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Kurvan pekar åt rätt håll:

Va l e t 2 0 0 6 bl e V e n s t or framgång för Sveri-
gedemokraterna, inte minst på det lokala 
planet med stolar i hälften av landets kom-
munfullmäktigeförsamlingar. På många 
håll i landet kom dessa framgångar som en 
överraskning och i flera kommuner fanns 
inte ens kandidater att fylla alla platser med. 
Någon möjlighet att tillsätta politiker i ef-
terhand finns inte.

Naturligtvis ser vi det som ett stort pro-
blem att inte kunna leva upp till väljarnas 
förväntningar i alla de kommuner där vi 
fått förtroende att delta i beslutsfattandet. 

Därför har vi bestämt att det inte får bli 
några tomma SD-stolar i kommunerna ef-
ter nästa val. Ett val som med största san-
nolikhet kommer att innebära ytterligare 
framgångar.

Vi kommer dock inte att kunna leva upp 
till denna målsättning utan hjälp från våra 
medlemmar, sympatisörer och väljare runt 
om i landet.

Vi behöver ett stort antal nya politiker 
– personer som är beredda att ställa upp på 
valsedlar och dessutom axla ansvaret som 
Sverigedemokratiska företrädare i sina res-

pektive kommuner efter nästa val.
I den här tidningen kan du läsa mer om 

vad det innebär att vara kommunpolitiker 
för Sverigedemokraterna. Du får möjlighet 
att stifta bekantskap med såväl politiken 
som några personer som redan idag före-
träder partiet i sina hemkommuner.

Din insats kan vara avgörande. Bli po-
litiker!

Jimmie Åkesson
sverigedemokraternas partiledare

Inga fler tomma stolar
– därför behövs du!

Sverigedemokraterna 
knackar på riksdagsporten

I valet den 17 september 2006 
erhöll Sverigedemokraterna 162 463 
riksdagsröster (närmare tre pro-
cent), 286 mandat i 145 kommu-
ner och 16 mandat i tre landsting. 
Därmed befästes positionen som 
det i särklass största partiet utanför 
riksdagen.

I TV 8-programmet ”Sverige i 
Fokus” den 4 mars 2007 framkom 
att opinionsinstitutet Synovate 
Temo spår att Sverigedemokra-
terna kommer att erhålla mellan 
4,3 och 8,6 procent i riksdagsvalet 
2010. Siffrorna bygger på en histo-
risk beräkning, vilken är baserad 
på Sverigedemokraternas tidigare 
framgångar. Landets främste val-
forskare, Sören Holmberg, fram-
förde i SVT-programmet Agenda, 
den 16 september 2007, att Sveri-
gedemokraterna ”seriöst knackar 
på dörren” att komma in i riksda-
gen 2010. Och Anders Sannerstedt, 
statsvetare vid Lunds universitet, 
spår i sin tur att trenden pekar på 
att Sverigedemokraterna kommer 
in i riksdagen 2010.

 
Bra läge i opinionen
Att Sverigedemokraterna är ett parti 
som det går bra för, har bekräftats i 
flera opinionsundersökningar. Opi-
nionsinstituten Demoskop, Novus 
Opinion, Sentio Research, Sifo, Skop 
och United Minds, har vid flera till-
fällen visat att Sverigedemokraterna 
har stöd av mer än fyra procent av 
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Sveriges befolkning, vilket innebär 
att partiet skulle ta plats i riksdagen 
om det vore val i dag (bara under 
april månad i år låg Sverigedemo-
kraterna över fyraprocentspärren i 
fyra olika opinionsundersökning-
ar). Målet för Sverigedemokraterna 

är att bli tredje eller fjärde största 
parti i riksdagsvalet 2010.

Ett fantastiskt utgångsläge
Sverigedemokraternas partiledare, 
Jimmie Åkesson från Sölvesborg, 
gläds över de återkommande myck-

et positiva opinionssiffrorna:
– Vi närmar oss vårt mål. Dessut-

om vet vi av erfarenhet att vi under-
skattas i sådana här mätningar. Kan 
vi ligga kvar kring de här nivåerna 
när valrörelsen drar igång så har vi 
ett fantastiskt utgångsläge.   <

Sverigedemokrater 
aktiva i facket

Pensionärer 
att räkna med

Ungdomar 
blir politiker

Louise Erixon från Gävle är aktiv i 
Sverigedemokraterna och uppma-
nar ungdomar att bli politiker.

Sidan 7

Allan Jönsson, är regionpolitiker för 
SD och samtidigt huvudskyddsom-
bud för IF Metall.

Sidan 4

Rune Krig är en av många pensionä-
rer som gått över från SPI till SD.

