Högerextremism
Arbetsblad

11 Hur hänger extremism ihop med
terrorism?
12 Finns det en svensk motsvarighet
till Richard Spencer och till
alternativhögern?

Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut
några av dem. Programmet passar bra
att se tillsammans med Perspektiv på
världen – Terrorism och Perspektiv på
världen – Hbtq – Hatbrott.

Diskussionsfrågor

Ord och begrepp

13 Vilka åsikter kan vi tolerera?
14 Ska extremister ha rätta att utnyttja sin
demokratiska rätt att demonstrera även
om de är antidemokrater? Samla argument för och emot odemokratiska rörelsers rätt att använda demokratiska uttrycksmedel.
15 Hur tror du att det skulle gå i praktiken
att genomföra Spencers tankar?
16 Patrik Hermansson tryckte på sitt svenska arv när han infiltrerade alternativhögern? Varför då, tror du?
17 Richard Spencer önskar sig ett eget land
för alla vita människor. Diskutera hur
den tanken förhåller sig till de mänskliga
rättigheterna.
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Frågor utifrån programmet

1 Vad innebär det att en rörelse är extrem?
2 Vad är alternativhögern? Varför heter det
alternativhögern?
3 Patrik Hermansson nämner en sak som
är gemensam för alla de olika alternativhögergrupperna. Vilken då?
4 Varför finns det inget alternativhögerparti i USA?
5 Richard Spencer pratar om sin dröm om
en etnostat. Vad är det?
6 Varför har alternativhögern vuxit så
kraftigt på senare år?

På nätet
n

Arbeta vidare

n

7 I Sverige har vi främst tre extremistiska
rörelser; vänsterextremism, högerextremism och islamistisk extremism. Ta reda
på mer om dem. Vad har de gemensamt?
Vad skiljer dem åt?
8 Försök hitta några historiska exempel på
extrema rörelser med olika ideologiska
drivkrafter.
9 Demonstrationsrätten är en del av vår
yttrandefrihet och därmed inskriven
i grundlagen. Skulle man kunna ändra
på demonstrationsrätten? Hur skulle
det i så fall behöva gå till?
10 Finns det extrema grupper som är klassade som terrorister?
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Altright.com
Hope not hate
Statens Medieråd - Propaganda – vad,
hur och varför? Om vårdsbejakande och
antidemokratiska budskap.
MUCF – tre poddar om extremism
MUCF – tre rapporter – Ung och extrem;
vänsterextremism, högerextremism och
islamistisk extremism.

Andra program från UR
om extremism
n
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UR Samtiden – Extremistisk kommunikation
UR Samtiden – Ideologisk radikalisering
En bok, en författare – Vi säger vad
du tänker

