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Abstract 
 

There have been various results in research focused on why people are attracted to religion 

and religious movements. This is also the case with the reasons why people are attracted to far 

–right nationalist movements. The focus of this thesis is to analyze British National Party’s 

political documents after nationalistic quasi-religious elements. 

If nationalism was to be seen as a form of religion or as a substitute for religion the result 

could be a better understanding for why people are attracted to nationalist movements in 

general, and also to far-right movements. By stating that nationalism is a quasi-religion which 

can function as a substitute for religion, this thesis attempts to show how the attraction of 

religion and nationalism has on people can be similar. Therefore, one of the conclusions of 

this thesis is that theories based upon religion, such as religious sect theories, can also be 

applied to nationalist and nationalist far-right movements. The main conclusion of this thesis 

is that British National Party’s political documents do contain quasi-religious elements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: nationalism, British National Party, BNP, kvasireligion, nationalistiska partier, 

politik, nationalistisk politik, högerextremism. 
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1. Inledning 
 
 
Nationalism är en sekulär rörelse som genom historien har framträtt inom politiken på olika 

nivåer; från Nationaldemokraterna i Sverige till nationalsocialismen i Tyskland under Adolf 

Hitler. I fallet med nazityskland nådde nationalismen sådana höjder att den framkallade en 

stark tro, uppoffring och lojalitet gentemot det nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet som 

kan tolkas som ”religiösliknande”. Uppoffring och trohet i denna grad kopplas kanske mest 

samman med religiösa trosföreställningar och känslor. Historien har visat på att sådana 

känslor även hör samman med sekulära rörelser och inte minst med politiska partier, särskilt 

då nationalistiska partier. Om nationalismen kan väcka liknande känslor som religion, kan den 

då även tolkas som en religion eller till och med som ett substitut som religion? James G. 

Kellas skriver att nationalism inom den politiska sfären har förmågan att väcka starkare 

passion än vad både religion och klass har förmåga till.1 Nationalistiska och högerextrema 

partier har växt sig starkare i många länder under de senaste årtiondena, Sverigedemokraterna, 

Front National i Frankrike och British National Party i Storbritannien är några av dessa. 

Framförallt British National Party har under 2000-talet växt avsevärt i storlek och 

medlemsantal. Storbritannien har en historia av högerextrema partier men ingen har nått 

sådana framgångar som British National Party. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 

 
 
Syftet med uppsatsen är undersöka huruvida ett nationalistiskt parti kan innehålla 

religiösliknande inslag genom att använda det samtida nationalistiskt högerextremt partiet 

British National Party och dess partitexter som exempel. I denna undersökning kommer 

Smiths teorier gällande kvasireligion att appliceras på BNPs partitexter för att undersöka 

huruvida de innehåller kvasireligiösa inslag. I uppsatsen kommer teorin nationalism som 

kvasireligion att presenteras och diskuteras för att läsaren lättare ska få en kunskap/överblick 

om denna teori. Denna uppsats kommer att utgå ifrån att nationalism är en kvasireligion. 

Genom att undersöka huruvida ett nationalistiskt parti kan innehålla religiösa inslag kan 

studien bidra med ett nytt synsätt på nationalistiska partier, där partiter kan undersökas efter 

religiösa liknande inslag. 
 
 

1 James G Kellas, The politics of nationalism and ethnicity, 2 [rev. and updated] (Basingstoke: Macmillan, 1998) 
1. 
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Huvudfrågorna för denna uppsats är: 

 

1. Kan partitexter för ett nationalistiskt parti som British National Party innehålla inslag 

som kan tolkas som del av en religion eller en del av ett substitut för en religion? 
 
 

2. Vad kan det betyda om ett politiskt parti kan tolkas/klassas som en religion? Kan 

förståelsen för varför människor söker sig till högerextrema nationalistiska rörelser 

och partier öka om den innehåller religiös liknande inslag? 
 
 
1.2 Disposition 

 
 
Först kommer metodkapitlet beskriva den valda metoden för analysen av partitexterna samt 

källkritik kring dessa, därefter kommer tidigare forskning kring nationalism som religion att 

presenteras och hur utgångspunkten på denna uppsats grundar sig i tidigare forskning. 

Vidare i nästa kapitel presenteras de valda teorierna som utgörs av en definition av 

kvasireligion och nationalism som en kvasireligion. I bakgrundskapitelet presenteras British 

National Party och deras historia, detta för att ge läsaren en insikt i partiets historia och 

politik. Analysen består av en idéanalys av British National Partys partitexter där 

nationalistiska kvasireligiösa idéer och inslag presenteras. Sist presenteras diskussionen kring 

uppsatsens slutsatser med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 
 
 

2. Metod och material 
 
 
Den valda metoden är idé-och ideologianalys, detta för att analysen kommer att fokusera på 

att hitta nationalistiska idéer i BNPs partitexter. Det material som har valts ut för denna 

uppsats har gjorts utifrån hur väl det kan svara på frågeställningarna, även metoden kommer 

att motiveras utifrån hur väl den kan appliceras på materialet i enlighet med 

frågeställningarna. 
 
 
2.1 Idé- och ideologianalys 

 
 
Göran Bergström och Kristina Bóreus utgår från begreppet idé som en kontinuerlig 

tankekonstruktion till exempel en bedömning av händelser, en föreställning om världen och 

verkligheten eller en uppfattning om vad som är rätt handlande. När det kommer till ideologi 
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finns det två definitioner på begreppet: den mer neutrala definitionen beskriver ideologi som 

ett idésystem, och i denna inkluderas inte de effekter som en ideologi kan. Den andra 

definitionen fokuserar på ideologins effekter och funktioner som till exempel att göra typiska 

klassintressen legitima och understödja samhällets gemenskap och sammanhållning. Vidare 

utvecklas ideologi begreppet av Herbert Tingsten som anser att ideologi är en 

samhällsåskådning och att det finns tre aspekter i begreppet ideologi. Den första aspekten 

enligt Tingsten är att det finns en särskild syn på människans karaktär och även på rättvisa. 

Den andra aspekten är ”verklighetsomdömen i en ideologis faktuella och inbördes konsistenta 

påståenden om olika företeelser och förhållanden i samhället.”2 Den tredje aspekten innebär 

att ideologier innehåller vad Tingsten kallar konkreta rekommendationer, till exempel 

styrelsesätt och handlingsförslag kring detta.3 

Bergström och Boréus vill även uppmärksamma att politiska ideologier skiljer sig från 
 

andra ideologier: Politiska ideologier som till exempel nationalism, socialism och fascism 

brukar porträtteras som klart urskiljbara avdelningar, och detta skiljer sig från till exempel 

skolans ideologi som är mer av ett synsätt än en klart urskiljbar enhet. Politiska ideologier kan 

undersökas på ett annat sätt än till exempel skolans ideologi då de är explicita med skrivna 

program och representanter vars uttalanden kan undersökas. Bergström och Boréus särskiljer 

mellan fem olika typer av idé och ideologianalys: en förklarande idéanalys, en som tar 

ställning, en beskrivande, samt funktionell och kritisk idéanalys. Den beskrivande analysen, 

som kommer användas i den här studien, undersöker främst själva förekomsten av idéer inom 

ett politikområde eller i största allmänhet.4 Denna metod kommer att användas på grund utav 

att BNPs partitexter ska analyseras efter kvasireligiösa inslag och idéer. 

I en idé- och ideologisk analys kan kontexten och vilket förhållande politiken har till den vara 

viktigt. Idé-och ideologi analysen kan också fokusera på idéer eller aktörer då fokus är mer på 

idéerna och inte på vem som uttalat dem. Det är de kvasireligiösa idéerna i BNPs partitexter 

som denna uppsats riktar in sig på, detta gör undersökningen idéfokuserad och är anledningen 

till varför denna metod har valts. När det gäller aktörscentrerade analyser så är det vem som 

har framfört en särskild ideologi eller ett ställningstagande. Genom att även inkludera 
 
 
 
 
 
 

2 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 2 [omarb.] uppl (Lund: Studentlitteratur, 2005) 151. 
3 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 149-151. 
4 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, 154-156. 
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aktörerna blir undersökningen av en särskild fråga mer levande.5 Idé-och ideologiska analysen 
hänger på att undersökaren vet i förväg vad den ska leta efter, alltså att undersökaren vet 

”vilka argument, påståenden eller föreställningar i ett textmaterial som ska studeras.”6
 

Denna uppsats kommer att utgå från den beskrivande idéanalysen då syftet är att beskriva 

huruvida ett nationalistiskt parti kan upplevas som en religion eller ett substitut för en 

religion. Med den beskrivande idéanalysen vill undersökaren säga något nytt om materialet 

och tillföra något nytt för synen på detta material.7 Denna undersökning är just fokuserad på 

att framföra en ny syn på nationalistiska partier och deras texter genom att nationalism tolkas 

som en kvasireligion. Analysen kommer således att vara en idéanalys som riktar in sig på 

nationalistiska kvasireligiösa idéer i partitexterna. 

Bakgrundskapitlet i denna uppsats ska ge läsaren en överblick av British National 

Party för att de djupare ska kunna förstå deras partitexter. Detta kapitel grundar sig främst på 

litteratur men även på vissa artiklar som har införskaffats via internet. Analysen av British 

National Partys samtida partitexter är huvuddelen av denna uppsats. De partitexter som 

kommer att analyseras är British National Party Manifesto (2010), British National Party 

Constitution (2011), British National Party Handbook (General Handbook (2012), Activist’s 

and Organisers Handbook (2012), som är uppdelad i två delar, och Arrested Handbook 

(2012). Konstitutionen, manifestet och handböckerna är alla elektroniska dokument. 

Ur ett källkritiskt perspektiv är partitexter tendensiösa och skrivna för särskilda syften och 

utgör en specifik litterär genre som politiska manifest och handböcker med instruktioner för 

medlemmarna. Detta gör dem vanligtvis till icke tillförlitliga källor, men i denna uppsats är 

det just deras tendensiösa syfte och deras språkbruk som är intressant. De partitexter som 

använts har valts på grund av svårigheter att få tag i äldre partitexter och på grund av deras 

aktuella karaktär, undersökningen syftar på att inrikta sig på hur partiet idag kan upplevas som 

ett substitut för en religion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ludvig Beckman, Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer (Stockholm: Santérus, 
2005) 15-18. 
6 Beckman, Grundbok i idéanalys, 19. 
7 Beckman, Grundbok i idéanalys, 48-50. 
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3. Forskningsläge 
 
 
Denna studie har sin utgångspunkt i tidigare studier som har gjorts kring nationalism som en 

religion eller ett substitut för religion. Denna infallsvinkel på nationalism är inte vanligt 

förekommande i tidigare forskning, vilket även har påverkat denna undersökning. Gregory 

Baum använder sig i Nationalism, Religion and Ethics (2002) av den tysk protestantiska 

teologen Paul Tillich, som diskuterar politisk romantik och ursprungsmyter, för att undersöka 

vilken betydelse religionen kan ha haft för nationalismens etiska grund. Urspungsmyter, anser 

Tillich, skapar samhörighet och uppmanar till politiskt engagemang och därigenom utgör en 

samhällelig makt. Med myter avser Tillich det som människor håller som sina värderingar, sin 

tro och det som de håller för självklart. Dessa myter kan ha olika grunder till exempel 

religion, nation och blod eller innehålla en blandning av dessa. Ursprungsmyter får människor 

att attraheras till politisk romantik för att försöka hitta en kollektiv gemenskap.8 Baums 

forskning har bidragit med att stärka Smiths teori om nationalism som en kvasireligion, då 

Baums diskussioner om politisk romantik och ursprungsmyter visar på kvasireligiösa idéer 

som finns i BNPs partitexter. 

Följande forskning utgår tillskillnad från Smith att nationalism inte är en ideologi. Att 

religion har en del i nationalismens uppbyggnad diskuterar även Jonathan Hearn i Rethinking 

Nationalism: A Critical Introduction (2006) och Benedict Anderson i Imagined Communities 
(2006). Hearn diskuterar huruvida nationalism och religion båda vänder sig till människans 

behov av moral och mening. 9 Hearn anser att när nationalismen förenar sig med religionen 

tar den del av vad han kallar ”religionens ultimata naturliga makt”. Religionen är en del av 

kulturen som leder oss mot makten och ger oss mening.10 Att endast försöka definiera 

nationalism utifrån meningssystem som grundar sig på symboler och mening anser Hearn 

vara otillräckligt. Denna definition, menar han, passar bättre in på ideologier, under vilken 

han inte kategoriserar in nationalism.11
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Gregory Baum, Nationalism, religion, and ethics (Montreal: McGill-Queen's University Press, 2002), 64-72. 
9 Jonathan Hearn, Rethinking nationalism: a critical introduction (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006), 21. 
10 Hearn, Rethinking nationalism, 225-227. 
11 Hearn, Rethinking nationalism, 231-232. 
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Anderson anser i Imagined Communities (1991) att nationalism skulle förstås bättre om den 

inte klassades som en ideologi som till exempel fascism utan mer tillhörande religion och 

gemenskap. I en nation kommer aldrig alla medlemmar att lära känna varandra, ändå anser de 

att alla nationens medlemmar lever i en ”imaginär gemenskap”. Enligt Anderson är nationen 

imaginärt begränsad i sig själv, detta på grund av att alla nationer har fasta gränser. Nationen 

är även imaginärt suverän då själva begreppet kom till i en tid där den gudomliga sfären med 

en hierarkisk inriktning motarbetades. Nationalismen måste förstås utifrån de kulturella 

system som existerade innan och ur vilken den föddes, inte som en självmedveten politisk 

ideologi. Anderson utgår från två kulturella system och vad det var som gjorde dem så 

självklart rimliga. Dessa två kulturella system, den religiösa gemenskapen och den dynastiska 

världen, togs för givna referensramar precis som nationalitet görs idag.12
 

Det finns inte så mycket tidigare forskning som förutsätter att nationalism kan betraktas 
 

som en religion. Inom nationalism och religionsforskning är det främst religiös nationalism 

som legat i fokus. En av de som har forskat kring nationalism som religion är Anthony D. 

