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ANMODNING OM VURDERING AV BORTVISNING

Saken gjelder: Greg JOHNSON, borger av USA, fødselsdato ukjent.

Det vises til telefonsamtale tidligere I dag.

PST har opplysninger am at ovennevnte kan komme reisende til Oslo lufthavn,
Gardermoen I dag.

Greg JOHNSON er ifølge pne kilder annonsert sam en av talerne p Scandza
Forum sam avholdes p et hemmelig sted i Oslo 02.11.2019.

Greg JOHNSON er en av frontfigurene I et nettverk av skribenter og
foredragsholdere som forfekter jødehat og raseteorier, samt hvit nasjonalisme.
I invitasjonen til Scandza forum sin konferanse 1. juli 2017 ble han omtalt sam
<<en av de ledende ideologene innenfor den hvite nasjonalistiske bevegelsen>>.
Han er blant annet redaktør i den nettbaserte alt-right publikasjonen Counter-

Currents.

JOHNSON har tidligere uttrykt støtte til hvordan Anders BREIVIK begrunnet 22
juli-angrepet, og har referert til terroren som <<nødvendigx'. JOHNSON skal ogs
ha skrevet en artikkel I etterkant av rettsaken mat BREIVIK hvor han beskriver
sin nyvunne <<respekt>> for massedrapsmannen, sam han mente hadde <<agert ut
fra lojaliteten til sitt folk>>. Videre beskriver JOHNSON at BREIVIK xhar fremstâtt
pa en verdig mate og hare kommet med et kraftfullt intelligent og ye!

argumentert forsvar av sitt syn og hand/inger.>>

I en tekst publisert 18. mai 2012 skal JOHNSON ha skrevet: <Det norske
arbeiderparti er ansvar/ig for a// vo/den forârsaket av dere politikk, inkludert den
uunngâe/ige volden fra nordmenn som gikk /ei og ende/ig sb ti/bakex.

Scandza -forum er et internasjonalt nettverk av høyreekstreme sam jevnlig
arrangerer samlinger I Norden. Tidligere samlinger I 2018-19 har tiltrukket seg
50-200 deltakere, hvorav flere har vrt kjente høyreekstreme. Til møtene
inviteres høyreekstreme ideologer fra USA og Europa som foredragsholdere.
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PST vurderer det som sannsynlig at det ideologiske budskapet som formidles 
under disse samlingene kan inspirere deltakerne til ut17JVelse av politisk motivert 
vold. 

PST er bekymret for at JOHNSON gjennom a delta pa en konferanse i regi av 
Scandza forum vil vcere med a bidra til fZJkt radikalisering, inspirere til utfZJvelse av 
politisk motivert vold, samt bidra at alt-right/identitcer-miljfZJet skal fa et sterkere 
fotfeste i Norge. 

Det er PSTs vurdering at ovennevnte person representerer en trussel mot 
grunnleggende nasjonale interesser og at vilkarene for bortvisning etter 
utlendingsloven § 126 annet ledd er oppfylt. Det er PSTs vurdering at dersom han 
far gjennomfßrt det planlagte foredraget, eventuelle etterffZJlgende mfZJter eller 
andre tilsvarende arenaer/mfZJteplasser, vif det kunne bidra til a inspirere eller 
motivere til ekstremistiske handlinger og holdninger. 

Det anmodes om at UDI vurderer om vilkarene er oppfylt for a treffe vedtak om 
bortvisning fra riket med hjemmel i utlendingsloven § 126 ffZJrste ledd annet 
punktum. 

Politiets sikkerhetstjeneste, 01.november 2019 

Fung sjef PST 
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