
008 planeras en kongress för att disku-
tera möjligheterna att driva politiska 
kampanjer vid valet till eu-parlamentet 
2009. Kongressen ska också diskutera 

möjligheten att skapa en europisk nyhetsbyrå, 
göra översättningar och sprida skrifter och ar-
tiklar som förfäktar idéen om att bygga ett nytt 
starkt Europa. En av dem som har meddelat att 
han ska delta är Bruno Gollnish från Front Natio-
nal och ledare för den eu-parlamentariska grup-
pen Identitet, tradition och suveränitet, its. 

Bakom kongressen står en stiftelse som hittills 
arbetat i det tysta. Stiftelsen Kontinent Europa. 
Ett av stiftelsens mål är ett skapa ett nätverk 
bestående av så kallade identitetsgrupper.

I junI 2004 registrerade Stiftelsen Kontinent 
Europa en hemsida där den presenterar sig som 
en ”folkrörelse i opposition” mot ”eu-byrå-
krati”. Grundare är Patrik Brinkmann. 

Stiftelsen Kontinent Europa har en inte helt 
tydlig politisk agenda. Det råder emellertid ing-
en tvekan om att den är inspirerad av den Nya 
högerns ideologi. Stiftelsen säger sig arbeta för 
en gemensam ”europeisk identitet” i ett ”nytt 
Europa”. Detta nya Europa måste återvinna sin 
dominerade ställning i världen, för att säkra det 
”vita folkets” överlevnad mellan ett ”aggres-
sivt Amerika” och en ”expanderande islam”.  I 
ett pressmeddelande skriver stiftelsen att den 
kan komma att fungera som moderator och 
”huvudarkitekt” i bygget av det ”nya Europa”. 
Stiftelsen framhåller även vikten av att Ryssland 
inkluderas i denna europeiska gemenskap. 

Termen den Nya högern (Nouvelle Droite, 
Neue recht) kan härledes till den franska or-
ganisationen grece som bildades 1968 av en 
grupp akademiker. grece är en fortkortning av 

Groupement de Recherche et d’Etudes pour la 
Civilisation Europeenne (Grupp för forskning 
och studier om den europeiska civilisationen). 

Precis som Stiftelsen Kontinent Europa så 
betonade grece betydelsen av en gemensam 
europeisk identitet i vilken etniska européer 
inkluderas. Det är vår förmodade gemensamma 
kultur som anses skapa vår identitet. En av dem 
som var med och startade grece var professor 
Pierre Vial. Han leder nu den ”identitära grup-
pen” Terre et Peuple och sitter samtidigt i Stif-
telsen Kontinent Europas styrelse. Vial har även 
varit en ledande position i Front National

LIstan över personer involverade i styrelsen 
ger en tydlig inblick i stiftelsens politiska karak-
tär. Här återfinns bland annat tysken Gert Sud-
holt från Nationaldemokratiska partiet, npd, och 
hans landsman Pierre Krebs, ledare för Thule Se-
minar. Andreas Molau tillhör npd:s ledarskikt. 
Han var tidigare redaktör på npd:s månads-
tidning Deutsche Stimme. I dag ansvarar han för 
partiets utbildningsavdelning och är rådgivare åt 
partiledaren Udu Voigt. Samtliga av stiftelsens 
medarbetare är kända högerextremister, förutom 
Brinkmann. 

Patrik Brinkmann är en 40-årig affärsman 
som i maj 2006 dömdes av Uppsala tingsrätt 
till fängelse och näringsförbud för grovt skatte-
brott. Den domen har emellertid överklagats och 
kommer att tas upp i hovrätten längre fram i år. 
Under 1980-talet var Brinkmann delaktig i en rad 
företag, främst inom fastighets- och byggsektorn. 
Under första hälften av 1990-talet försattes flera 
av företagen i konkurs. Brinkmann har även varit 
involverad i mineralprospektering. 