Smith. I sin bok Nationalism (2001) diskuterar han med hjälp av Emile Durkheims definition 

på religion att nationalismen är så mycket mer än bara en politisk ideologi; den är även en 

sorts kultur och religion.13 Smith kommer fram till att nationalismen är en ”surrogat religion” 

och att nationalismen kan fungera som en sekulär efterträdare till det tidigare religiösa 

trossystemet. Genom nationens ceremonier tolkar Smith det som att nationen och dess 

medlemmar utgör en helig gemenskap, detta anser han överensstämmer med synen på 

nationalism som en surrogat religion. Avslutningsvis främjar Smith tanken på nationalism 

som ett globalt fenomen med olika aspekter och egenskaper.14 Genom att visa på forskning 

som ser nationalismen som en ideologi och på forskning som inte ser på nationalism som en 

ideologi så vill detta avsnitt visa på den forskning som finns uppsatsens inriktning gällande 

nationalism som en kvasireligion. Båda forskningssidor har inslag av kvasireligiösa idéer i 

sina diskussioner gällande nationalism. 
 
 
 
 
 
 
 

12 Benedict Anderson, Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. and 
extended ed ( London: Verso, 2006), 11-12. 
13 Anthony D Smith, Nationalism: theory, ideology, history (Cambridge: Polity, 2001), 33. 
14 Smith, Nationalism, 33-36. 
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4. Teori 
Som teoretisk utgångspunkt kommer jag först att diskutera begreppet kvasireligion och sedan 

nationalism som en kvasireligion. 
 
 
4.1 Kvasireligion 

 
 
För att undersöka om nationalism kan klassas som en religion eller som ett substitut för 

religion så kommer begreppet kvasireligion att användas från John E. Smiths bok Quasi- 

religions: Humanism, Marxism and Nationalism från 1994. Smith diskuterar huruvida 

nationalism är en religion eller en kvasireligion genom att använda sig av den amerikanske 

historikern och nationalismforskaren Carlton J. Hayes. Kvasireligion, enligt Hayes, är ett sätt 

att identifiera rörelser med likheter inom struktur och funktion med historiska traditioner som 

utan tvekan kan kategoriseras som religioner.15 Främst finns det två strukturella och 

funktionella likheter mellan kvasireligioner och etablerade religioner. Först anser Hayes är 

faktumet att kvasireligioner har uppkommit ur de etablerade religionernas misslyckande att 

anpassa sig till det rådande samhällsklimatet. I och med att de etablerade religionerna inte har 

kunnat anpassa sig till de förändringar som skett i samhället tappar de sin trovärdighet och blir 

ineffektiva. I dagens sekulära samhälle har människans distansering från de etablerade 

religionerna fått konsekvensen att människor söker till andra objekt för hängivenhet och tro. 

Det andra är att sekulära rörelser som kvasireligioner kan skapa en meningsskapande 

förklaring känsla av betydelse, innebörd och mening och även ett allmänt beteendemönster 

som kan fungera som en guide i livet.16 En av de främsta skillnaderna mellan etablerade 

religioner som kristendom och islam och mellan kvasireligioner är att de senare utgår från en 

begränsad verklighet där engagemang och lojalitet skapas. Den sekulära utvecklingen i 

dagens samhällen har främjat tillkomsten av kvasireligion under det senaste århundradet. I 

dagens sekulariserade samhällen där den traditionella religionen fått en mindre framträdande 

roll har det skapats ett sekulärt tomrum som präglas av en känsla av meningslöshet. 

Kvasireligioner har utvecklats i det sekulära tomrummet för att fylla det mänskliga behovet av 

objekt för hängivenhet och förståelsegrunder för allt som vi tänker och gör. Behovet av 
 
 
 
 
 
 
 

15 John E Smith, Quasi-religions: humanism, marxism and nationalism (Basingstoke: Macmillian, 1994), 11-12. 
16 Smith, Quasi-religions, 13. 
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förståelsegrund är en anledning till varför kvasireligioner kan karakteriseras som tillhörande 

religion eftersom de kan återfinnas både i religiösa och sekulära sammanhang.17
 

 
 
 
 
4.3 Nationalism som kvasireligion 

 

Hayes beskriver nationalismen som en religion på grund av att nationalism kräver lydnad och 

uppoffring i gengäld för sitt slutgiltiga objekt för hängivenhet och dyrkan. Vidare 

argumenterar han för att nationalismen har blivit som en religion för många med en förmåga 

att väcka religiösliknande känslor. Inom nationalismen ersätter fosterlandet med dess historia 

den högsta makten inom religioner och nationalstaten som idé förkroppsligar en form av 

frälsning åt dem som tjänar den. Hayes jämför den medeltida kyrkans religiösa doktriner med 

patriotismens roll i nationalstaten med utgångspunkt i att man föds in i båda. Smith 

kommenterar dock Hayes argument med att det är tveksamt om nationalistiska program kan 

ersätta religiösa behov och aspirationer. Hayes visar på att inom nationalismen blir flaggan 

symbol för dyrkandet av den högsta makten, den blir ett heligt föremål som skyddas av regler 

gällande hur den ska hanteras, även nationalsånger blir till symboler av dyrkan av 

fosterlandet.  Smith argumenterar för att när sekulariseringen växer så ersätts de religiösa 

symbolerna med symboler för nationalstaten, till exempel helgdagar och historiska personer. 

När sekulariseringen växer och religionen får en underordnad roll i samhället blir ”the cult of 

the nation”, ett substitut för religionen, alltså kvasireligion.18
 

 

Hayes diskuterar även att nationalism inte riktigt räcker till för att fullt ut kunna tolkas 

som en religion och presenterar tre argument för detta: Först så är nationalismen inte enande 

som etablerade religioner kan vara, till exempel som islam och buddhismen, utan den är 

upplösande i och med fokuseringen på välbefinnandet av det egna folket och den egna 

nationalstaten istället för på mänsklighetens välbefinnande. Det andra argumentet för att 

nationalism ska tolkas som religion utgår ifrån att nationalismen skapar ett hot mot 

världsfreden i och med skapandet av idén om utvalda folk. Det tredje av Hayes argument, och 

som Smith anser vara den viktigaste, är att nationalismen inte är intresserad av rättvisa, utan 

sätter den etniska och nationella identiteten främst. Detta kan jämföras med den kristna tanken 

om ett enda mäniskosläkte oberoende av etnicitet och nationalitet. Smith argumenterar för att 

nationalism endast kan vara en kvasireligion och inte en religion på grund av graden av 
 

 
 

17 Smith, Quasi-religions, 7-9. 
18 Smith, Quasi-religions, 92-95. 
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uppoffring människor är villiga att göra för religionen respektive nationalstaten. Både religion 

och nationalism kräver uppoffring, men människor har tendensen att endast offra sig för 

nationalstaten när den hotas eller är i en kris, till skillnad från uppoffring inom religioner. 

Nationalism, enligt Smith, har därför tendensen att använda sig av ord och teman som kris, 

hot och krig när det kommer till att engagera människor.19
 

Smith ger utöver de tre ovan nämnda argumenten ytterligare sex anledningar till varför 
 

nationalism endast kan tolkas som en kvasireligion och inte en religion: 
 

1. Nationalismen ger en begränsad verklighet, inte en upphöjd absolut status. 
 

2. Nationen ses som en opersonlig gud trots att den kan representeras av en person. 
 

3. Nationalismen strävar inte efter personlig självförverkligande utan att man ska leva 

och dö för nationen. 

4. Nationen, tillskillnad från religion, tar inte upp någonting om den personliga skulden, 

skammen, förlåtelsen eller botgöringen. 

5. I den nation som strävar efter nationalism så finns det inget utrymme för en 

självkritisk profet, vars budskap varnar för arrogans och främjar ödmjukhet som Smith 

anser att religionerna har. 

6. Nationalism är mer sönderdelande och splittrande än religioner och främjar konflikter 

mellan nationer och folk.20
 

 
Nationalism kan uttryckas av nationalstaten men även av grupper eller rörelser inom 
nationalstaten, till exempel ett politiskt parti som representerar en minoritet i landet, vars 
drivkraft är att skydda den egna minoriteten från hotet från majoriteten. Nationalismens 

livskraft är folkets tro, hängivenhet, lojalitet och attityd.21 Hayes nämner att en av lockelserna 
med nationalism är synen på blodsband, där ras har varit en stärkande faktor när det kommer 

till skapandet av nationaliteter och genom det även nationalism.22
 

Teorin om nationalism som kvasireligion kommer att användas tillsammans med idé-och 
 

ideologianalysen för att hitta kvasireligiösa idéer i BNPs partitexter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Smith, Quasi-religions, 97-98. 
20 Smith, Quasi-religions, 118. 
21 Smith, Quasi-religions, 84-85. 
22 Smith, Quasi-religions, 87-88. 
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5. Huvuddel 
 
5.1 BNPs politiska rötter 

 
British National Party (BNP), som det ser ut idag, bildades den sjunde april 1982 av John 

Tyndall.23 Han, tillsammans med John Bean, var även grundare till ett högerextremt parti med 

samma namn under 1960-talet. Tyndall och Bean möttes när de båda var medlemmar i League 

of Empire Loyalists (LEL), en rörelse som arbetade mot upplösandet av det Brittiska 

Samväldet. Det första BNP, som grundades under 1960-talet, splittrades på grund av 

motsättningar mellan Tyndall och Bean. Grunden till splittringen var Beans och partikollegan 

Andrew Fountaines vilja att reformera partiet från de nazistiska drag som Tyndall i sin tur 

ville ha kvar. Tyndall och partikollegan Colin Jordans vilja att behålla partiets nazistiska 

prägel ledde till att de lämnade partiet och startade en ny rörelse, National Socialist Movement 

(NSM). Grunden för NSMs politik var den tyska nationalsocialismen, vilket visade sig i det 

symboliska valet av datum när Tyndall och Jordan offentliggjorde NSM, det vill säga den 20 

april 1962 som var Hitlers födelsedag. Deras samarbete tog slut år 1964 då Tyndall lämnade 

NSM för att starta en egen politisk rörelse, Greater Britain Movemement (GBM). Splittringen 

som existerade bland Storbritanniens högerinriktade rörelser var något som Tyndall ville 

motarbeta och i ett försök att ena den brittiska högern gav han förslaget att en ny rörelse  

skulle bildas, National Front (NF). Tyndall gav förslaget om en enad brittisk höger bestående 

av hans egen rörelse GBM, det tidiga BNP och av LEL. Bean, ledare för det tidiga BNP, och 

Chesterton, ledare för LEL, oroades över Tyndalls anknytning till nynazismen och att det 

skulle ha en negativ inverkan på ett enande av den brittiska högern. NF offentliggjordes år 

1967 och Tyndall och GBM var först provmedlemmar, men blev senare samma år en del av 

NF.24 Tyndall var ledare för NF under två perioder mellan 1972 och1974 samt 1976 

och1979.25 År 1980 bröt Tyndall med NF och bildade New National Front (NNF).26 Två år 
 

senare gjorde Tyndall ytterligare ett försök att ena den brittiska höger och 1982 tillkännagavs 

Commity for National Unity (CNU), som bestod av representanter från alla Storbritanniens 

högerextrema organisationer och rörelser. Syftet med CNU var att arbeta fram ett förslag på 

hur ett enande av den brittiska högern skulle se ut. Samma år som CNU startades kom CNU 
 
 
 
 

23 Matthew J Goodwin, New British fascism: rise of the British National Party (London: Routledge, 2011), 36. 
24 NigelCopsey, Contemporary British fascism: the British National Party and the quest for legitimacy, 2. ed 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), 9-16. 
25 Copsey, Contemporary British fascism ,20. 
26 Copsey , Contemporary British fascism, 23. 

11  

http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Empire_Loyalists
http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Empire_Loyalists


 

överens om att bilda ett nytt nationalistiskt politisk parti med Tyndall som ledare. Detta var 

början på dagens BNP.27
 

 
 
5.2 Tyndalls BNP 

 
Tyndall ledde BNP under hela 1980-och 1990-talet. Partiets politik utgick från en etnisk 

nationalism, alltså vit makt, som fokuserade på hudfärg, en persons hudfärg bestämde hens 

identitet och tillhörighet. Partiet gjorde uttalande i media som till exempel ”whites and whites 

alone must hold power”.28 BNP utgick från en biologisk rasism där den vita rasen ansågs vara 

den främsta och främjade teorier om att sociala problem som uppstår mellan olika raser beror 

på skillnader i intelligens mellan vita och icke-vita. Antisemitism och förintelseförnekelse 

präglade också BNPs ideologi och judarna ansågs vara en samhällsfara. BNP publicerade 

flertalet artiklar i brittiska tidningar med titlar som innehöll ord som ”holohoax” och 

”holocaust hogwash.”29 Tyndall försökte attrahera fler britter till BNP och började därför 

fokusera på repatriering, flyktingars frivilliga återvändande till hemlandet, och xenofobi, 

främlingsfientlighet. BNP försökte främja uppfattningen om att immigration och minoriteter 

var ett hot mot det brittiska samhället.30
 

Ett av partiets argument för att främja xenofobi bland den brittiska befolkningen var 
 

påståendet att år 2000 skulle vita britter bli en minoritet i sitt eget land som direkt följd av de 

höga födelseantalen bland immigranter. BNP anklagade även media för att dölja ett 

kommande raskrig som inom en snar framtid skulle bryta ut i Storbritannien. Ytterliggare 

uttalanden av partiet gällande immigranter var att de som grupp var överrepresenterade i 

brottsstatistiken. Detta ansågs få konsekvenser för enskilda britters säkerhet och vara ett 

allmänt hot mot det brittiska samhället. Vidare ansåg partiet att staten diskriminerade britter 

och främjade immigranter när det kom till socioekonomiska resurser såsom jobb och bidrag. 