Sidan 6

sverigedemokraterna bryter igenom fyraprocentsspärren i valet 2010 och blir därmed ett riksdagsparti. statistiken säger nämligen 
att partiet alltjämt håller en stabil kurs av exponentiell tillväxt.
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En budkavle är utskickad. Den 

löper genom dag och natt. Den 

går, såsom otaliga budkavlar for-

dom har gått, rättsols från gård 

till gård, från härad till härad. Det 

är den löpande elden som genom 

dag och natt skall kringföras. 

Budkavle går! Rid i natt!

Vilhelm Moberg, 1941
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ngr e p p e n mo t Sverigede-
mokraterna och vår po-
litik är många och inte 
så sällan häpnadsväck-

ande fantasifulla. Inte minst kan 
man ta alla dessa försök att skada 
förtroendet för Sverigedemokra-
ternas politik som en intäkt för att 
man verkligen ser oss som en po-
litisk kraft att räkna med. Värst är 
de svenskfientliga Socialdemokra-
terna, som har sin nya strategi mot 
Sverigedemokraterna klar: Man har 
insett att de gamla beskyllningarna 
om främlingsfientlighet inte längre 
biter, varför man istället försöker 
hitta på en rad andra saker vi tyd-
ligen är fientliga mot.

Det första påståendet att vi skulle 
vara ”fackföreningsfientligt” är rent 
nonsens. Det är istället så att Sve-
rigedemokraterna stöder en stark 
fackföreningsrörelse. Ett stort an-
tal av våra medlemmar är också 
medlemmar i facket och bland dem 
finns det flera som innehar fackliga 
förtroendeuppdrag (läs till exempel 
om Allan Jönsson på sidan 4). Vi är 
däremot kritiska till dagens många 
gånger partipolitiskt färgade fack-

SD värnar den svenska modellen

föreningsrörelse, där de med ”fel” 
åsikter straffas och bespottas. Vi vill 
istället se en fackföreningsrörelse 
som står upp för sina medlemmar 
oavsett partibok.

Ett löntagarvänligt parti
Det andra påståendet, att SD skulle 
vara ”löntagarfientligt”, är särskilt 
intressant. Det är inte så lite fräckt 
av Socialdemokraterna att kasta 
ur sig en sådan beskyllning, med 
tanke på att de svenskfientliga So-
cialdemokraterna lyckats förvandla 
ett stort antal löntagare till bidrags-
tagare, samtidigt som man vill öka 
invandringen med lönedumpning 
som följd samt ge utlänningar för-
delar och förtur på arbetsmarkna-
den. Detta i en situation där mer än 
en miljon människor står helt eller 
delvis utanför arbetsmarknaden.

Till detta kommer en alltför ge-
nerös invandringspolitik som bi-
dragit till en ökad arbetskraft med 
flera hundratusentals personer, utan 
motsvarande ökning i antalet nya 
arbeten.

Spiken i kistan är Socialdemo-
kraternas positiva inställning till 

en EU-harmonisering vad gäller 
arbetsmarknadspolitiken, som 
enkom leder till att svenska lönta-
gare och småföretag trängs undan 
av löntagare och företag från låg-
löneläder. Socialdemokraternas 
svensk- och löntagarfientliga politik 
sammanfattas ypperligt i följande 
citat av Mona Sahlin: ”Om två lika 
meriterade personer söker jobb på 
en arbetsplats med få invandrare ska 
den som heter Mohammed få job-
bet.” (GP 22 oktober 2000)

Socialdemokraternas svenskfi-
entliga politik har skapat ett stort 
missnöje i de egna leden. Det är där-
för inte förvånande att många soci-
aldemokrater i stället söker sig till 
Sverigedemokraterna, som allt mer 
framstår som de svenska löntagar-
nas parti (på sidan 5 i denna tidning 
står det att läsa om Uno Holm från 
Landskrona och Åke Persson från 
Trelleborg, två av många socialde-
mokrater som valt att gå över till 
Sverigedemokraterna).

just löntagarna, men även de min-
dre företagen, i fokus.

Detta är en politik för övrigt in-
spirerad av den danska, flexibla ar-
betsmarknadsmodellen, som drivits 
på av den danska arbetarrörelsen 
med Socialdemokraterna och LO i 
spetsen, och som implementerades 
i Danmark i början på 1990-talet. 
Man kan ju undra om de svenska 
Socialdemokraterna också menar 
att deras danska kollegor är lönta-
garfientliga? Det får i så fall anses 
vara synnerligen anmärkningsvärt. 
Den danska modellen har nämligen 
visat sig vara mycket framgångsrik: 
I skrivande stund ligger den öppna 
arbetslösheten i Danmark på 1,6 
procent – onekligen väldigt an-
märkningsvärda siffror.

SD värnar den svenska modellen
Sverigedemokraterna värnar den 
svenska modellen. Och för att mot-
verka den uppenbara framtida ris-
ken för lönedumpning, samt den 
uppenbara risken för ett fortsatt 
bibehållet omfattande utanförskap, 
fortsätter därför vårt påbörjade ar-
bete att anpassa arbetsmarknadspo-
litiken. Vi är säkra på att vår politik 
i en hög grad kommer att ta tillvara 
på landets potential att skapa arbe-
ten samtidigt som arbetskraftsutbu-
det och kompetensnivån anpassas 
efter efterfrågan.

