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I september 2017 var jag inbjuden till ett tioårsjubi-
leum i kommunen Rungis söder om Paris. Rungis hyser 
världens största grossistmarknad och påminner om ett 
gigantiskt industriområde. Här finns hela kvarter av 
uttjänta lagerlokaler som i dag fungerar som konferens-
lokaler. I just dessa områden är det ödsligt och folktomt. 
Det är en perfekt miljö för folkskygga organisationer 
som vill organisera möten och konferenser som kräver 
säkerhet och kontroll, som till exempel den radikalna-
tionalistiska tidskriften Synthèse Nationale (Nationell 
syntes) som håller sina årliga möten just här.

Den här gången var det dock inte Synthèse National 
som firade sina tio år utan den webbaserade tidskriften 
Riposte laïque (Sekulär motattack) och dess aktivistnät-
verk Résistance républicaine (Republikanskt motstånd). 
Riposte laïque startades 2007 av journalisten Pierre 
Cassen som tidigare varit känd i franska vänsterkretsar 
som en religionsfientlig trotskist. Hans syfte med tid-
skriften var att ena den franska vänstern kring begrep-
pet laïcité (sekularism) för att särskilt uppmärksamma 
den franska allmänheten på vad som enligt Cassen var 
att jämställa med en muslimsk invasion av Frankrike 
och Europa.

När jag tidigt på morgonen klev på RER C, en av stor-
stadsregionens linjer i det massiva pendeltågsnätet, vid 
stationen Saint-Michel Notre-Dame i centrala Paris var 
jag både lite förväntansfull och aningens nervös. 

Jag var förväntansfull eftersom det här var kulmen på 
tio år av fältarbete där jag som forskare följt tidskrif-

ten och dess systerorganisationer gå från att vara en 
samling okända aktivister till att bli ett av Frankrikes 
mest besökta alternativa nyhetsmedier, som omnämnts 
i såväl nationella nyhetsmedier som under president-
valskampanjer. Jag skulle nu sätta punkt för på detta 
arbete och börja skriva på en bok om Riposte laïque 
och om samtida fransk politik och samhälle. 

Men som brukligt var jag även lite nervös då min när-
varo på tillställningar av detta slag inte är helt självklar. 
Riposte laïque hyser en stark aversion för min sort, näm-
ligen akademiker och i synnerhet sociologer. I själva 
verket är jag till dags dato den enda forskaren som 
kommit Riposte laïque nära, medan franska kollegor 
regelbundet hånas och hängs ut i diverse kampanjer 
i tidskriften.

Eliten är nyttiga idioter 

Efter att jag visat upp min inträdesbiljett väntade en dag 
av festligheter, traditionell fransk mat och framför allt 
tal av medlemmar från tidskriftens redaktion men också 
från talare runt om i Europa som delade tidskriftens 
politiska visioner. Stämningen i salen med över 200 
deltagare pendlade mellan att vara allvarsam, lyrisk, 
kärleksfull och, när islam kom på tal, hatisk. När dagen 
drog sig mot sitt slut klev Cassen upp på scenen för 
att resumerar dagen och tio år av verksamhet. Han sa: 

“Vad den politiska eliten inte förstår är att de kommer 
att dö. Antingen när vi tar makten och inrättar rätte-
gångar där dessa landsförrädare döms till döden; eller 
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när islamisterna tar makten och avrättar eliten efter att 
de spelat ut sin roll som nyttiga idioter. Tack för en fin 
konferens. Glöm inte att vi ska dricka champagne och 
äta tårta! Men först, nationalsång!”

Det här uttalandet är ett typexempel på den populis-
tiska och radikalnationalistiska retorik som spridit sig 
som en löpeld i vår tids nya medieekologi, som består 
av globaliserade kommunikationsflöden på en rad olika 
digitala plattformar såsom Facebook, Twitter, YouTube 
och Telegram. 

Populism ska här förstås som en politisk logik som 
försöker styra ramarna för hur politik och kamp om 
resurser tar form. Den bärande idén i populism är 

”folket” mot ”eliten”. I denna mening är populism inte 
nödvändigtvis vare sig vänster eller höger, liberal eller 
totalitär, sann eller falsk. Populismens politiska vinkling 
avgörs av hur ”folket” definieras. Vad vi ser i Europa i 
dag är definitioner av folket som grundas i homogena 
och universalistiska föreställningar om etnicitet, ras, 
kön, religion och kultur där nationen ses som folkets 
gemensamma kropp.

Bakom denna retorik finns konspiratoriska föreställ-
ningar om ett pågående tusenårigt krig mellan islam 
och väst, mellan globalt kapital (oftast styrt av judar) 
och den lokale företagaren, mellan feminism och den 
traditionella kärnfamiljen, mellan den politiska eliten 
och folket, mellan förljugna PK-medier och alterna-
tiva nyhetskällor som berättar sanningen om sakernas 
ordning. De drömmer romantiskt om ett organiskt sam-
hälle där könsrollerna är som de alltid varit, där man 
inte behöver känna skam för att säga att judar styr 
världsekonomin och att alla muslimer egentli-
gen är terrorister. Där man inte behöver känna 
skam för att njuta och älska den vita hudens, 
nationens och den europeiska civilisationens 
antagna överlägsenhet.

Pessimism inför den politiska utvecklingen  

I en tid då alternativa fakta används för att fördunkla 
och avfärda politiska motståndare på andra sidan At-
lanten ter sig det politiska samtalet förvridet. Precis 
som många av deras europeiska och amerikanska likar 
anammar Riposte laïque förment liberala begrepp så-
som religionsfrihet, jämlikhet, jämställdhet och anti-
rasism för att paketera och presentera sina politiska 
och samhälleliga visioner. Det är en del av deras nor-
maliseringsstrategier, alltså att å ena sidan avväpna 
politiska motståndares retorik och å den andra får sina 
politiska budskap att låta mer lika motståndarnas. För 
Riposte laïque har sekularism varit just ett sådant grepp. 
Under sekularismens fana har trotskister samlats med 
reaktionära intellektuella, politiker från extremhögern 
och identitära aktivister med syftet att utföra en recon-
quista, alltså att rena Frankrike från islam, muslimer 
och dem som i deras ögon är landsförrädare.

På vägen tillbaka till Paris börjar jag skriva kommenta-
rer till mina anteckningar från dagen. Min redan oläsli-
ga handstil blir än mer otydlig i det skakiga tåget. Jag 
försöker sammanfatta mina tankar och finner det svårt 
att stävja mina skenande pessimistiska tankar om vår 
samtids politiska utveckling. 

Auktoritära och totalitära ledare röjer stor framgång 
världen över. Reaktionära intellektuella gapar om att 
feminismen gått för långt och att den enda rasism som 
finns i dag är antivit rasism. På sociala medier visas ge-
mene mans fascistoida lynne dag efter dag, minut efter 
minut, sekund efter sekund. Historien återupprepar inte 
sig själv. De materiella och idémässiga förutsättningar-
na förändras ständigt. Men, historien ekar i dag. Ekon av 

rasism grundad i teologiska begrepp, ekon av kolonial 
chauvinism, ekon av rashygien och ekon av 1900-talets 
europeiska fascism. Dessa ekon genljuder även in i den 
politiska, samhälleliga och kulturella mittfåran och fin-
ner resonans i leende kroppar klädda i fina kostymer 
och klänningar.

Innan jag vet ordet av står jag mitt i Paris myller av 
folk. Vilka av alla dessa människor skulle fortfarande 
gå på dessa gator om Cassens drömmar om maktöver-
tagande slog in?
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