BNP ansåg att vita britter skulle prioriteras före immigranter och minoriteter i landet när det 

kom till resursfördelningen. BNP ansåg att staten, demokrati och det liberala 

parlamentsystemet inte representerade folkviljan.31
 

BNP grundades som ett politiskt parti men deltog minimalt i val. Partiet saknade ett 
 

kontinuerligt valarbete, delvis på grund av ekonomiska skäl, och endast ett fåtal medlemmar 
 
 
 

27 Copsey, Contemporary British fascism, 25-26. 
28 Goodwin, New British Fascism, 37-38. 
29 Goodwin, New British Fascism, 39. 
30 Copsey, Contemporary British fascism, 89. 
31 Goodwin, New British Fascism, 39-41. 
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ställde sporadiskt upp i valen.32 Det rådande politiska klimatet i och med Thatcherismen och 

dess hårdare inställning till immigration ledde till att BNP helt drog sig bort från 

valdeltagande och koncentrerade sig istället på att informera samhälle om partiet och deras 

politik. 33   Att helt dra sig tillbaka från valdeltagande oroade dock BNPs ledning, eftersom 

partiet hade startats med syfte att vara ett revolutionärt parti för att göra skillnad i samhället. 

Ett fokus enbart på informationsspridning skulle kunna leda till ett bortfall av medlemmar och 

partiledningen oroades att deras inre kollektiva identitet skulle påverkas negativt. För att 

stärka identiteten inspirerades ledningen av NF och började anordna marscher och 

demonstrationståg. BNP koncentrerade sig på att först ”vinna makten på gatorna”, som de 

kallade det, för att öka antalet anhängare så att de kunde gå segrande ur valen. I takt med att 

partiet utvecklades anordnades dock färre marscher och istället organiserades stängda 

massmöten inomhus.34
 

Under perioden 1990-1993 inledde BNP en mer lokalorienterad politik för att kunna 
 

sprida uppfattningen om det hot som immigranter utgjorde mot det vita 

arbetarklassamhället.35   Right for Whites var ett demonstrationståg som BNP anordnade 1990 

för att hotet och diskrimineringen gentemot vita skulle uppmärksammas. I och med deras 

aktiva informationsarbete så bestod demonstrationståget av personer som inte hade någon 

koppling till partiet, men ansåg att hotet från immigranterna var verkligt.36 Den 

lokalorienterade politiken resulterade i framgångar för BNP och 1993 valdes en av partiets 

representanter för första gången in i kommunfullmäktige, ett val som de visserligen förlorade 

följande år.37 Denna valframgång visade att BNPs lokalorienterade politik var effektiv. Detta 

förändrade partiets politiska arbetssätt då de insett potentialen att koncentrera sig på vad de 

kallade ”anti-vit rasism”, alltså rasism riktat mot vita. Med hjälp av begreppet anti-vit rasism 

som det centrala i sin lokalorienterade politik hade BNP lyckats skapa en oroskänsla bland en 

del av arbetarklassen som främst bestod av etniska vita britter. Inom BNP hade en grupp 

börjat arbeta för att partiet behövde moderniseras, med syfte att partiet skulle ha större 

attraktionsvärde för allmänheten. Denna modernisering utgick ifrån att partiet behövde 

omvärderade sin politik om repatriering från obligatorisk till frivillig, det vill säga de 
 
 
 

32 Copsey , Contemporary British fascism, 39-40. 
33 Goodwin, New British Fascism,42-43. 
34 Goodwin, New British Fascism,43-44. 
35James Rhodes. “White Backlash, Unfairness’ and Justifications of British National Party (BNP) Support.” Sage 
Journals Ethnicities 10, 1 77-99 (March 2010): 85, http://etn.sagepub.com/content/10/1/77.full.pdf+html. 
36 Copsey , Contemporary British fascism, 57-59. 
37 Goodwin , New British Fascism,46-47. 
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immigranter som frivilligt återvände till sina hemländer skulle erhålla ekonomiskt stöd från 

den brittiska staten.38
 

Moderniseringen av BNP fortsatte under slutet av 1990-talet med större uppmärksamhet 

riktat mot lokala frågor inom främst landsbygdspolitik eftersom Storbritannien  under denna 

tid upplevde en kris jordbruksindustrin.39 Mer uppmärksamhet riktades även mot 

arbetarklassamhällena i norra England där befolkningen var till största del vita och hade 
traditionellt sett tillhört majoritetspartiet Labour partys väljarkrets. I dessa områden hade 

större delen av befolkningen en försämrad socioekonomisk situation vilket hade lett till ett 

ökat missnöje med Labour.40
 

BNP använde sig av den försämrade socioekonomiska situationen och främjade 
 

uppfattningen att dessa områden och även andra arbetarklassamhällen hade övergetts av 

Labour till förmån för minoriteter och även homosexuella. Arbetarklassen i dessa samhällen i 

norra England bestod till största del av etniska vita britter som karakteriserades av en låg 

utbildningsnivå och kraftig ekonomisk och social deprivation. I dessa samhällen fanns även 

en stor muslimsk befolkningen. BNP utnyttjade dessa faktorer till sin egen fördel och riktade 

in sig på att sprida nyheter om brott mot vita britter av immigranter, samtidigt som de delade 

ut information om partiet.41 För att attrahera fler anhängare så var engagemanget i lokala 

frågorna centrala och BNP fokuserade på allt från fartbegränsning till skolpolitik. Kopplingen 

till en mer aggressiv extremhöger fanns fortfarande kvar även om partiets modernisering satte 

lokalpolitiken i första hand (BNP förmedlade bland annat vit makt musik och videor av öppet 

rasistiska band som till exempel Skrewdriver). Partiet använde sig av moderniseringen för att 

försöka distansera sig från sin tidigare politiska historia.42 Syftet med moderiseringen var 

också att utöka medlemsantalet genom att försöka attrahera de som tidigare inte varit 

intresserade av extremhögern. Moderniseringen ledde både till framgångar för partiet och 

även inre konflikter. Tyndall, som kvarvarande ledare för partiet, motsatte sig denna 

utveckling.43 Dessa interna motsättningar ledde till BNPs första ledarskapsval i vilket 1999 

kandidaterna var Tyndall och partiets publicitetskoordinator, Nick Griffin. Griffin hade som 

vallöfte att BNP återigen skulle arbeta aktivt för deltagande i valen och att de lokala grenarna 
 
 
 
 

38 Goodwin, New British Fascism, 48. 
39 Goodwin, New British Fascism, 49. 
40 Rhodes, “White Backlash,” 79. 
41Goodwin, New British Fascism, 50-51. 
42 Goodwin, New British Fascism, 51-54. 
43 Copsey, Contemporary British fascism, 71-73. 
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skulle få mer stöd. Av de åttio procent som röstade så fick Griffin två tredjedelar av rösterna 

och gick segrande ur valet.44
 

 
 

5.3 Griffins BNP 
 
Under Griffins tid fortsatte BNP vara ett nationalistiskt parti och arbeta för att förändra sin 

ställning som enfrågeparti till ett gräsrotsparti som fokuserade på lokala frågor. Syfte var som 

innan att attrahera de britter som oroade sig för immigrationsfrågan, men som tidigare inte 

stöttat extremhögern. Genom att bortse från sin tidigare politik om biologisk rasism, anti- 

semitism, tvångsrepatriering för icke vita och förintelseförnekelse fokuserade de istället på de 

kulturella hot som immigranter och etniska minoriteter utgjorde för den brittiska kulturen och 

livsstilen. 45 I sina kampanjer främjade BNP sitt argument att etnisk-kulturella skillnader 

mellan grupper inte går att ändra och att multikulturalismen måste motarbetas för att kunna 

bevara den etniska brittiska kulturen. Fokuseringen på kultur gjorde att BNP kunde lägga ner 

mer energi på att odla en anti-muslimsk uppfattning i sin lokalpolitik. Denna inriktningen 

blev framför allt en av de främsta fokuspunkterna i BNP politik efter den 11 september 2001. 

De sammanfattade sin anti-islamska politik med att de arbetade för att stoppa den islamska 

koloniseringen av Storbritannien.46 BNP ville distansera sig från sina anti-demokratiska rötter 

och påstod sig representera den tysta majoriteten som inte kunde göra sig hörd för vad de 

kallade ”de gamla partierna”.47Partiets modernisering under Griffin tog sig form i främst tre 

ställningstagandet: Först ändrade de sin anti-demokratiska inriktning till teman som 

demokrati, kultur, identitet och frihet vilket de ansåg skulle attrahera fler personer. Istället för 

att främja en stat med starkt styre så förespråkade de nu att lokalsamhällen skulle få mer makt. 

För det andra lades ytterligare tonvikt på den brittiska kulturen och det brittiska sättet som det 

enda rätta . För det tredje så började BNP att involvera sig i fler politiska frågor än vad de 

tidigare gjort, som till exempel frågan om rävjakt, bensinkostnader, nedläggningar av brittiska 

pubar och motståndet mot införandet av euron.48 De utvecklade även sin politik gällande 

skola, miljö, livsmedelsproduktion, utrikespolitik, dödsstraff och brottslighet. Dessa nya 

politiska ställningstaganden presenterades jämsides med deras kärnpolitik gällande om 

repatriering, deportering av illegala invandrare, stängda gränser och förbud mot immigration. 
 
 

44 Goodwin, New British Fascism, 55. 
45 Rhodes, “White Backlash,” 83. 
46 Goodwin, New British Fascism, 67-69. 
47 Copsey, Contemporary British fascism, 104. 
48 Goodwin, New British Fascism, 69. 
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Syftet var fortfarande att attrahera en större variation av människor till partiet. Även om de 

främst riktade in sig på britter som var kritiska mot immigration, så hoppades dem att genom 

sina nya politiska ställningstaganden locka fler till partiet, exempelvis personer som var för 

dödsstraff, ändringar inom skolan till äldre utbildningsmetoder och de som förespråkade ett 

utträde ur EU. Griffin hade som mål att modernisera BNP och ta avstånd från deras tidigare 

framtoning som orosstiftare och ligister ville istället ge partiet en mer belevad och välpolerad 

framtoning. 49 Detta står i kontrast till att Griffin samtidigt använde sig av ryktesspridning för 

att skapa oro och främja islamofobin i samhällen, såsom rykten att muslimer fick extra bidrag 

från kommunen.50 Griffins ledarskap resulterade i framgångar för partiets valdeltagande och 
både antalet medlemmar och väljare ökade efter hans tillträde Detta framkom bland annat i att 

 

BNP vann platser i Europaparlamentet i valet 2009.51
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Rhodes, “White Backlash,” 85. 
50 Goodwin, New British Fascism, 72-74. 
51 Goodwin, New British Fascism, 101. 
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6. Idéanalys av BNPs partitexter 
 

För att undersöka huruvida BNP som ett nationalistiskt parti har kvasireligiösa inslag så 

kommer deras partikonstitution, deras politiska manifest och deras tre handböcker att 

undersökas utifrån ett idéanalystiskt perspektiv. En beskrivande idé analys fungerar här som 

ett verktyg för att undersöka partitexterna utifrån deras innehåll med fokus på kvasireligiösa 

nationalistiska idéer och begrepp. Konstitutionen, manifestet och handböckerna är alla 

elektroniska dokument. 

Smith anser att uppoffring gentemot staten görs främst när den utsätts för hot och kris. 

Därför är ett språkbruk som innefattar ord som krig, kamp, kris och hot viktigt inom 

nationalismen för att kunna engagera människor.52
 

Nationalismen som kvasireligion är inte intresserad av rättvisa utan sätter den etniska 
 

och nationella identiteten främst.53 Fosterlandet och dess historia är i fokus och nationalstaten 
som idé förkroppsligar en frälsning för dem som tjänar den. Symboler för nationalstaten, som 
till exempel helgdagar och historiska personer, ersätter religiösa symboler i och med att 

sekulariseringen ökar. 54 Det är dessa element av nationalism som kvasireligion som är 
utgångspunkten för att undersöka hur nationalistiska kvasireligiösa idéer framkommer i BNPs 
partitexter med hjälp av en idéanalys. 

 
 
6.1 British National Party Constitution 

 

British National Party Constitution är den konstitution som manifestet och handböckerna 

inom partiet grundar sig på. För denna undersökning är endast delar av konstitutionen 

intressant ur ett idéanalytiskt perspektiv eftersom texten till stor del behandlar administrativa 

angelägenheter. Därför kommer inte konstitutionen i sin helhet att undersökas utan endast 

manifestet och handböckerna som ytterligare förklarar BNPs politiska ståndpunkter.  De delar 

som är intressanta för denna studie är sektion tre som handlar om partiets meningar och mål 

och sektion fyra som berör individuellt medlemskap och tillägg ett och tre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Smith, Quasi-religions, 118. 
53 Smith, Quasi-religions, 97. 
54 Smith, Quasi-religions, 92-95. 
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Den version av konstitutionen som undersöks publicerades den femtonde juli 2011 och 

innefattar allt vad BNP står för och hur BNP som organisation och parti ska se ut. I sektion tre 

under Statement of Principles, som även återfinns i Activist’s and Organisers Handbook 

under artiklarna två och tre, förklarar BNP sin ståndpunkt och partiets syfte och mål. 