Den politik vi levererar är näm-
ligen med en viss modifikation den 
typ av politik som visat sig så totalt 
överlägsen både vad gäller lönebild-
ning såväl som sysselsättning i vårt 
södra grannland Danmark. Det är 
förstås osäkert om det erkännandet 
duger åt våra politiska motståndare. 
Men det är ett erkännande som åt-
minstone duger alldeles utmärkt åt 
oss! <

svenska arbetstagare väljer sverigedemokraterna. I en sifo-undersökning från januari och 
februari 2008 framkommer att över åtta procent av de lo-anslutna manliga väljarna anger 
sverigedemokraterna som bästa parti. resultatet har skapat panik i det socialdemokratiska 
lägret.

”Detta är en politik 
som är inspirerad av 
den danska, flexibla 
arbetsmarknadsmo-
dellen, som drivits på 
av den danska arbe-
tarrörelsen”

Större rörlighet och flexibilitet
Vad Sverigedemokraterna varit ute 
efter är att skapa större rörlighet och 
flexibilitet på den svenska arbets-
marknaden. Detta dels genom att 
göra det mer lönsamt och attraktivt 
för företag – i synnerhet för mindre 
företag – att anställa. Men också dels 
genom att skapa större möjligheter 
för enskilda löntagare att byta jobb 
så att ingen ska behöva låsas fast vid 
ett jobb man inte trivs med, inte mår 
bra av eller inte passar för. Vår ut-
gångspunkt har alltså varit att sätta 

richard Jomshof
richard.jomshof.sverigedemokraterna.se

ör at t e t t t r ygg t samhälle 
ska vara möjligt krävs att 
dess medborgare är trygga 
i sig själva. Och för att detta 

ska vara möjligt krävs att varje med-
borgare får en så bra uppväxt som 
möjligt; en uppväxt där man be-
handlas med respekt och där man 
tillåts växa som individ.

Barn som växer upp med sina 
båda biologiska föräldrar är gene-
rellt sett de barn som mår bäst och 
som uppvisar lägst grad av destruk-
tivt beteende. Därför är det också 
Sverigedemokraternas bestämda 
uppfattning att det är den traditio-
nella kärnfamiljen som är den sam-
levnadsform som skapar bäst för-
utsättningar för en stabil och trygg 
uppväxt för våra barn, vilket är en 
viktig förutsättning för att de ska bli 
trygga människor som vuxna.

Kärnfamiljen är den familjeform 
på vilket samhället baseras. Barns 
rätt till både mamma och pappa 
är därför en mycket viktig fråga 
för Sverigedemokraterna. Antalet 
barn som växer upp med enbart 
en förälder blir dock allt fler, och 

Med ett familjevänligt samhälle som mål
då ensamstående föräldrar många 
gånger är ekonomiskt utsatta, krä-
ver detta speciell uppmärksamhet 
när politiska beslut ska fattas. Det 
är naturligtvis viktigt att även alla 
ensamstående föräldrar känner att 

ansvar och gör allt för att ge dessa 
individer så bra förutsättningar som 
möjligt.

Därför är det viktigt att skolan, 
bättre än i dag, lär ut vikten av an-
svarsfulla relationer, ger kunskap om 
vikten av ett samhälle som genom-
syras av respekt och sammanhåll-
ning samt betonar etik och moral. 
Samtidigt måste skolan bli än bättre 
på att motverka mobbning, sexuella 
trakasserier och utanförskap. Vik-
tigt är också att lyfta fram tidigare 
generationers samlade kunskap och 
erfarenhet, den kristna etikens och 
den västerländska humanismens 
centrala betydelse i vårt samhälle. I 
detta ingår naturligtvis vår uppfatt-
ning att äktenskapet är något som 
måste vara förbehållet man och 
kvinna. Om skolan lyckas förmedla 
detta, är det min bestämda uppfatt-
ning att förutsättningarna för att 
våra medborgare ska växa upp till 
ansvarstagande individer ökar.

Jag menar att det handlar om en 
symbios; samhället är beroende av 
trygga och väl fungerande familjer 
på samma sätt som familjerna är be-

roende av ett tryggt och väl fung-
erande samhälle. Även om det inte 
är politikernas sak att bestämma 
över hur och när människor väljer 
att skaffa barn, är det av största vikt 
att politikerna bedriver en sund 
familjepolitik och utformar sam-
hället på ett sådant sätt att landets 
invånare bildar familjer och skaffar 
fler barn. Inte minst i en situation 
där nativiteten är så låg att det på 
sikt kan komma att hota hela det 
svenska välfärdssamhället.

