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Anders Eriksson: "Apokalyptisk argumentation: Donald Trump och ISIS" 
 
Den starkaste argumentationen är den som appellerar till högre värden, såsom myter och 
religion. Apokalyptik handlar om den yttersta striden mellan ont och gott vid tidens slut. Den 
grupp som känner till den dolda hemligheten om det gudomliga ingripandet samlar sina 
anhängare inför apokalypsen. Donald Trump och ISIS är kanske världens främsta 
propagandister idag. Även om de är ärkefiender delar de samma apokalyptiska världsbild.  
Trump har slutit sig till högerkristna med en apokalyptisk världsbild. De anser att USA är 
belägrat av djävulska krafter - kommunism, sekularisering, familjens sönderfall och 
regeringens inblandning – och de proklamerar Trump som Guds utvalde ledare i den yttersta 
tiden. “Countdown to the Apocalypse: Why ISIS and Ebola are just the Beginning” är titeln 
på den ledande pastorn Robert Jeffress bok.  
Den islamiska staten bygger sin propaganda på föreställningen om en våldsam strid för 
kalifaten i den yttersta tiden. Tidskriften Dabiq har sitt namn från staden Dabiq i norra Syrien, 
omnämnd i en hadith om Harmageddon. ISIS tror att Dabiq är den plats där muslimerna och 
de otrogna till slut ska möta varandra. Efter det att ”korsfararna” besegrats av kalifatets 
styrkor ska apokalypsen bryta in.  
 
 

 
Anders Ullholm: "Konfliktorienterad politisk retorik - exemplet FIDESZ." 

Den ungerska regeringen bedriver en oftast konfliktorienterad retorik mot olika utnämnda 
fiender, som EU, finansmannen Georg Soros, och människor på flykt till Europa. Retoriken är 
riktad till olika retoriska publiker inom Ungern, grannländer med ungersktalande minoriteter 
och andra länder inom EU.  

Jag kommer visa hur regeringens politiska retorik balanserar mellan en främst 
konfliktorienterad retorik, och kortvariga inslag av konsensusorienterad retorik för att nå 
specifika retoriska syften. Bland dessa syften ingår att bevara en stor väljarbas, partiets plats i 
EPP och positiva nettoflöden i EU-budgeten. I min presentation tar jag upp exempel från 
politiska tal, politiska kampanjer och intervjuer och artiklar från den regeringskontrollerade 
pressen. Av särskilt nordiskt eller åtminstone svensk intresse är den roll i den ungerska 
regeringens politiska retorik som tilldelas Sverige som ett avskräckande exempel, och jag 
kommer måhända lyckas göra någon koppling till den politiska diskursen i Norge om det 
”svenska tillståndet”. 

Undersökningen som presentationen baseras på består av analyser av hur argumentationen i 
de retoriska artefakterna syftar till att skapa de kombinationer av pathos och logos i 
målgrupperna som är lämpliga för att nå syftena utan att riskera ett ofördelaktigt ethos för 
regeringen.  



För att sätta den politiska retoriken och dess ständiga strävan efter konflikt i ett större 
sammanhang kommer jag att också att redogöra för den politiska strävan efter en så kallad 
illiberal statsbildning som den ungerska statsministern och partiledaren för FIDESZ Viktor 
Orbán i ett flertal tal pekat ut som framtiden för inte bara Ungern utan varje framgångsrik stat 
i Europa. 

Slutligen hoppas jag att detta sammantaget kommer ge en förståelse för hur väl genomtänk, 
sammanhängande och hittills effektiv FIDESZ moderat populistiska retorik har varit, samt 
visa på några möjliga retoriska svagheter i projektet. 

 

 

Michael Hertzberg: "‘Tusen konspirasjoner nå’ Retorikk mellom krigsforbrytelser og 
hellige øyeblikk i Sri Lanka" 

Den 1. mai 2011 marsjerte mer enn 5000 mennesker i Sri Lankas hovedstad Colombo i 
protest mot den FN initierte Darusman-rapporten, som kritiserte regjeringens blodige 
fremtreden og mulige krigsforbrytelser de siste månedene av den langvarige konflikten mot 
de Tamilske Tigrene (LTTE). I støtte for den da populære presidenten Mahinda Rajapakse ble 
tøydukker av FNs generalsekretær Ban Ki-moon brent i gatene, og det ble antydet at dette var 
den største anti-FN demonstrasjonen noensinne. Anledningen var betimelig; ikke bare 
konverterte regjeringen arbeiderdagen 1. mai til en nasjonal protestdag, den nasjonale 
oppvåkningen skjedde også med den forekommende feiringen av Sambuddhatva Jayanthi 17. 
mai 2011 som bakteppe. Denne feiringen markerte at det var 2,600 år siden Buddhas 
oppvåkning, og feiringen bar preg av buddhistisk-nasjonalistisk triumfalisme i etterkant av 
borgerkrigen som tok slutt i 2009. Dette innlegget vil argumentere hvordan innholdet i en 
kritisk rapport – Darusman-rapporten – som mer enn antydet mulige krigsforbrytelser, ble 
druknet i en larm av sinhala-buddhistisk nasjonalisme. Feiring av hellige øyeblikk skapte en 
særegen politisk atmosfære, hvor alle kritiske og alternative stemmer ble stemplet som 
konspiratoriske og forræderske. Hellige øyeblikk kan skape en konkret anledning for politiske 
aktører å mobilisere rundt, og jeg vil undersøke på hvilken måte disse religiøse øyeblikkene 
har blitt utnyttet retorisk for å undertrykke et komplisert og ubehagelig etterspill i etterkant av 
en langvarig borgerkrig.   
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