 
Our Party is a party of British Nationalism, both ethnic and civic, and we are committed to the 

principle of national sovereignty in all our British Homeland affairs and of self-determination and 

sovereignty in all Indigenous British affairs.55
 

 
 

Vidare förklaras det brittiska hemlandet som samlingsterm för England, Skottland, Erie, 

Nordirland och Wales. BNP och deras medlemmar är edsvurna att främja och skydda den 

fortsatta existensen, enigheten, integriteten och bevarandet av ursprungsbefolkningen och 

regeringen i dessa länder. Enligt konstitutionen har den immigration och migration som pågått 

sedan 1948 skett utan den brittiska ursprungsbefolkningens medgivande och därför har BNP 

svurit på att de ska hejda utvecklingen för att återställa den brittiska ursprungsbefolkningen 

och den brittiska kulturens status som majoritet i Storbritannien. Skyddet av den brittiska 

ursprungsbefolkningens intressen, både i Storbritannien och utomlands, innefattar BNPs 

representation och främjande av miljön, religion, ras, politik, ekonomi, kultur, samhälle och 

främjandet av permanenta intressen mellan Europas ursprungsbefolkning, den brittiska 

ursprungsbefolkningen och de brittiska medborgarna. Konstitutionen visar här tydliga inslag 

av kvasireligiösa idéer, texten betonar det egna folket, återställande av det egna folket, 

släktskapet mellan de olika brittiska folken. Nationen och det egna folket som BNP kallar för 

den brittiska ursprungsbefolkningen är i fokus. Begreppet ursprungsbefolkning är central inte 

bara i konstitutionen men även i de resterande partitexterna. De britter som texten beskriver 

lever i diaspora,56 såväl som den brittiska ursprungsbefolkningen i landet, utgör ett folkligt 

brödraskap som måste främjas för att ett så nära partnerskap som möjligt kan uppstå mellan 

dessa grupper. Den nationella identiteten, den mänskliga välfärden, den mänskliga friheten 

och att inneha valfri politisk åsikt anser BNPs konstitution vara varje individs rättighet, 
 
 
 

55 ”The Constitution of the British National Party,” BNP, hämtad 22 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/final_amended_12.3_constitution_19.10.11.pdf, 7. 
56 Med Diaspora menar BNP alla de britter som är utspridda över världen som identifierar sig själva ha brittisk, 
engelsk, walesisk, skotsk, irländsk, ulster härstamning, inräknat de som anser sig själva vara kulturellt eller 
genom härstamning anglosaxiska eller anglo keltiska. 
”The Constitution of the British National Party,” BNP, hämtad 22 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/final_amended_12.3_constitution_19.10.11.pdf, 84. 
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däremot motsätter de sig all totalitarism, från marxism, kommunism, leninism, maoism, 

politisk korrekthet, trotskism, multikulturalism och stalinism till liberalkapitalism, europeisk 

federalism och islamism. Britternas medborgerliga rättigheter ska skyddas av en deklaration 

där yttrandefrihet, rätten till privatliv, religionsfrihet, tankefrihet, mötesfrihet och 

föreningsfrihet försäkras varje brittisk undersåte.57 Konstitutionen använder sig dessa 

frihetsbegrepp för att stärka de kvasireligiösa idéer som finns i texten, genom att använda sig 

av sådana begrepp vill BNP uppmana till känslor hos läsaren. Konstitutionen legitimerar den 

brittiska ursprungsbefolkningen som de brittiska öarnas ursprungsbefolkning och, både enligt 

inrikes och internationell lag, som en distinkt nation och en etnisk grupp. Som 

ursprungsbefolkning, i konstitutionen, medföljer rättigheterna att som nation, etnisk grupp och 

individ fullt ut kunna få åtnjuta inrikes och internationella lagar gällande ursprungsfolk, 

inklusive de rättigheter som föreskrivs i FNs deklaration om ursprungsfolkens rättigheter.58
 

De som är berättigade att ansöka om medlemskap i BNP från och med tolfte mars 2009 
 

är varje individ som betalar prenumerationen, är genom härstamning eller ursprung en del av 

den brittiska ursprungsbefolkningen, eller är av annan härstamning eller ursprung. I båda 

fallen den sökande med äkthet intyga att han/hon ansöker om medlemskap på eget bevåg och 

inte på grund utav någon annan, håller med om partiets principer som presenteras i 

konstitutionen, håller de nationalistiska uttalande i partiets material för sanningsenliga, är inte 

medlem i annat politiskt parti, har angivit en korrekt adress, är över sexton år, har inte, enligt 

sin personliga vetskap, familjemedlemmar som är medlem i eller har varit medlem i 

organisationer förbjudna av partiet och uppehåller sig lagligt i vårt brittiska hemland eller 

uppehåller sig lagligt i annat land. Enligt konstitutionen har partiledaren, utan att behöva ange 

förklaring eller anledning, rätt att neka individer medlemskap och vid tillträde har partiledaren 

full bestämmanderätt.59 Konstitutionen inleder medlemskriterierna med att främja 
 

kvasireligiösa idéer som släktskap och nationalitet, innan den presenterar övriga 

medlemskriterier som är betydligt mer öppna än de första. 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 ”The Constitution of the British National Party,” BNP, hämtad den 9 januari 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/final_amended_12.3_constitution_19.10.11.pdf. 7-8 
58”The Constitution of the British National Party,” BNP, hämtad den 9 januari 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/final_amended_12.3_constitution_19.10.11.pdf, 8-9, 
59.”The Constitution of the British National Party,” BNP, hämtad den 9 januari 2013,  
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/final_amended_12.3_constitution_19.10.11.pdf, 9-12. 
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I det första tillägget Nationalist Statement – Meaning Indigenous British, Civic, British, 

British Nationalist and/or Other Nationalist Statements förklarar BNP fem nationalistiska 

ståndpunkter. 
 
 

The English gave their name to England, the land of the English, not the other way round and 
while a Civic British identity can be claimed or ascribed without reference to ethnicity, being 
Indigenous British, that is English, Scottish, Welsh, Irish or an Ulster-Scot, is not a question of 
place of birth, but question of ancestral descent at birth.60

 
 
 

BNP förklarar i den andra och tredje ståndpunkten att infödda britter har rätten, 

som urinvånare, att utesluta andra när de väljer att göra så och statusen som urinvånare gäller 

endast genom härstamning och ärvd kultur, inte genom bostadsort. Eftersom tillhörighet och 

medlemskap i den brittiska urbefolkningen inte är beroende av var man bor så är även de 

britter som är födda och lever i diaspora fortfarande britter, och tillhörande den brittiska 

ursprungsbefolkningen. Den fjärde ståndpunkten är ett utdrag ur FNs deklaration om 

urfolkens rättigheter (artikel åtta), där urfolk, som den brittiska urbefolkningen, har rätt i sitt 

eget hemland att bli skyddade från diskriminering och från hot riktade mot dem som distinkt 

grupp och mot deras kultur. Den femte ståndpunkten förklarar i del tre, artikel två paragraf 

tre, att BNP vill återställa det vita majoritetssamhället till hur det såg ut innan 1948 och  med 

detta menar de till hur samhället såg ut innan British Nationality Act trädde i kraft.61 Dessa 

fem kvasireligiösa ståndpunkter sammanfattar BNPs konstitution, de anspelar på släktskapm, 

nationalitet, kultur, ras och rättigheter utefter dessa idéer. 
 
 
I konstitutionens tredje tillägg presenteras följande text: 

 
 
 

We stand for the preservation of the national ethnic characteristics of all indigenous peoples in 
their own homelands throughout the world. 

 
We are implacably opposed to the promotion by any means of any form of integration or 
assimilation of any indigenous peoples, including the Indigenous British, which is or is likely to 
deprive such peoples of their integrity as a distinct people or the distinctiveness of their cultural 
values or of their ethnic or national identities and characteristics. 

 
 
 
 
 
 
 

60 ”The Constitution of the British National Party,” BNP, hämtad den 22 maj 2013,     
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/final_amended_12.3_constitution_19.10.11.pdf, 87.    
61  ”The Constitution of the British National Party,” BNP, hämtad den 9 januari 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/final_amended_12.3_constitution_19.10.11.pdf, 87. 
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We are therefore each duty bound, as our own consciences shall dictate, to oppose the promotion 
of any form of integration or assimilation which is or is likely to have such an effect on the 
Indigenous British.62

 

 
Detta tredje tillägg, precis som det första tillägget, sammanfattar grunden i BNPs konstitution 

och deras politik. Det visar klart och tydligt på kvasireligiösa idéer i och med fokus på 

ursprungsbefolkningens särställning och rättigheter, rättigheter som utgår från att 

ursprungsbefolkningen är i sitt hemland. Genom detta tillägg visar konstitutionen på att BNP 

motsätter sig all form av assimilation och integration gällande ursprungsbefolkning, där de 

sätter vad de anser vara den brittiska ursprungsbefolkningen i en sådan position att den ska 

anses vara speciell. Anspelandet på en särställning som grupp och folk och ett möjligt hot om 

integration och assimilation visar på kvasireligiösa idéer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62 ”The Constitution of the British National Party,” BNP, hämtad den 9 januari 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/final_amended_12.3_constitution_19.10.11.pdf, 90. 
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6.2 British National Party Manifest 2010 
 
 
 
British National Party Manifest 2010 skrevs inför valet samma år och inleds med att Griffin 

särskiljer BNP från övriga partier genom att ta upp frågor om bland annat invasionen av 

immigranter och det säkerhetshot som islamismen utgör. Slagorden och titeln för British 

National Party Manifest 2010 är frihet, kultur, identitet och demokrati. Med frihet vill Griffin 

visa på hotet mot den personliga friheten och de medborgerliga rättigheterna som finns i 

samhället. Identitet står för BNPs åsikter för främjandet av allas rättighet för 

självbestämmande och frihet från att styras av andra, inräknat den inhemska brittiska 

befolkningen. Identitet står även för främjandet av kulturell och vad BNP beskriver som äkta 

etnisk mångfald. Demokrati står med på grund av att Griffin vill uppmärksamma det hot 

massimmigrationen och Europeiska unionen (EU) utgör för demokratin, den brittiska kulturen 

och traditionerna. EU anses hota Storbritanniens suveränitet då BNP anser att EU har för 

mycket makt över Storbritannien. Enligt Griffin har det brittiska folkets frihet inskränkts av 

”de gamla partierna” och de ”drakoniska lagar” som införts för att bekämpa terrorismen. 

Griffin ger de gamla partierna skulden för terrorismen som hotar landet.63 BNP anklagar 

Labour och Tory Party för att ha försämrat det brittiska försvaret till den grad att 

Storbritannien under 1900-talet var på randen till förstörelse två gånger och BNP vill 

återinföra de historiska regementena som de gamla partierna avskaffat. I försvaret av 

Storbritannien och de brittiska medborgarna utomlands så anser BNP att regeringen inte ska ta 

hänsyn till vad resten av världen anser eller avskräckas av världens åsikter. Här presenteras 

starka begrepp som anspelar på känslor och ett upplevt hot, i detta fall EU, regeringen och de 

traditionella partierna. Genom att använda sig av kvasireligiösa idéer försöker BNP uppmana 

till synen på dem som räddarna från hotet. Enligt manifestet vill BNPs politik sätta brittiska 

medborgare främst.64 Immigration och multikulturalism anser BNP vara de största hoten mot 

Storbritanniens existens då de höga födelseantalen hos immigranter kommer att resultera i att 

britter blir en minoritet i Storbritannien inom femtio år. Den brittiska kulturen, identiteten och 

det brittiska arvet kommer då att utrotas. Starka, känslosamma, kvasireligiösa ord som 

utrotning främjar den upplevda hotbild som BNP vill förmedla. De kvasireligiösa idéerna 

försöker främja idéen om att den egna gruppen är i underläge till immigranterna, som 
 
 

63 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifeso.pdf, 12. 
64 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013 , 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 13-15. 
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representerar hotet och som för med sig multikulturalism.  Som stöd för detta visar BNP på 

statistik från Office for National Statistics (ONS) gällande födelseantal och språkstatistik. 

ONS är Storbritanniens erkända nationella statistik institut och den största självständiga 

producenten av officiell statistik.65   Enligt BNP har massimmigrationen haft katastrofala 

effekter på det brittiska samhället då den har skapat ett samhälle som präglas av våld, politiskt 

korrekthet, förvirring, osäkerhet, beroende, högre arbetslöshet för brittiska medborgare, sämre 

utbildning och fattigdom. Här presenteras en rad kvasireligiösa idéer, dessa idéer anspelar på 

känslor som ska försöka skapa en reaktion hos läsarna, en reaktion som grundar sig på en 

upplevd hotbild mot sig själv, den egna gruppen och kulturen.  BNP förklarar att: 
 
 

We do not share the Orwellian Knee-jerk response familiar to the opinion formers within 

the BBC and elsewhere that it is ŕacist` to discuss immigration and population density.66
 

 
 
BNPs manifest presenterar även statistik där icke-vita är överrepresenterade inom 

brottsstatistiken och där vita står för majoriteten av offer i hatbrott med rasistiska motiv. 