Därför måste familjepolitikens 
syfte vara att skapa de bästa förut-
sättningarna för familjer att verka 
och leva i samhället. Detta har 
Sverigedemokraterna tagit fasta 
på, varför vi också försöker ha ett 
familjeperspektiv i de beslut vi fat-
tar. (Några exempel på hur vi driver 
barn- och familjevänliga frågor runt 
om i kommunerna finns på sidan 
nio i detta nummer.) <

”Samhället är bero-
ende av trygga och 
väl fungerande fa-
miljer på samma sätt 
som familjerna är 
beroende av ett tryggt 
och väl fungerande 
samhälle.”

richard Jomshof
richard.jomshof.sverigedemokraterna.se

de har samhällets fulla stöd i sitt vär-
defulla och ansvarstyngda arbete.

Även om huvudansvaret för fost-
ran ligger hos den enskilda familjen, 
måste vi vara medvetna om att det 
finns många trasiga familjer runt 
om i landet. Och för de barn som 
tvingas växa upp i sådana familjer 
är det viktigt att samhället tar sitt 
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Trots många brister var det svenska folkhem-
met länge ett samhälle präglat av framtidstro, 
trygghet och gemenskap. Denna tid är dock 
förbi och Sverige har blivit ett kallare land att 
leva i. Samhällseliten har fjärmat sig allt läng-
re från oss medborgare. Gruppmotsättningar, 
en eskalerande brottslighet, nedmonterad 
välfärd och en uppluckrad moral har skapat 
en allt mer utbredd känsla av otrygghet och 
osäkerhet.

Det finns dock ett alternativ. Sverigedemo-
kraterna är ett parti för och av vanliga svenskar. 
Under parollen ”Ge oss Sverige tillbaka!” ser 
vi det som vår huvuduppgift att återinföra lag 
och ordning, att slå vakt om den svenska väl-
färdsmodellen, att återupprätta den samhäl-
leliga gemenskapen och att låta Sverige förbli 
Sverige. Sverigedemokraterna kräver:

Ett barn- och familjevänligt samhälle
Sverigedemokraterna ser med oro på de se-
naste decenniernas samhällsutveckling där 
den traditionella familjens betydelse och 
familjelivets värden i allt högre utsträckning 
har kommit att ifrågasättas och nedvärderas. 
Föräldrar som väljer att stanna hemma med 
sina barn diskrimineras av ideologiska skäl 
till förmån för andra barnomsorgsalterna-
tiv och staten har mer och mer kommit att 
överta föräldrarnas fostrande och vårdande 
roll. Ett allt starkare ifrågasättande av den tra-
ditionella familjen och varje barns rätt till en 
mor och en far riskerar att förstärka känslan 
av otrygghet och rotlöshet hos många av våra 
barn. Vi slår däremot vakt om kärnfamiljen 
och det traditionella äktenskapet som sam-
hällets bas.

En trygg och värdig ålderdom
Sverigedemokraterna kan inte acceptera att 
äldre ska sluta sina liv i social isolering eller att 

människor känner stark oro för att bli gamla 
på grund av brister inom omsorgen. Alla 
människor skall kunna åldras med värdighet. 
Den dag man får svårt att klara sig själv ska 
samhället gå in och erbjuda den hjälp som 
behövs, för att den äldre ska kunna fortsätta 
leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre 
ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda 
miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, 
ingen ska tvingas till ett uppbrott från vän-
ner och anhöriga. Att ständigt arbeta för att 
bygga ett bättre land är viktigt. Lika viktigt är 
det att visa respekt för dem som redan gjort 
en stor insats för landet. Pensionärer ska inte 
fösas åt sidan. Sådant sker bara i länder med 
en nedåtgående moral.

Krafttag mot brottsligheten
Den grova och allt mer omfattande brotts-
ligheten utgör i dag det kanske största hotet 
mot medborgarnas trygghet. De etablerade 
partierna har visat sig helt oförmögna att 
hantera den förvärrade situationen. Istället 
för att ta krafttag mot brottsligheten har man 
genomfört förödande nedskärningar inom 
rättsväsendet och alltför ofta har man valt 
brottslingarnas perspektiv istället för att vär-
na om brottsoffren och de skötsamma med-
borgarna. Sverigedemokraterna vill kraftigt 
skärpa straffen för grova och upprepade brott 
och utvisa alla utlänningar som begår brott 
av detta slag och låta dem avtjäna sina straff i 
hemlandet. Vi vill också stärka gränsskyddet 
och utöka antalet poliser samt deras resurser 
och befogenheter.