Sedan domen i Uppsala har Brinkmann an-
vänt sig av sin fru Svetlana Brinkmann och deras 

barn som front för hans aktieinnehav. Även 
Svetlana Brinkmann var fram till 2007-års bör-
jan involverad i Stiftelsen Kontinent Europas 
arbete och satt i dess styrelse.

Före arbetet med Stiftelsen Kontinent Europa 
så har Brinkmann inte gjort sig känd för att venti-
lera sina politiska åsikter offentligt. Efter gymna-
siet studerade han på bibelskola med förberedelse 
för socialt arbete utomlands. I Stockholm 2001 så 
deltog Brinkmann i en av församlingen Maranata 
anordnad protest utanför Storkyrkan. Gruppen 
protesterade i samband med Pride-festivalen mot 
homosexuella präster.

när expo kontaktar Brinkmann så är han förte-
gen om sin medverkan i stiftelsen. Han medger 
att han startade den, men säger att han i dagslä-
get inte är aktiv. Några månader senare uttalar 
han sig i diverse pressmeddelande på stiftelsens 
hemsida. Expo har sökt Brinkmann igen, men 
inte lyckats nå honom.

Den enda praktiska handlingen från Stiftelsen 
Kontinents Europas sida hittills är kopplat till 
den ”potential” som finns inom den ”europeiska 
civilisationen”. Lutz Dessau som presenteras som 
”forskare” har anlitats av stiftelsen för att genom-
driva ett forskningsprojekt. Han ska kartlägga 
Östersjöområdets kulturhistoriska och geopoli-
tiska utveckling. Lutz Dessau är en före detta 
sportjournalist som nu arbetar för npd. 

Kontinent Europa har under det senaste halv-
året frekvent ändrat om bland medarbetarna. De 
ständiga förändringarna indikerar att det pågår 
aktivitet runt styrelsen som inte syns utåt.

Anders Dalsbro
anders.dalsbro@expo.se

Daniel Poohl
daniel.poohl@expo.se
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svensk ekobrottsling bakom  
högerextrem stiftelse
Stiftelsen Kontinent Europa presenterar sig som en tankesmedja med det 
uttalade målet att förena ett nytt starkt Europa. Samtliga involverade är 
kända europeiska högerextremister. Alla utom en. Patrik Brinkmann. En 
svensk ekobrottsling som står som stiftelsens grundare.

Persongalleri

stIfteLsen Kontinent Europa består av en styrelse, ett direktorium 
och ett kuratorium, som enligt stiftelsens hemsida skall tillsättas 
under året. Så gott som samtliga personer som presenterats som 
delaktiga i stiftelsens arbete är tunga namn i den europeiska aka-
demiska extremhögern. 

• Gert Sudholt (Tyskland), fil. dr., NPD, publicist, ordförande.
• Daschitschew Wjatscheslaw (Ryssland), prof., styrelseledamot. 
• Pierre Vial (Frankrike), prof., Terre et Peuple, styrelseledamot 
och direktorium 
• Andreas Molau (Tyskland), NPD, styrelseledamot (längst ner till 
höger).
• Enrique Ravello (Spanien), Tierra y Pueblo, styrelseledamot.
• Walter Post, dr., samarbetar ofta med NPD, direktorium.
• Olof Rose (Tyskland), dr., NPD, direkturium (upp till höger)
• Pierre Krebs (Tyskland) dr., Thule Seminar, direktorium.
• Carlos Dufour (Argentina/Tyskland) dr., skribent, samarbetar 
med NPD, direktorium.
• Lutz Dessau (Tyskland), NPD, direktorium (till höger i mitten).
• Patrik Brinkmann (Sverige), grundare (upp till vänster).
• Svetlana Brinkmann (Sverige), f.d. styrelseledamot.
• Michael Vogt, (Tyskland), dr., f.d. direktorium.
• Dankwart Kluge (Tyskland), författare, f.d. direktorium. 
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Text Box
UPPDATERING: Tingsrätten dömde Patrik Brinkmann för grovt skattebrott. Efter den här artikelns publicering ändrade hovrätten den domen och friade Brinkmann från anklagelsen.