Labourpartiet anklagas i texten för att ha utformat massimmigrationen i syfte att 

försvaga den brittiska kulturen och identiteten och för att kunna göra partiska 

valkretsindelningar för att öka sina röster. Med utgångspunkt i detta vill BNP pröva alla 

medborgaskap som tilldelats efter 1997 eftersom de anser att dessa medborgarskap inte 

är giltiga. Ett brittiskt medborgarskap ska endast tilldelas de som bidrar till samhället, 

och de som inte uppfyller detta krav ska fråntas sitt medborgarskap och uppmanas att 

lämna landet.67 Manifestet menar att multikulturalismen måste avskaffas för att bevara 

Storbritannien från det kulturella krig som den nuvarande staten har förklarat mot den 

brittiska kulturen. Här anspelar de kvasireligiösa idéerna på krig som hotar den egna 

kulturen och ger en anledning till detta krig, närmare bestämt immigrationen och 

regeringen som godkände medborgarskap som hotar Storbritannien. Multikulturalismen 

fortsätter i texten att vara ett av de största hoten och de kvasireligiösa anspelningarna 

kring detta är tydliga. Manifestet menar att Labours globaliseringspolitik har ersatt den 

vita arbetarklassen med nya etniska grupper i sin politiska maktbas. BNP utgår ifrån att 

en varaktig social och politisk struktur är ett uttryck för blod och att den demografiska 
 
 

65   ” Office for National Statistics, ”  hämtad den 4 juni 
2013 http://www.ons.gov.uk/ons/index.html. 
66 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 17. 
67 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 16-19. 
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ändringen som skett i Storbritannien är ofördelaktigt för den brittiska demokratin. 

Skyddet av den inhemska befolkningen är central i texten för att bevara den traditionella 

brittiska demokratin. Endast genom att bevara den brittiska befolkningens etniska och 

kulturella majoritet som politisk grupp kan den traditionella demokratin bevaras. 

Multikulturalismen är ett hot mot nationer då stora civilisationer har splittrats på grund 

utav detta, som exempelvis antikens Rom och Egypten. Att vara britt är mer än bara ett 

medborgaskap, det är en tillhörighet till en lång rad unika hjältar och hjältinnor som ger 

de infödda britterna sin naturliga rätt att vara den etniska majotiteten i sitt hemland.68
 

 
 
BNP har i manifestet utformat ett nio punkters program för att rädda Storbritannien 

vilket även sammanfattar manifestets kvasireligiösa idéer: 

1. Med utgångspunkt i faktumet att Storbritannien är ett av Europas mest 

tätbefolkade länder så skall alla immigration förbjudas. Endast i de fallen när 

landet behöver särskilda yrkesfärdigheter eller studenter som har 

sjukvårdsförsäkring ska immigranter släppas in. Samtidigt ska tredje världen 

länder tilldelas ekonomiskt stöd för repatriering av deras befolkning från 

Storbritannien. 

2. Alla illegala immigranter ska deporteras. 
 

3. Asylsökande som rest genom säkra länder för att nå Storbritannien ska inte 

tilldelas asyl. Världen problem är inte Storbritanniens ansvar eller fel. 

4. Frivillig återflyttning till de etniska hemländerna ska uppmuntras för 

immigranter och deras ättlingar. Både hemlandet och hemvändarna ska få 

ekonomiska bidrag. 

5. Erkännande av bosatta och laglydiga minoriteter 
 

6. Ytterligare bidrag till gränsskyddet 
 

7. De som bryter mot immigrationslagarna ska bannlysas permanent. 
 

8. Oberoende av medborgarstatus ska alla kriminella utlänningar deporteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 22-23. 
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9.  Alla vänsterinriktade sociala konstruktionsprojekt ska avskaffas till exempel 

lagen mot etnisk diskriminering, politisk korrekt indoktrinering, raslig 

integration i skolor och kvotering utifrån etnicitet.69
 

 
Programmet främjar kvasireligiösa idéer som den egna gruppens och 

fosterlandets säkerhet och fortlevnad är beroende av att de som inte räknas in i den 

brittiska ursprungsbefolkningen måste lämna landet. Manifestet menar vidare att 

massimmigrationen även är ett hot mot Storbritanniens miljö och grönområden då mer 

infrastruktur behöver byggas och föroreningarna ökar. Den estetiska standarden på 

infrastruktururen bör även ändras från den socialislistiska prägeln med blockhus till mer 

traditionell stil. Texten argumenterar att regeringen använder sig av ”bluffen” global 

uppvärmning för att straffa den brittiska befolkningen ekonomiskt genom höjda skatter 

och genom att de-industrialisera landet.70
 

 
 

Manifested menar också att medlemskapet i EU har negativ effekt på den 

brittiska suveräniteten, då sjuttiofem procent av alla lagar skapas i EU. EU bidrar till att 

förstöra nationalstater genom att försvaga deras traditioner, historia kultur och arv. Att 

rösta på de traditionella partierna är att rösta på EU. Det anses alltså vara en bortkastad 

röst då de traditionella partierna är i kollaboration med EU och vars slutgiltiga lösning 

mot de europeiska nationerna anses vara Turkiet. Genom att göra Turkiet till 

medlemsland ökar massimmigrationen av muslimer till Europa och fastställer slutet för 

kontinentens historiskt kristna identitet.71 Manifestet hävdar att inom ett par årtionden 

kommer Europa vara helt koloniserat av islam. Den kommande muslimska invasionen 

genomförs med hjälp av visum, pass och medborgaskap. Moskéerna i Storbritannien är 

alla täckorganisationer för den muslimska invasionen. De fem muslimska kännetecknen 

i europeiska stater enligt BNP är: 

1. Den ökade anti-semitismen. 
 

2. Framträdandet av islamism. 
 

 
 
 
 
 

69 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 20-22. 
70 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 24-26. 
71 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 27-29. 
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3. Den muslimiska befolkningens motvilja att anpassa sig till den inhemska 

kulturen och istället behålla och främja sin egen kultur. Här presenteras ett 

exempel där muslimska läkartstudenter vägrade tvätta händer och armar inför 

operationer eftersom de inte vill visa armarna. 

4. Den ökade sociala oron som kulminerar i upplopp och visar sig i socialt 

utanförskap i skolan. 

5. Det utbredda stödet för terrorism. Här presenteras statistik gällande stödet för 
terrorism med utgångspunkt i terrordåden i London 2005 och New York 

2001.72
 

 
Genom att stoppa massimmigrationen och gå ur EU så vill BNP hindra vad de kallar 

”det nya Jihad” och ”den muslimska invasionen”.73 Här presenteras en ny kvasireligiösa 

idée närmare bestämt islam. Den ingår i ett av de största hoten mot den egna gruppens 

och kulturens överlevnad. EU presenteras som en konspiration mot den brittiska 

ursprungsbefolkningen, där syftet är att försvaga den brittiska kulturen. Här anspelar de 

kvasireligiösa idéerna på känslor som stärks av de terrordåd som punkt 5 tar upp. 

Tillväxten av den, enligt BNP, totalitära nedtryckande staten har satt det brittiska folket 

i andra hand i regeringens multikulturella experiment. BNP vill upphäva de lagar som 

regeringen instiftat och vilka hämmar de traditionella medborgerliga rättigheterna, 

inräknat de lagar gällande religion och ras, genom att åter ge folket makten. Genom att 

ge den tysta majoriteten en röst så kan BNP bekämpa statens manipulation av media.74 

Enligt manifestet har den brittiska identiteten och engelskheten försvagats de senaste 

åren och partiet vill återigen göra den stark genom att främja undervisning om brittisk 

kultur, historia och traditioner i skolan. Skolan ska utgå från en traditionell kristen 

identitet och främja firandet av traditionella högtider, både kristna och icke-kristna, 

folkmusik och annan traditionell musik. BNP påstår att de barn som inte är i kontakt 

med sin kulturella bakgrund och nedärvda identiteten lider. Bevarandet av den brittiska 

kulturen är centralt i BNPs politik och bevarandet av de traditionella pubarna är ett 

uttryck av detta.  Främjandet av kristendomen som en del av kulturen och som ett offer 

72 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 30-33. 
73 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 34. 
74 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 38-43. 
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för den upplevda hotbilden spelar på känslor hos dem som fortfarande har den tron. 

Som kvasireligiös idé är kristendomen en del av kulturen och därför en del av gruppen, 

ett hot mot den är ett hot mot gruppen. I de områden där BNP beskriver att den 

inhemska brittiska befolkningen har blivit etniskt rensade så har majoriteten av de 

traditionella pubarna gått i konkurs. Internationella influenser av media förkastas, då 

den framställer den vita arbetarklassen på ett negativt sätt.75 Globalisering och 

multikulturalismen har haft negativa effekter på den brittiska ekonomin och genom 

avindustrialiseringen av Storbritannien då företag och fabriker flyttat utomlands har lett 

till vad BNP benämner som ”white flight.”76 Avslutningsvis hoppas BNP att deras 

politik som presenterats i manifestet kommer att tilltala de britter som oroar sig över 

landets framtid: ”The British National Party has the policies, plans and people to put the 

great back into Britain.”77 Här anspelar de kvasireligiösa idéerna på fosterlandet och 

idéer kring dess betydelse för gruppen. Att tjäna fosterlandet blir till en frälsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 43-52. 
76 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 69. 
77 ”British National Party General Elections Manifesto 2010” BNP, hämtad den 28 maj 2013, 
.http://communications.bnp.org.uk/ge2010manifesto.pdf, 90. 
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6.3 British National Party’s Handbook (General Handbook) 
 
 
 
Introduktionen till handboken inleds med följande kvasireligiösa ställningstagande: 

 
 

The British National Party is a party of activism. As it is an activist party, the most valuable 
members are activists. We cannot rely on the media to promote our policies and ideas to the 
public. Indeed the media is universally hostile towards us.78

 

 
 
 
Detta ställningstagande visar på kvasireligiösa idéer i den mån att främjar ett hot mot ”oss” 

och att ”vi” är de som gör något åt detta hot. Partiet förklarar sig beroende av aktivisterna för 

att kunna delta i val och genomföra valkampanjer. Handboken förklarar att det finns olika 

sorters aktivister, men att alla har sin betydelse och roll i främjandet av BNP. Genom att bli 

aktivist och gå med i en lokalgren av BNP så blir man en del av partiets struktur och en del av 

en enhet och gemenskapen som ska förbättra moralen. BNP visar genom konstaterandet ”the 

fututure is in your hand”79 den essentiella roll som aktivisterna spelar för att underlätta för 

partiet i deras arbete. Genom att anspela på känslor av att aktivisten är någon som kan påverka 

i en viktig fråga så visar handboken på att det finns en hotbild och så här ska ”du” göra för att 

försvara dig. Vidare fortsätter inledningen med en försäkran om att partiets och aktivisternas 

arbete inte är mållöst. För att arbetet ska vara effektivt så behöver det vara inriktad på målet 

att vinna framgångar i valen. Detta vill de uppnå genom att få folkets stöd och skapa en djup 

förankring i lokalsamhällena. Om stödet är tillräckligt starkt så hoppas BNP att det ska 

motverka medias negativa inställning gentemot partiet. BNP strävar efter att snarast skapa sitt 

eget nationalistiska samhälle där partiets politiska ställningstagande har en stark bas och där 

de kan fungera som de rätta ledarna. De kvasireligiösa idéerna vill visa på att genom 

samhörighet och med BNP som ledare kan hotet försvinna. Denna taktik kallar BNP ”many 

bush fires.”80 Arbetet med att skapa ett nationalistiskt samhälle med BNP i förgrunden är 

något de vill uppnå snarast, eftersom de anser att de inte har årtionden på sig att uppnå detta.81
 

 
 
 
 
 

78 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 1. 
79 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 1. 
80 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 1. 
81 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 1. 
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While it is true to say that the majority of British people support our stance on virtually every area 
of policy, clearly, the majority of British people do not support our party. This is largely due to 
image. Our image is largely determined by the media, and the media portray us in a bad light to 
dissuade people from supporting us politically.82

 

 
 
Citatet ovan visar på kvasireligiösa idéer som anspelar på att det finns människor i den egna 

gruppen som inte kan eller vågar uttrycka sitt stöd för partiet. Detta blir en hotbild, då 

yttrandefrihet är något som BNP kämpar för och som många kan uppleva som en 

grundläggande frihet. Texten visar på det centrala i att aktivisterna uppför sig på ett sätt som 

är representativt för partiet för att inte främja medias stereotypiserade bild av partiet. Enligt 

BNP har den attityd som tidigare karakteriserat aktivisternas uppföranden utgått från att de är 

de enda som vet sanningen. Denna attityd är inget som General Handbook föreskriver.83 Den 

mentalitet som ska främjas inom partiet utgår från att kampen kommer att ta lång tid även om 

de har endast ett få årtionden innan det är för sent. Här visas det på kvasireligiösa idéer som 

betonar kamp och behovet av att kämpa vidare. Snabba lösningar främjas inte utan det är 

arbetet för ett långvarigt stöd som är i fokus. Texten varnar för motgångar och att arbetet kan 

komma att saktas ner, men ska inte fungera som avskäckande. Texten tar upp vad BNP kallar 

det brittiska folkets ”apati” hos folket, även om en majoritet, enligt de själva, stödjer deras 

politiska ställningstaganden: 
 
 

While it is true that most people support our policies, you should never underestimate the apathy 
of the British public. Most people shut their eyes to the problems that surround them. Most people 
are not interested in politics. Most people want a quiet life.84

 

 
Apati är ännu ett starkt begrepp som anspelar på känslor, som kvasireligiösa idé 

ska den försöka skapa en vilja att engagera sig då majoriteten av den egna gruppen inte är 

kapabla att göra det. Den anspelar på att allt hänger på ”dig själv”. När partiet får 

uppmärksamhet av media så konstaterar BNP att stödet för dem ökar och olika sorters 

människor som tidigare inte utmärkt sig, ställer sig bakom partiet. Exempel på sådana 

tillfällen är när Griffin ställdes inför rätta till anstiftande till rashat och när media bevakade 
 
 
 
 
 
 

82 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 2. 
83 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 2. 
84 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 2. 
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BNPs valframgångar. Tiden är då mogen, enligt BNP, för att rekrytera och de har ansvar för 

att väcka folket från deras underkuvning av staten. 
 