En ansvarsfull invandringspolitik
Sverige har tagit emot alltför många invand-
rare på för kort tid, och endast en bråkdel har 
varit flyktingar. Detta har orsakat enorma 
ekonomiska och sociala problem. Inget po-

litiskt parti kan idag med trovärdighet tala 
om förbättrad offentlig service eller sänkta 
skatter utan att först redovisa hur invand-
ringens kostnader ska sänkas. Den oansva-
riga och kravlösa svenska integrations- och 
invandringspolitiken har även gett upphov 
till segregation, rotlöshet, kriminalitet och 
ökade motsättningar. Den mångkulturella 
samhällsordningen är idag ett allvarligt hot 
mot den sammanhållning och stabilitet som 
utgör grunden för hela den svenska välfärds-
modellen. Sverigedemokraterna vill stoppa 
massinvandringen och återgå till en ansvars-
full och restriktiv invandringspolitik samt 
återgå till den assimileringspolitik som gällde 
fram till mitten av 1970-talet som innebär att 
det är invandrarna som ska anpassa sig till det 
svenska samhället och inte tvärtom. En sådan 
politik kommer att leda till stora besparingar, 
pengar vi istället vill använda till vård, skola 
och omsorg.

Svenska jobb till svenska löntagare
Sverigedemokraterna vägrar acceptera att 
svenska arbetstillfällen ska kunna gå till de ut-
ländska arbetare som kräver lägst lön. Därför 
motsätter vi oss Alliansregeringens fria arbets-
kraftsinvandring som har till syfte att sänka de 
svenska lönenivåerna genom ett överutbud 
av lågutbildad arbetskraft. EU-medlemskapet 
hotar dessutom den framgångsrika svenska 
modellen för arbetsmarknadsavtal och lö-
nebildning. Sverigedemokraterna försvarar 
rätten för arbetsmarknadens parter att fast-
ställa villkoren på svensk arbetsmarknad. Vi 
försvarar svenska löntagares intressen.

Jimmie Åkesson
sverigedemokraternas partikedare

Jimmie Åkesson: Sverige är värt att bevara
Sverigedemokraterna är ett demokratiskt och Sverigevänligt parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av

såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar av den socialdemokratiska folkhemstanken.

Syftet är att kombinera principen om grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer.

GÖR
DIN
RÖST
HÖRD!

margareta sandstedt kommunfullmäktigeledamot gävle

www.sverigedemokraterna.se
info@sverigedemokraterna.se
08 - 50 00 00 50

Så kan du hjälpa
Sverigedemokraterna
» Bli medlem
Om du inte redan är medlem, så tänk 
på att vi måste bli fler för att kunna 
genomdriva vår politik. Du behövs, 
liksom dina vänner. Sätt in 300 kronor 
på bankgiro 5280-7005. Ange namn, 
adress och telefonnummer.

» Prata med människor
Du och alla andra sympatisörer är 
Sverigedemokraterna viktigaste kanal 
till väljarna. Prata med folk på arbets-
platsen eller släktkalaset!

» Sprid informationsmaterial
Våra Sverigevänliga broschyrer kan du 
dela ut till hushåll, folk på gatan, eller 
vänner. Beställ informationsmaterial 
på telefon 08-50 00 00 50.

» Ge bidrag
Stöd Sverigedemokraternas politik 
ekonomiskt. Alla bidrag mottages 
tacksamt, även anonyma. Använd 
bankgiro 5280-7005

Bli politiker
– Vi utbildar dig
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t t Va r a fa cK l Ig t a K t I V är 
inte alls ovanligt inom 
Sverigedemokraterna. 
SD-Kuriren har träffat Al-

lan Jönsson, ordförande för Sveri-
gedemokraterna i skånska Bjuv och 
gruppledare i kommunfullmäktige, 
samt ledamot i Region Skånes full-
mäktige.

Vilket fackförbund är du med i 
och vad har du för uppdrag inom 
facket?

– Jag är medlem i IF Metall av-
delning fyra, Helsingborg. Mina 
nuvarande uppdrag inom facket är 
huvudskyddsombud samt ledamot 
i förslagskommittén på företaget 
Höganäs Bjuf AB i Bjuv.

Hur länge har du varit fackligt 
aktiv?

– Jag har varit fackligt ansluten 
sedan 1979, men blev inte aktiv för-
rän 1984.

Vad var det som fick dig att bli 
fackligt aktiv?

– Intresset för att arbeta med 
mina arbetskamraters olika behov 

av stöd och hjälp, men även det 
stora ointresset från medlemmarna 
att bevaka sina egna intressen, var 
en bidragande orsak.

Vad tycker du är fackets viktigaste 
uppgift?

– Fackets absolut viktigaste och 
egentligen primära roll är att sätta så 
många människor som möjligt i ar-
bete. Detta görs genom att stävja det 
eskalerande övertidsuttaget. Däref-
ter ska facket genom lagar och pa-
ragrafer, eller lokala förhandlingar, 
utveckla den enskilda individens ar-
betsplats och inkomstmöjligheter.

Hur tycker du att en bra fackklubb 
på en arbetsplats ska arbeta? Kan 
du ge ett konkret exempel?

– En bra fackklubb ska vara 
lyhörd rörande medlemmarnas 
signaler, men även vara väldigt in-
formativ inför medlemmarna. En 
fackklubb ska även tänka långsiktigt 
vad gäller återväxten och kunskaps-
kapitalet, ett område som är klart 
eftersatt idag.

LO-facken förlorar medlemmar, 
de unga blir allt mer ointresse-

rade av att vara med. Hur ser du 
på det?

– Dagens ungdomar har ett helt 
annat tänkande. Att stå utanför 
facket var förr tabubelagt, och den 
som valde detta blev med lätthet 

även utpekad och ibland bespottad. 
Numera är det vanligare att inte 
fackansluta sig, och de pengar man 
sparar på fackavgiften spenderas 
med lätthet på, som det heter, vik-
tigare saker.

Problemet är att facket håller på 
att fjärma sig från sina egentliga 
arbetsgivare, nämligen medlem-
marna. Alla Sveriges fackförbund 
måste inse den krassa verkligheten; 
nämligen att utan medlemmar inget 
fortsatt arbete. Det fackliga arbetet 
bygger på förtroende och när för-
troendekapitalet är förbrukat, ja 
då kan man låsa dörren och slänga 
nyckeln. Unga nu för tiden vill inte 
bli kollektivanslutna. Och det kom-
mer att krävas blod svett och tårar 
för att få aktiva ungdomar.

Det har ju hänt att socialdemo-
kratiskt dominerade LO-fack har 
behandlat enskilda sverigedemo-
krater mycket illa, med uteslut-
ning till exempel. Vad har du att 
säga om detta?

– De uteslutningar som skett har 
oftast inte med de enskilda klub-
barna att göra, utan är resultat av 
påverkan från högsta led. Men se-

dan är det alltid fotfolket som får 
agera avrättningspatrull. Det är på 
detta sätt man får det att se ut som 
hela organisationen har samma in-
ställning.

Allt fackligt arbete borde vara 
partipolitiskt obundet, så att facket 
kan agera med eller emot alla ver-
kande partier, för att uppnå maxi-
mal utdelning i alla frågor.

Hur kan Sverigedemokraterna 
som parti agera för att vi ska få 
en återfödelse för fackligt engage-
mang i Sverige?

– En återfödelse kan bara ske 
när den enskilde medlemmen kän-
ner sig delaktig i verksamheten. Det 
får inte finnas stora klyftor mellan 
ombudsmän, fackligt anställda och 
övriga medlemmar. Om man som 
medlem känner att man står med 
hatten i hand, har facket förlorat 
kontakten med medlemmarna.  <

Allan Jönsson: ”Fackligt arbete bygger på förtroende”

Arbetsmarknadspolitik består i så 
mycket mer än löner, arbetstillfäl-
len samt olika lagar och rättighe-
ter. För alla dem som är småfö-
retagare och arbetsgivare består 
livet av höga höjder och djupa 
dalar. Den som aldrig har provat 
på livet som egenföretagare, kan 
aldrig verkligen förstå villkoren.

n n a H a g wa l l , Sverigedemo-
kraternas andre vice ord-
förande, är en av alla dem 
som är egenföretagare i 

Sverige. Det är ett dygnetruntjobb 
att driva ett eget företag. Tillvaron 
består av ständig problemslösning 
och navigering mellan många gång-
er vassa kobbar.

Kreativitet, fantasi och stark 
överlevnadsförmåga är måsten för 
att klara sig. Anna berättar vidare 
att hon under sin tid som egenföre-
tagare har lärt sig att förhandla med 
alla sorters människor – kunder så-
väl som leverantörer, bankfolk och 
myndighetspersoner.

– Något som jag snabbt blev 
medveten om var viktiga ekonomis-
ka sanningar, som att varje företag 
måste kunna klara sina ekonomiska 
åtaganden för att överleva. Det låter 
enkelt och självklart, men många 
verkar inte ha en aning om det.

– Med tiden lär man sig navige-
ra och anpassa sig till marknadens 
nyckfullhet, efter konjunkturens 
svängningar. När allting går bra, 
då finns inget bättre sätt att jobba 
på än som egen företagare. Men de 
hårda ekonomiska villkoren tynger 
ned tillvaron. Alla regleringar in i 
minsta detalj som anställning och 
uppsägning gör det inte lättare för 
oss. Redovisning är tidskrävande 
och kostar mycket pengar.

Vad är det för politiska reformer 
egenföretagarna behöver mest och 
bäst anser du?

– Egenföretagaren satsar ofta ka-
pital, tid och engagemang långt utö-
ver vad en anställd gör, men åtnjuter 
bara en bråkdel av den anställnings-
trygghet och de lagstadgade rättig-
heter som arbetstagaren gör. Egna 
företagare skulle behöva ett bättre 
trygghetssystem, lägre arbetsgivar-
avgifter, lättnader i bokföringsplik-
ten, samt större frihet att bestämma 
över hur man anställer personal. Jag 
har dock ingen erfarenhet av vill-
koren för företag som sysselsätter 
många människor.