 

The British people have been cowed by decades of relentless liberal propaganda that has 
emasculated them. It is up to us to revitalize them, to invigorate them.85

 

 
Texten varnar även aktivisterna för att apati även kan finnas inom partiet, 

då alla medlemmar inte är aktivister. Det är därför aktivistens plikt att inspirera 

medlemmar att bli aktivister, genom att förklara för dem att de behövs och att deras 

hjälp gör skillnad.86
 

Enligt handboken anser BNP sig vara det partiet med den mest populära politiken 
 

då de, till skillnad från övriga partier, fokuserar på att knacka dörr och tala med folk om 

politik. Genom att agitera så vill BNP också motverka medias bild av partiet: 
 
 

It absolutely is the case that we are the Party with the most popular policies. The way we  
overcome our media created image problems is by talking directly to our people. Other parties 
don’t have the active manpower or the interest to talk to the British public. They rely on the media, 
their money and advertising. This is our trump card. We are the party of the people.87

 

 
 

Handboken ger även instruktioner för hur aktivister ska de kläs sig propert men 

avslappnat när de agiterar. De bör absolut inte klä sig för propert eftersom det kan 

finnas risk att de då misstas för kronofogden eller utmätningsmän.88
 

För att ha en välfungerande grupp av aktivister främjar handboken att gruppen 
 

även umgås utanför arbetet. Att känna tillhörighet till en grupp och känna gemenskap 

anser BNP får aktivisterna att jobba hårdare. Gruppen avråds dock på grund av 

säkerhetsskäl från att samlas och umgås på en pub eller café i det område som de just 

delat ut flygblad eller agiterat i. 
 
 

Social events should be an important part of any unit’s activity. It is often the best way to 
introduce hesitant new members and get them to become activists. A social event is an activity. It 
should not be regarded by the leading activists as just a bit of fun!89

 

 
 
 

85 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 2. 
86 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 2. 
87 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 5. 
88 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 5. 
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Rekrytering är en av de viktigaste aktiviteterna för aktivisterna och bör ta upp stor del 

av deras tid. När en person gör en medlemsansökan får de först ett informationspaket, 

som följs upp av ett besök av helst en man och en kvinna. 
 
 

Occasionally this will cause embarrassment (e.g. if the enquiry turns out to be a child who 
enquired without the parents knowledge, or if the husband enquired and is ‘under the 
thumb’.)90

 
 
 
En aktivist på ett uppföljningsbesök måste få personen att på något sätt bidra till partiet, 

till exempel genom att köpa litteratur eller helst genom att bli medlem. Aktivisterna bör 

upprätthålla en konstant regelbunden kontakt med medlemmar och intressenter i sitt 

område genom inbjudningar till partievenemang, utskick och besök.91 Genom att hålla 

lokalgruppsmöten för medlemmar och aktivister ska dessa utbildas och uppmuntras till 

fortsatt arbete. Efter ett möte så uppmuntras även gruppen att umgås på till exempel en 

pub för att skapa och främja kamratskap inom gruppen. Det betonas att mötena bör 

hållas korta och intressanta och inte annonseras offentligt på grund av säkerhetsrisken,92 

De lokala grupperna bör genomföra aktiviteter regelbundet för att upprätthålla intresset 

hos aktivisterna. Aktiviteter som att rensa vissa områden på skräp uppskattas av 

lokalbefolkningen, som BNP då hoppas ska komma ihåg detta inför nästa val. Även att 

hjälpa samhället i att genomföra kulturella evenemang, som till exempel St Andrew’s 

Day och St George’s Day, uppmuntras av partiet. Att främja helgdagar och kulturella 

evenemang visar på kvasireligiösa idéer då symboler för nationalstaten upphöjs till en 

högre status. 

De lokala grupperna och aktivisterna uppmuntras att bete sig som om de vore 

kommunfullmäktige i de områden de verkar. Detta för att visa befolkningen att de är väl 

insatta i de lokala frågorna.93 Aktivisterna uppmuntras även att delta i mindre synliga 
 
 
 

89 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 6. 
90 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 7. 
91 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 7. 
92 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 10-11. 
93 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 13. 
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aktiviteter som att ringa telefonsamtal till medlemmar och intressenter och använda sig 

av sociala medier. Rekrytering av vänner och familj ses som ett viktigt uppdrag för 

aktivisterna: 
 
 

Everyone can take it upon themselves to recruit their friends and family in to 
the Party. This sort of personal contact is probably the single biggest source 
of new recruits.94

 

 
 

När det kommer till bemötandet av polisen, till exempel under pågående aktiviteter, 
betonar handboken att lag och ordning ska efterföljas, men att BNP anser också att vissa 

poliser är ”motivated by a desire to please their politically correct masters.”95 Gruppen 
ska om en eller flera aktivister blir arresterade kontakta huvudkontoret och kontinuerligt 
ringa till polisstationen för att göra polisen medvetna om att personen som blivit 
arresterad är övervakad.  Om personer försöker störa aktivisternas arbete, till exempel 

när de utför informationsarbete via stånd eller bord uppsatta offentligt, så uppmuntras 
aktivisterna at hänvisa till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, artikel tio. Denna artikel finns på baksidan av varje 

medlemskort.96 Aktivisterna ska uppträda på ett sådant sätt som är representativt för 
partiet. I handboken skriver BNP att “we are the only hope for our country and we need 

to be seen by the general public as such. ”97 En gruppaktivitet ska alltid avslutas med tre 

hurran för BNP för att främja känslan av enighet och sammanhållning hos gruppen. 98
 

 
 

There is a wide variety of activities that either individuals or groups of people can engage in. The 
worst thing is to be inactive. To know that something is drastically wrong with our country and yet 
to find no time to do anything about it is simply not acceptable. It is better to do something than 
nothing. It is best to stick to our tactical plans than to just do your own thing. It is better to be 
part of a group than to work alone. Hopefully you will become an active member and help us in 
our struggle. Everyone can do something. Let’s get out there and win our country back.99

 
 
 
 

94 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 15. 
95 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 15. 
96 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 16. 
97 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 18. 
98 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 18. 
99 ”British National Party Handbook(General Handbook) 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 2013, 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/2012_march_bnp_handbook.pdf, 20-21. 
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Citatet ovan uppmanar till engagemang, samhörighet mot en upplevd hotbild med sina 

kvasireligiösa idéer. Genom att engagera sig och bli en del av BNP skyddas och främjas 

den egna gruppen, närmare bestämt vad BNP anser vara den brittiska 

ursprungsbefolkningen. 
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6.4 Activist’s and Organisers Handbook 
 
 
 
Activist’s and Organisers Handbook innehåller till stor del samma information som General 

Handbook, men är en mer utförlig. Därför kommer endast den information som inte finns med 

i General Handbook att tas upp i detta avsnitt. Activist’s and Organizers Handbook är 

uppdelad i ett kapitel för aktivister och en annan för organisatörer. 
 
 

6.4.1 Del 1 – Activist Guide 
 
 
 
Varje aktivist ska enligt guiden fungera som en förebild för andra aktivister och medlemmar. 

Om personen upptäcker brister inom den lokala gruppen så måste den personen agera, 

antingen genom att rapportera till en överordnad tjänsteman eller genom att erbjuda sin hjälp 

för att lösa problemen. Guiden yrkar på att det är viktigt att vanliga medlemmar inte får höra 

något negativt om partiet, och därför ska inte information om interna problem nå ut till övriga 

medlemmar.100 För att kunna öka antalet intressenter för partiet ska de aktivister som sålt 

partitidningen Voice of Freedom, alltid fråga köparen om denna vet ytterligare personer som 

kan vara intresserade. 101
 

Guiden innehåller även enkla försäljningstekniker, som att aktivisten ska genom att 
 

erbjuda broschyrer och flygblad och ställa frågor ska aktivisten försöka skapa ett samförstånd 

med personen. Frågorna måste vara diskussionsfrågor, där personen får chansen att säga vad 

den tycker själv. När ett samförstånd har etablerats så ska aktivisten erbjuda personen att köpa 

ett exemplar av Voice of Freedom genom att säga följande; 
 
 

More and more people are buying it these days because it tells the truth about all things the 
mainstream papers won’t tell you and everything the Government doesn’t want you to 
know.102

 

 
Beskrivningen av försäljningstekniken avslutas med orden ”Who wouldn’t pay pence 

for the truth.”103 Här försöker citaten skapa en känsla av konspiration som staten är 
 
 
 

100 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013,  http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 5. 
101 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 9. 
102 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 10. 
103 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013,  http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 10. 
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skyldig till, att de är dem som har genomskådat konspirationen och att den sanningen 

finns i deras tidning. Genom dessa kvasireligiösa idéer försöker BNP skapa en 

legitimitet för sig själva som de har tagit reda på sanningen och nu förmedlar den till 

folket. 

När informationsaktiviteter utförs på offentliga platser är det en fördel för partier 

om det utföra av pensionärer och medelålders kvinnor då det förbättrar allmänhetens 

syn på BNP. Storbritanniens flagga ska även finnas vid varje informationsaktivitet och 

bör helst kompletteras med ytterligare en lokal nationell flagga, till exempel St David’s 

eller St. George’s cross.104 Flaggorna blir till symboler för dyrkan då de är symboler för 

nationalstaten. Att främja historiska och kulturella symboler för fosterlandet visar på 

kvasireligiösa inslag i guiden, då nationalstaten och dess historia och kultur är det som 

nationalismen vill försvara. 
 
 

The British National Party seeks to represent our people directly as a national community in 

British Society. All other ethnic communities in the UK have ethno-specific organisations to 

represent their community interests - but not the indigenous British. Our people have no lobby 

groups, charities, race relations lawyers, media outlets or community representatives to fight their 

corner, so it's no wonder they always get shoved to the back of the queue.105
 

 
 

Det är denna roll BNP vill fylla. I arbetet att uppnå detta är röster centralt. I citatet ovan 

fokuserar BNP på etnicitet, grupptillhörighet och de rättigheter som dem andra 

grupperna får men vägras den egna etniska gruppen. Nationalismen som kvasireligion 

fokuserar på ras och blodsband för att skapa samhörighet och tillhörighet. 
 
 

We must organise and energise the silent majority in our community who do not vote, into voting 
for us, and into getting involved in some way and local social and community events are much 
more attractive to non-political people than party politics. This process of unlocking the vote of the 
silent majority involves not just giving our people a political choice on the ballot paper, but also 
involving our activists directly in community building.106

 

 
 
 
 
 
 
 

104 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013,  http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 11-12. 
105 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 16. 
106 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 15. 
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Genom att använda sig av text som anspelar på att det finns en tyst majoritet i den egna 

gruppen som av någon anledning inte röstar, att BNP skulle varit deras val om de röstat 

och att BNP är representanter för den tysta majoriteten så använder sig guiden av 

kvasireligiösa idéer som anspelar på känsla av orättvisa och engagemang. BNP har haft 

framgångar i lokala projekt som har haft anknytning till det kristna arvet i 

Storbritannien, till exempel firandet av St George’s Day. Instruktionerna anger att BNP 

vill uppmuntra allmänheten att fira traditionella högtider, både kulturella och religiösa. 

De projekt som genomförs i lokalsamhällena är något som aktivisterna har som uppdrag 

att bli delaktiga i. 
 
 

Fun activities for children and families which are linked to our Christian heritage - such as Pace- 
Egging in many northern towns - are particularly suitable candidates for revival as popular 
awareness of the growing power of Islam increases interest in and support for our own religious 
and cultural traditions.107

 

 
 

Här visas återigen kvasireligiösa idéer som skapar en tillhörighet med den 

egna gruppen som delar det brittiska kristna arvet och mot islam. Det brittiska kristna 

arvet används som en motpol mot islam som främjas som en hotbild. Activist Guide 

innehåller, till skillnad från General Handbook, ett avsnitt om möjliga bakomliggande 

orsaker till varför personer väljer att gå med i partiet. Avsnittet inleds med exemplet att 

vissa personer går med på grund av den oro de känner över samhällssituationen. 
 
 

At one level people join the Party because they're worried about the way things are going and 

many don't want to be asked, one day, by their despairing grandchildren what they did to turn 

things around back in the days when there was still time.108
 

 
 

BNP skriver att forskning visar på att majoriteten av alla personer inte är kapabla 

att fatta egna beslut, utan följer endast samhälleliga normer. För att attrahera och behålla 

nya rekryter så uppmanas de lokala grupperna att använda sig av vad BNP kallar ”de 

grundläggande mänskliga behoven” såsom tillhörighet och vänskap. Genom att använda 

sociala tillställningar som till exempel grillkvällar så vill BNP göra det lättare för nya 

rekryter att känna sig inkluderade för att till slut bli hängivna medlemmar. De 

107 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 15. 
108 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 24. 
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kvasireligiösa idéerna visar på skapandet av en oro med hjälp av en nutida och framtida 

hotbild, även om mer laddade ord så som krig, kris och hot används så är guidens 

budskap att sådant existerar och kommer att bli värre. Citatet ovan vill engagera läsaren 

att bli aktiv i partiet för att kunna motverka hotet, något som läsarens framtida barnbarn 

kommer att tacka hen för. 

Känslan att sakna tillhörighet är enligt guiden något som miljoner 

människor upplever. Denna avsaknad och utanförskap har enligt instruktionerna skapats 

av massimmigration och en minskad betydelse av traditionell nationell kultur. Familjer 

har även splittrats när familjemedlemmar tvingats flytta för att söka jobb. BNP vill 

därför ta upp rollen som en ”surrogat familj” för de som upplever ensamhet: 
 
 

At a personal level we can help to fill these gaps in some people's lives by involving them in our 
social events and by worthwhile community help projects which restore their self-respect and 
sense of belonging. We can, in fact, take on the role of surrogate family.109

 

 
 
BNP vill hjälpa britter att åter komma i kontakt med sina rötter och främja aktivisternas 

arbete genom att anordna firande av traditionella högtider: 
 
 

At community level there is a growing subconscious need for people to reconnect with their roots. 
How often have we heard the complaint “Everyone else is encouraged to celebrate their ethnic 
identity, except us English!”?110

 
 
 
Detta citat håller BNP för sant både i vita majoritetssamhällen och i multikulturella 

samhällen. De nationalistiska ställningstagande i guiden visar att partiets fokus på den 

egna gruppens historiska, kulturella och etniska rötter är något som återkommande i 

deras politik. Dessa kvasireligiösa idéer visar på partiets vilja att skapa en samhörighet 

inom den egna gruppen samtidigt som de exkluderar andra. BNP ser det som sin plikt 

att ta tillvara på tillfällen att försvara sitt folks rättigheter och genom detta öka antalet 

personer som röstar på dem. Guiden vill att aktivisterna ska fokusera sitt arbete i vad de 

109 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 25. 
110 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 25. 
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kallar ”heavily enriched areas”111 där den brittiska befolkningen, enligt dem, är på väg 
att bli en minoritet112

 

 
 

Activist Guide innehåller till skillnad från General Handbook ett avsnitt om BNPs 

ungdomsgrupp Young British National Party (YBNP), 
 
 

Practically all youngsters in Britain today have been relentlessly manipulated throughout their 
formative years by an education system run by Marxists and liberals so that the prevailing 
politically correct climate in which we now live seems 'normal' to them. After all, they've not been 
in the world long enough to remember any other way of life and so cannot conceive of the tragic 
injustices being perpetrated on them.113

 

 
 
 
 
YBNPs arbete med att motverka indoktrineringen är ett långsiktigt arbete som kräver 

både engagemang och ekonomiskt stöd från BNPs medlemmar. Medlemmar av BNP 

ska uppmuntra sina barn i åldrarna tretton till arton att gå med i YBNP och delta i BNPs 

olika aktiviteter och evenemang. Barnen betraktas som vägen till ett tryggt och säkert 

”hemland”, och därför är det centralt att de befrias från skolans indoktrinering: 
 
 

Every hour spent in reclaiming our children from their school's agenda of turning 
them into obedient, unquestioning and compliant 'global citizens' increases their chance of a secure 
future in their own homeland. We aren't suggesting that you engage in indoctrinating your own 
children, just that you offer new perspectives for their consideration, encourage questioning and 
discuss the longer term consequences of what they have been taught in school.114

 

 
Avsnittet om YBNP har tydliga kvasireligiösa idéer, här används ord som manipulering, 

politisk korrekthet, indoktrinering och tragiska orättvisor för att visa på allvaret i hotet mot 

den egna gruppens barn och ungdomar. Guiden främjar idéen att den egna gruppens barn och 

ungdomar har utsatts för indoktrinering så att de ska lära sig att inte upptäcka de orättvisor 

och säga emot staten. 
 
 
 
 
 

111 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 26 
112 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 26. 
113 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 26. 
114 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 26. 
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6.4.2 Organisers Guide 
 
 
 
Innehållet i del två av handboken, Organisers Guide, ger endast utförligare information om 

kriterierna för olika nivåerna för att en grupp ska kallas en grupp eller ett utskott. Den delger 

även vad de olika personerna inom ledningen i en grupp eller utskott förväntas ha för 

uppgifter, till exempel kassör och informationsansvarig. 115 Activist’s and Organisers 
Handbook avslutas med BNPs Code of Conduct och BNP Statement of Principles. 

I BNPs Code of Conduct förklaras partiledarens, eller National Chairman som personen 

kallas, rättighet att när som helst proskribera utgivningar, organisationer och personer. De  

som förklaras proskriberade är i en sådan hög grad farliga och skadliga för partiet att ingen 

medlem överhuvudtaget får ha någon som helst kontakt med dem. Även de personer, 

utgivningar och organisationer vars åsikter och beteende kan ha negativ inverkan på partiet 

kan även bli proskriberade. Att proskribera personer, organisationer och utgivningar görs för 

att dessa inte ska smitta medlemmar i partiet. Code of conduct förbjuder medlemmarna att 

distribuera material från personerna och organisationerna eller material som stödjer dessa. 

Medlemmarna får ej närvara vid eller främja evenemang anordnade eller sponsrade av dessa 

organisationer eller personer. De som är proskriberade tillåts inte närvara vid partievenemang 

eller aktiviteter.  Inom partiet får ej ingen kritik framföras av högre tjänstemän framför eller 

till underordnade medlemmar eller offentligt, sådan kritik ska alltid först ventileras för högre 

stående tjänstemän och endast positiva nyheter ska framföras till underlydande medlemmar.116
 

BNP Statement of Principles inleds med att konstatera och förklara BNP ett 
 

brittiskt nationalistiskt parti med nationalistiska löften. Vilket gör partiet till en representant 

för kvasireligion, vilket även framkommer i deras texter där de kvasireligiösa idéerna är 

tydliga. 
 
 

The British National Party is a party of British Nationalism, committed to the principle of national 
sovereignty in all British affairs. It is pledged to the restoration of the unity and integrity of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.117

 

 
 
 
 
 
 

115 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 42-53. 
116 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 54-55. 
117 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 56. 
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För att uppnå detta har BNP som löfte att skapa politiska, militära, ekonomiska 

och kulturella förutsättningar för att skapa ett klimat som främjar ett så nära samerbete som 

möjligt mellan folken på de brittiska öarna. Ett främjande av kvasireligiösa idéer som 

blodsband, nationalitet och etnicitet är grunden för BNPs politik, genom att kämpa för ett 

enande av de brittiska folken tar partiet ståndpunkt i vilka som tillhör den egna gruppen. 

 
The British National Party stands for the preservation of the national and ethnic character of the 
British people and is wholly opposed to any form of racial integration between British and non- 
European peoples.118

 

 
 

För att motverka raslig integration har BNP som mål att återställa den vita brittiska 

befolkningens sammansättning så som den anses ha varit innan 1948. I citatet ovan gör partiet 

det mer tydligare att de fokuserar på den kvasireligiösa idéen som utgår från ras för att skapa 

samhörighet, samhörigheten är enligt partiet inte självvald utan den är beroende av vilken ras 

hen är. Den rasliga integrationen ska enligt guiden uppnås genom förhandlingar, samtycke 

och juridiska ändringar för att hindra den ström av icke-vita immigranter som anländer till 

Storbritannien. BNP motsätter sig låt gå ekonomi med fri handel, marxism och liberal- 

kapitalistisk globalism vilket de anser försvagar deras nationella identitet, frihet, 

välbefinnande och levnadsstandard. BNP Statement of Principles avslutas med att partiet 

kommer att införa en deklaration om det brittiska folkets rättigheter för att försäkra deras rätt 

till mötesfrihet, religionsfrihet och yttrandefrihet. 
 
 

The British National Party will introduce a Bill of Rights, establishing as absolute the right of all 
British people to effective freedom of speech, assembly and worship. The undemocratic power of 
the mass media and vested interest groups will be curbed by the introduction of a statutory right of 
reply and tougher penalties for corruption in public affairs.119

 
 
 
 
Deklarationen som partiet vill införa gällande det brittiska folkets grundläggande rättigheter 

visar på att BNP inte anser att deras rättigheter inte respekteras. Genom att främja en ny 

deklaration gällande rättigheter vill partiet framstå som dem är de som kämpar för sin grupps 

frihet, BNP vill genom kvasireligiösa idéer främja tanken på den egna gruppens brist på 

rättigheter och diskriminering. 
 
 
 

118 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 56. 
119 ”British National Partys Activists’ & Organisers’ Handbook 2012 Revision,” BNP, Hämtad den 28 maj 
2013, http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf, 56. 

40  

http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf,
http://www.bnp.org.uk/PDF/activists.pdf,


 

6.5 Arrested Handbook 
 
 
 
Arrested Handbook publiceras av Shieldwall – the Nationalist Welfare Association med syfte 

att vara frihetsguide för det Brittiska Motståndet i den politiskt korrekta polisstaten.120 

Shieldwall - the Nationalist Welfare Association ska enligt handboken representera det nutida 

försvaret för den traditionella brittiska identiteten. Handboken inleder med kvasireligiösa 

idéer som bygger på den egna gruppens identitet och motstånd mot staten, här främjas 

kvasireligiösa idéer om hot och försvar. Vidare används kvasireligiösa idéer som patriotism 

och handboken främjar idéen att Shieldwall behöver hjälp från de som är de sanna patrioterna. 

Genom att fråga om hjälp från de som är sanna patrioter insinuerar handboken att det finns de 

som inte är sanna patrioter, vilket även kan skapa en känsla av att det finns ytterligare ett hot 

än staten. 
 
 

Shieldwall - the Nationalist Welfare Association is non-sectarian and welcomes help, and requests 
for help, from all true patriots. This guide is our first step. Who will form the Shieldwall? We are 
here, but we need YOU too!121

 

 
 
Handboken har fyra mål: (1) att ge rättsliga råd till de som arresterats på grund utav att de 

deltagit i demonstrationer eller förespråkat för försvaret av den brittiska identiteten och 

folkets frihet; (2) att utbilda aktivister i hur de ska skydda sig från diskriminering av polisen; 

(3) att ge stöd till familjer där en familjemedlem har fängslats på grund utav att personen har 

förespråkat och försvarat den brittiska inhemska befolkningen; (4) att samla in ekonomisk 

hjälp till patrioter och nationalister för att hjälpa dem i sitt arbete. Shieldwall behövs, enligt 

dem själva, på grund utav att i dagens samhälle så är det inte endast kriminella som behöver 

frukta polisen, i dagens samhälle anser Shieldwall att infödda britter offer för en andra 

klassens status och institutionaliserad diskriminering. Handbokens fyra mål visar alla på 

kvasireligiösa idéer då fokus ligger i försvaret av den egna gruppens medlemmar som har 

behandlats fel av staten, genom att använda sig av ord som institutionaliserad diskriminering 

och andra klassens status som främjar kvasireligiösa idéer om kris och hot försöker 

handboken att engagera läsaren. Främjandet av hot och kris som inte endast drabbar den som 
 

 
 
 

120 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, Försättsblad. 
121 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 1. 
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är aktiv i vad Shieldwall kallar det brittiska motståndet ska uppmana till ytterligare en hotbild, 

där oskyldiga och barn drabbas av diskriminering på grund av sin etnicitet, nationalitet och 

tro. 

 
You don't have to be an activist in one of the parts of the British Resistance. Anyone can be   
driving in town and have their car shunted by a member of some 'ethnic minority' who then plays 
the race card. Any English schoolchild can be picked on by an anti-white bully and snap back. Any 
Welshman or Scottish lady can be accused of 'Islamophobia' by a Muslim street preacher. Any 
committed Christian can be accused of 'homophobia by a militant 'gay rights' activist.122

 

 
 

De kvasireligiösa idéerna om hot främjar även i denna handbok islam som ett av de största 

hoten. Enligt handboken riskerar även oskyldiga åskådare till konflikter mellan patrioter och 

polisen att arresteras av polisen och Shieldwall uppmuntrar därför aktivister att alltid filma 

aktiviteter för att minska risken att blir diskirminerade i rätten.123 Även icke-politiska 
medlemmar uppmuntras  att göra inspelningar: 

 
 

Even non-political members of our community should routinely hit the voice record button on 
their mobiles the moment something happens that could end in an argument with an 'ethnic' who 
might then make false allegations in order to play the 'race card'.124

 

 
 

The sad truth is that, in the madness of multi-cultural Britain, you don't have to do anything wrong 
to find yourself in a police cell. In the eyes of the Politically Correct police, being white makes  
you a suspect, being English makes you guilty.125

 

 
 
I citatet ovan främjar kvasireligiösa idéer diskrimineringen av det brittiska folket, alltså den 

egna gruppen, polisen är de som utsätter den egna gruppen för den diskriminerande 

behandlingen på grund utav att de är politisk korrekta. Här främjas även multikulturalismen 

som galenskap, alltså något negativt för den egna gruppen. Handboken främjar synen att hens 

etnicitet och nationalitet är det enda som behövs för att hen ska utsättas för diskriminerande 

behandling. De kvasireligiösa idéerna förutsätter att hoten mot den egna gruppen är i grund 

och botten baserat på något som hen inte kan förändra, närmare bestämt i vilket land och till 

vilken etnicitet hen har fötts in i. 
 
 

122 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 1-2. 
123 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 1-2. 
124 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 2. 
125 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 2. 
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You will be alone in there, but you know will know what to do. You will visualize the men and 
women of the British Resistance standing shoulder to shoulder with you. Their experience and 
advice will set you free because you will listen to it and follow it. They will be with you in spirit, 
and their unbreakable courage will uphold you. All you have to do is to remember and follow this 
advice and so give them the power to help you.126

 

 
 
 

Genom att använda sig av kvasireligiösa idéer som främjar tanken på att den egna gruppens 

historiska figurer och beteendet som främjas av handboken idag hör samman så försöker 

Shieldwall ge en historisk legitimitet för detta beteende. I och med att de kvasireligiösa 

idéerna i Shieldwalls handbok främjar den egna gruppens historia som positivt och hedersamt, 

hjälper sammankopplingen mellan det beteende handboken främjar och historien Shieldwall 

att engagera läsaren i aktivism. Handboken menar att polisens metoder för att arrestering har 

en utgångspunkt i att de ofta vill göra det till ett exempel för andra, arrestering som utförs på 

arbetsplatsen anser Shieldwall utförs på grund utav att de vill öka chanserna för att få 

personen avskedad och är ett bevis på den totalitära polisstaten som Storbritannien är på väg 

att bli. Om du vet att du kommer att bli arresterad i hemmet eller att ditt hem kommer att bli 

genomsökt så bör du snarast flytta dator och mobiltelefon till en icke-politisk person. 
 
 

Your comrades have just been arrested for being present at a demonstration you also attended. 