– Idag är kostnaden är för hög 
när man anställer, och inlåsnings-
mekanismerna är tröga och hindrar 
flexibilitet på arbetsmarknaden. 
Den största nackdelen är den nästan 
obefintliga semestern och bunden-
heten till affärens öppettider. Har 
man barn gäller det att organisera 
vardagen minutiöst för att allt ska 
fungera.

Men med facit i hand och tillba-
kablickar förskönade av tidens väl-
görande glömska, är jag ändå glad 
att jag en gång i tiden vågade ta det 
steget.

– Jag tycker det är synd att fö-
retagarna i allmänhet fortfarande 

betraktas ganska negativt i dagens 
Sverige. De egentliga villkoren kän-
ner de flesta inte till. Några kända 
politiker har figurerat som före-
tagare, dock klarade sig ingen av 
dem. Ingen var heller någon sann 
entreprenör med genuin affärsidé 
eller uthållighet. Jag skulle mer tro 
på att en företagare blir en lyckad 
politiker, än att en politiker blir en 
lyckad företagare.

Men vad behöver egentligen gö-
ras?

– Sverige är tyvärr ett land med 
extremt ogynnsamma villkor för 
mindre företag. Så länge jag kan 
minnas har politikerna pratat om 
att förbättra lagstiftningen och 
underlätta för mindre företag att 
expandera. Den borgerliga reger-
ingen har lovat ändra mycket till det 
bättre, men efter två år har nästan 
ingenting hänt. Med tanke på att 
den höga arbetslösheten inte bara 
drabbar individens ekonomi, utan 
också berövar den arbetslöse dess 
mening, delaktighet och gemenskap 
med samhället, är det ofattbart var-
för man inte vidtar åtgärder.

Något du vill hälsa våra medlem-
mar?

– Jag har i hela mitt liv varit 
privilegierad när det gäller arbete, 
jag är dessutom tacksam över att 
ha kunnat förverkliga min dröm. 
Synd bara att stelbent politik be-
rövar människor möjligheten att 
känna lycka över sina skapelser och 
berövar landet deras insatser. Sve-
rige skulle definitivt vinna på en mer 
tillåtande attityd till företagare. Jag 
kommer att höja min röst för deras 
bästa, det kan jag lova.  <

Anna Hagwall om livet som egenföretagare

anna Hagwall, andre vice ordförande i sve-
rigedemokraterna tillika egenföretagare, 
håller tal på riksårsmötet i Karlskrona 2007. 
foto: photo2be

allan Jönsson, ordförande för sverigedemo-
kraterna i bjuv och fackligt aktiv sedan 1984, 
förespråkar partipolitiskt obundna fackför-
bund. foto: per Klarberg

Hans-olof andersson
hansolof.andersson@sverigedemokraterna.se

Jens leandersson
jens.leandersson@sverigedemokraterna.se

Sverigedemokraterna vill som enda parti sätta stopp 
för islams snabba utbredning i Sverige, detta genom 
att kraftigt begränsa invandringen, utvisa imamer som 
vägrar följa svenska normer och värderingar, förbjuda 
fullskaliga moskéer på svensk mark och förbjuda mus-
limska friskolor.

Nej till islamism!
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mIn e ge n He mK ommun Klippan, i de 
norra delarna av Skåne, ligger 
byn Ljungbyhed. Där bor även 
Matthias Rausbo och hans fa-

milj. Matthias sitter i kommunfull-
mäktige och kommunstyrelsen för 
Sverigedemokraterna och brinner 
för frågor som handlar om barns 
miljö och barnomsorg.

När jag träffar honom för en kor-
tare intervju, så gör jag det på för-
skolan Spelet i Ljungbyhed. Just den 
här förskolan har Matthias lämnat 
in motion om att rusta upp miljön 
på, en motion inget annat parti ville 
stödja. En undersökning någon må-
nad senare visade dock att utemil-
jön på förskolan är torftig, samtidigt 
som innemiljön underkändes.

Fritidsgårdar 
Ett annat förslag som Sverigedemo-
kraterna i Klippan lagt fram är att 
det ska inrättas en fritidsgård eller 
någon form av fritidssysselsättning 
för ungdomar i Ljungbyhed. Även 
detta förslag har fått kalla handen 
tidigare, men nu har det på initiativ 
av en ledande moderat påbörjats en 
plan för en fritidsgård i byn.