Replace your mobile with a cheap Pay As You Go phone while the heat is on.127
 

 
 

Handboken menar att det som varje patriot bör komma ihåg när de arresteras att även 

om hen har en naturlig respekt för lagen och polisen så är hen i sina fienders händer. Polisen 

anses av handboken inte representera lagen de är en del av den anti-brittiska regimen som 

systematiserat förminskat de forntida rättigheter som generation av hjältar har dött för. Detta 

är vad Shieldwall Arrested Handbook vill förmedla. 
 
 

These people do not represent legitimate authority; they are the over-paid bootboys of a corrupt, anti- 
British regime that is systematically trampling into the filth the ancient freedoms and identity 

 
 
 
 
 

126 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 1-3. 
127 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 4. 
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for which generations of our bravest and best have died. Resistance to that regime is not a crime, 
but a duty.128

 
 
 

Under förhören uppmanas dem som blivit arresterade att inte säga någonting och likt de 

brittiska förfäderna, hålla sig fast vid sina principer och rättigheter och att inte ge upp. Då 

de du utsätts för under förhören inte är så farligt ändå, inte som de hjältemodiga 

engelsmän som slogs för sin frihet gentemot tyranner. Dessa män som kämpade vidare är 

en del av ditt blod och ditt arv, deras ande lever vidare i dig.129
 

 
 

So stick to your guns like the bravest of your ancestors did under fare worse circumstances. It's not 
exactly like Crecy or Agincourt, with you and a handful of other half-starved peasants with boys 
and arrows up against a huge force of heavily armoured French nobles, is it? 

 
You're not facing the fate of the brave Englishmen who defied tyrants to found the liberties we still 
defend today - no-one's going to burn you at the stake or nail you to the public pillory by your ear! 

 
And however unpleasant it is being shouted at by a burly police thug, it doesn't compare with 
being up to your knees in mud and the rotting guts of your pals in a trench on the Somme. The 
men who stuck it out under those circumstances were your ancestors. Their blood and their spirit 
live on in you.130

 

 
 
Detta sista citat sammanfattar de kvasireligiösa idéer som finns i hela handboken. Fokus  

ligger på etnicitet, blodsband, historia och dess koppling till kamp, krig och uppoffring. 

Shieldwall försöker legitimera det beteende de främjar i handboken genom att koppla samman 

det med den egna gruppens historia, framförallt de historiska epoker och händelser som 

präglas av krig, förtryck och motstånd mot detta. Genom att använda sig av ord som anti- 

brittisk, korruption, antika friheter och rättigheter, mod, plikt, principer, tyranner, blod och arv 

främjar handboken kvasireligiösa idéer på ett tydligt sätt, då dessa ord och begrepp skapar 

känslor och uppmanar människor att engagera sig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 6. 
129 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 19. 
130 ”British National Partys Arrested Handbook 2012 Revision,” BNP, hämtad den 28 maj 2013 
http://www.bnp.org.uk/sites/default/files/arrested_final_draft_1.pdf, 19. 
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7. Diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida ett nationalistiskt parti kan innehålla 

religiösliknande inslag genom att använda det samtida nationalistiskt högerextremt partiet 

British National Party och dess partitexter som exempel. Undersökning utgår från Smiths 

teorier gällande kvasireligion vilka applicerades på BNPs samtida partitexter för att undersöka 

huruvida de innehåller kvasireligiösa inslag. Denna uppsats utgick ifrån att nationalism är en 

kvasireligion enligt Smiths diskussion och kriterier. Smiths sex anledningar till varför 

nationalismen endast kan vara en kvasireligion och inte en religion återspeglas i BNPs 

samtida partitexter som analyserats efter kvasireligiösa idéer i förgående kapitel. Den första 

av de sex anledningarna är att nationalismen tillskillnad från religion ger en begränsad 

verklighet och inte en upphöjd status.131 I partitexterna framgår det att BNP främjar en 

verklighetsbild som fokuserar på Storbritannien som fosterland och den egna gruppen, 

skyddet och främjandet av Storbritanniens historia, kultur, ursprungsfolk och suveränitet är 

det som BNP som parti grundar sig på, det är deras uppdrag. Storbritannien som nation dyrkas 

av BNP som det sanna och en opersonlig gud, vilket är även Smiths andra anledning till 

varför nationalism endast är en kvasireligion.132 BNP sätter inte en person som representant 

för nationen utan det är nationen i sig själv som dyrkas. Dessa kvasireligiösa idéer är tydliga i 

BNPs samtida partitexter där stort fokus är på nationen i sig själv och som framgår av de 

många hänvisningarna till nationens historia och kultur, däribland högtider som till exempel 

st. Georges Day. Att sätta nationen främst är något som enligt BNPs texter är centralt för att 

rädda och bevara inte bara nationen utan även det egna folket, att sätta nationens väl och ve 

framför sitt egna personliga självförverkligande och liv anser BNP ska vara tillräckligt för 

personen. Smiths tredje anledning är just att leva och dö för nationen utan hänsyn till det 

personliga självförverkligandet.133 Smiths fjärde anledning är att Nationen, tillskillnad från 

religion, tar inte upp någonting om den personliga skulden, skammen, förlåtelsen eller 

botgöringen.134 I sina texter presenterar BNP problem och hot men ger inte skulden till den 

enskilda människan inom den egna gruppen, i och med detta så finns det därför inte heller en 

botgörelse eller förlåtelse. Skulden läggs istället på bland annat regeringen, islam och 

immigranter, både enskilda och som grupp. Den femte anledningen fokuserar på en nation 
 
 

131 Smith, Quasi-religions, 118. 
132 Smith, Quasi-religions, 118. 
133 Smith, Quasi-religions, 118. 
134 Smith, Quasi-religions, 118. 
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som strävar efter nationalism, vilket inte är fallet med BNP, de är en organisation som strävar 

efter nationalism. I den femte anledningen menar Smith att religioner har en självkritisk profet 

som varnar för arrogans och främjar ödmjukhet, vilket inte finns eller eftersträvas inom 

nationalism.135 I partitexterna finns det heller inga delar som tar upp viljan efter eller 

existensen av en sådan profet. I texterna går det att utläsa texten på arrogans och inga eller 

väldigt få spår av ödmjukhet från BNP, de sätter sig själva i en upphöjd position som 

sanningshållare och förkämpar för nationen och den egna gruppen. Smiths sjätte anledning till 

varför nationalismen endast kan vara en kvasireligion och inte en religion är att främjar 

konflikter mellan nationer och folk.136 I sina texter visar BNP på tydliga inslag av att främja 

konflikter, de har bland annat uttalat sig om att det är den egna nationens suveränitet som är 

den viktigaste oberoende av vad detta kan ha för konsekvenser för andra nationer. När det 

kommer till det egna folket eller gruppen så främjar BNP idéer om raskrig och konflikter 

baserade på etnicitet, nationalitet och även religion. Där islam representerar en av de största 

fienderna både på individ-och gruppnivå. 

BNP är ett tydligt exempel på en grupp eller rörelse inom nationalstaten som 

säger sig representera skyddet för en del av befolkningen mot resterande befolkning. Sådana 

rörelser representerar ofta en minoritet i landet där majoritetsbefolkningen anses vara ett 

hot.137 Denna del är i BNPs fall vad de anser vara infödda britter eller den brittiska 

urbefolkningen, BNP anser att även om den egna gruppen är nu i majoritet så kommer detta 

att ändras med en ökad immigration och ökad födelseanatal hos immigranter. 

Nationalismens livskraft är folkets tro, hängivenhet, lojalitet och attityd. Hayes 

nämner att en av lockelserna med nationalism är synen på blodsband, där ras har varit en 

stärkande faktor när det kommer till skapandet av nationaliteter och genom det även 

nationalism.138 I sina texter främjar BNP kvasireligiösa idéer som hängivenhet och lojalitet 

gentemot det egna folket och nationen, i Activist’s and Organisers Handbook gör de det 

tydligt att de är ett parti av aktivister. Att vara aktivist för BNP är något betydelsefullt och 

avgörande för nationen och den egna gruppens skydd och överlevnad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 Smith, Quasi-religions, 118. 
136 Smith, Quasi-religions, 118. 
137 Smith, Quasi-religions, 84-85. 
138 Smith, Quasi-religions, 87-88. 
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Eftersom denna uppsats tidigare har fastställt att ett politisk nationalistiskt parti kan fungera 

som en representant kvasireligion, kan man dra slutsatsen att politiska partier kan ha stor 

inverkan på människor och deras liv. Mer än vad man kanske tidigare har trott. Religion 

spelar stor roll i många människors liv. Religion är för många en livsstil och inte bara en tro, 

något som BNP även främjar gällande nationalism och sin egen rörelse. Som Smiths kriterier 

visar så visar BNP på liknande förmåga att framkalla hängivenhet som en religion kan göra. 

BNP säger sig vilja bli som en surrogat familj för människor från den egna gruppen och 

därmed visar de tecken på att genom tillhörighet försöka ge sig själva rollen som en 

meningsgivande samlingsplats.139
 

Storbritannien har traditionellt sett ett nära förhållande till kyrkan med sin kristna historia, 
 

vilket även BNP skriver i sina partitexter. Smith menar att nationalism, som nämnts ovan, 

fokuserar på blodsband till skillnad från kristendomen främjar nationalismen som ideologi en 

gemenskap grundad på etnicitet och nationalitet.140 Det är en gemenskap, en enhet som inte 

alla är välkomna i. Kyrkan välkomnar de som är troende och alla kan gå med i denna grupp, 

det är du själv som kan avgöra vilken tro du vill ha. För nationalismen är inte detta möjligt, 

här är det förutsättningar som man själv inte kan råda över som avgör om du tillåts vara 

delaktig.141 BNP anser att alla vita britter är en del av den brittiska ursprungsbefolkningen, 

och förklarar att det är deras mål att skydda, bevara och främja denna grupp även om de inte 

håller med om BNPs politik så anses de vara en del av gruppen. Inom BNP värderas det 

brittiska kristna historien som något värdefullt och en del av dagens brittiska kultur. Ett av de 

främsta hoten mot det brittiska kristna arvet är enligt BNP islam, islamofobin inom BNPs 

texter är tydlig då de konstaterar att islam försöker invadera och kolonisera Europa. 

Genom att se nationalistiska och högerextrema rörelser och partier som 

religioner eller kvasireligioner öppnas även möjligheten upp för att använda sig av religiösa 

sektteorier på politiska rörelser och partier. Om en religiös sektteori kan användas på ett 

politiskt parti som BNP kanske förståelsen för de som väljer att gå med och stanna kvar öka, 

de som söker sig till religiösa sekter kan ha samma drivkraft och motivering som de som 
 
 
 

139 Smith, Quasi-religions, 13. 
140 Smith, Quasi-religions, 84-85. 
141 Smith, Quasi-religions, 87-88. 
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söker sig till nationalistiska och högerextrema rörelser och partier. Därför är synen på 

nationalism som kvasireligion något som kan bidra till vidare forskning i samband med 

nationalistiska rörelser, organisationer och partier som BNP. 
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8. Sammanfattning 
 
Denna uppsats har som syfte att undersöka huruvida ett nationalistiskt parti kan innehålla 

religiösliknande inslag, genom att använda det samtida nationalistiskt högerextremt partiet 

British National Party och dess partitexter som exempel. Denna uppsats förutsätter att 

nationalism är en kvasireligion enligt John E Smith och hans diskussioner i Quasi-religions: 

humanism, marxism and nationalism (1994). I analysen undersöks partitexterna efter 

kvasireligiösa inslag och med detta vill denna uppsats bidra till en ny syn på nationalistiska 

partier och rörelser utifrån ett kvasireligiöst perspektiv. British National Party bildades 1982 

och är Storbritanniens ledande högerextrema nationalistiska parti, sedan paritet bildades har 

det funnits två ledare; John Tyndall och Nick Griffin. Tyndall hade nära kopplingar till 

nationalsocialismen, vilket även återspeglades i partiets politik. Under 1990-talet ökade 

trycket inifrån partiet för modernisering av partiet, detta ledde till ett ledarskapsval i vilket 

Tyndall och Griffin var de enda kandidaterna. Griffin gick segrande ur valet och 1999 tog han 

över som ledare för BNP vilket även förde med sig en kraftig modernisering av partiet som 

organisation och av politiken, de nationalsocialistiska influenserna tonades ner. BNPs politik 

fokuserar främst på invandring och de konselvenser de anser att den har på Storbritannien, 

främst är det muslimska invandrare som BNP fokuserar på. 

Huvudmaterialet för denna undersökning är BNPs samtida partitexter, detta material 

analyseras sedan med hjälp av idé-och ideologianalys där texterna undersöks efter 

kvasireligiösa idéer. De nationalistiska kvasireligiösa idéerna fokuserar på ämnen och ord 

som ska väcka känslor och engagera människor, till exempel krig, hot, kris, gemenskap, blod 

och arv. Smiths teorier säger att människor engagerar eller offrar sig oftast för nationen om 

den står inför ett hot. I analysen presenteras kvasireligiösa idéer från paritexterna tillsammans 

med vissa självständiga kommentarer för att underlätta för läsaren. Diskussionen knyter ihop 

uppsatsen och svarar där på syfte och forskningsfrågor. Ur analysen framgår det att BNPs 

partitexter innehåller tydliga kvasireligiösa idéer där fokus på hot och skydd av den egna 

nationen, det egna folket och kulturen är centralt. Hoten som presenteras är främst islam, 

immigration, EU och regeringen. 

Genom att se på nationalistiska partier ur ett kvasireligiöst perspektiv kan det vara 

möjligt att använda religiösa sekt teorier på nationalistiska rörelser och organisationer, något 

som kan bidra till en ny problemformulering och förståelse för sådana rörelser. 
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