Matthias berättar om den van-
makt han känner när de övriga 
partierna först väljer att säga nej till 
de förslag SD lägger fram, bara för 
att i ett senare skede driva igenom 
samma förslag i egen regi:

– Det kan kännas ganska frustre-
rande att man först väljer att säga 
nej till de förslag vi lägger fram bara 
för att driva igenom samma förslag i 
egen regi vid ett senare tillfälle. Värst 
är kanske ändå att media vägrar att 
berätta detta för läsarna.

I Klippans andra kommundel, 
Östra Ljungby, är nu en fritidsgård 
på väg att startas. Matthias bara ska-
kar på huvudet när han berättar att 
inrättandet av en fritidsgård i just 
Östra Ljungby ursprungligen var 
ett förslag som fanns med i Sveri-
gedemokraternas budgetförslag. 

Då ansåg övriga partier att det var 
ett onödigt projekt. Drygt ett år se-
nare menar de övriga partierna att 
det behövs en fritidsgård i Östra 
Ljungby …

Kultur för barnen 
Under intervjun med Matthias, 

samtidigt som våra barn leker till-
sammans, slår det mig hur många 
av medlemmarna i Klippans kom-
mun som är småbarnsföräldrar. 
Barnperspektivet och familjepoliti-
ken är viktig för oss i Klippan menar 
Matthias:

– Givetvis är det avgörande att så 

många av oss är småbarnsföräldrar. 
Vi tänker ju extra mycket på vad som 
är bäst för barnen; vi vill ju ge dem 
en trygg och säker uppväxt. Nu ska 
det dessutom inrättas en tjänst som 
barnbibliotekarie, det är också en del 
av vår politik. I själva verket tror jag 
att vi har chockat övriga partier med 
att ligga i framkant även i kultur- och 
miljöfrågor.

För Sverigedemokraterna är just 
barnkultur en angelägen fråga. Kul-
tur förutsätter en gemenskap för att 
få en större betydelse. Just läsandet 
är en viktig del av kulturen, då ett 
rikt ordförråd och att tidigt finna 
glädjen i att läsa, bidrar till ett rikt 
liv i vuxen ålder. Demokratifrågor 
är också en del av kulturen, vilket vi 
båda är överens om.

Gröna skolgårdar 
– Det är ju inte bara förskolan Spelet 
som är viktig, utan all utemiljö för 
barn och ungdomar i Klippan är en 
central fråga för oss.  Vårt förslag 
är därför att implementera ”gröna 
skolgårdar”, där barn, föräldrar och 
personal aktivt tar ansvar för skol-
gården. Gröna skolgårdar innebär 
att barn får plantera, sköta och skör-
da. När barnen får vara delaktiga i 
sin egen skolgård och lär sig mer om 
natur och miljö ökar förståelsen för 
vår natur, avslutar Matthias. Jag kan 
inte annat än instämma.  <

Matthias vill rusta upp barnens miljö

matthias rausbo, kommunfullmäktigeledamot för sverigedemokraterna i Klippan, brinner för frågor som rör barns miljö och barnomsorg.

Jens leandersson
jens.leandersson@sverigedemokraterna.se

Uno Holm, 
Landskrona

I  l a nD s K r on a bor Uno Holm, 66 år 
gammal och nybliven pensionär. 
Han har varit egen företagare inom 
bevakningsbranschen och arbetat 
som grafiker. Uno, som dessutom 
har en lång bakgrund inom Social-
demokraterna, är i dag aktiv för Sve-
rigedemokraterna i Landskrona.

Du har tidigare varit aktiv i Social-
demokraterna. Var du bara med-
lem eller hade du några politiska 
uppdrag?

– Det stämmer att jag har varit 
medlem i Socialdemokraterna. Jag 
har haft en rad uppdrag för Social-
demokraterna genom åren; jag har 
bland annat suttit i räddningsnämn-
den, miljönämnden och som ersät-
tare i landstingsfullmäktige.

Har du någon facklig bakgrund?
– Ja, jag har jobbat fackligt inom 

Grafikerna.

Hur kommer det sig att du gick 
med i Sverigedemokraterna?

– Eftersom jag inte längre kände 
igen mig i Socialdemokraterna och 
kände mig överkörd i många frågor 
som låg mig varmt om hjärtat, och 

Före detta socialdemokrater:

eftersom deras partipiska ofta ven 
om öronen, beslutade jag mig för att 
lämna deras diktaturfasoner bakom 
mig.

– Därefter sökte jag upp Sveri-
gedemokraterna, där jag träffade 
många av mina vänner som även 
de hade sökt upp partiet. I Sveri-
gedemokraterna fann jag en bra 
sammanhållning och en god ge-
menskap. Därför var det ett enkelt 
beslut att bli medlem i Sverigede-
mokraterna.

Vilka politiska uppdrag har du 
idag?

– Jag sitter i styrelsen för Sveri-
gedemokraterna i Landskrona och 
reprensenterar partiet i kommunre-
visionen. Jag är även nämndeman i 
tingsrätten och försöker nu bidraga 
till att vi ska få ett bättre politiskt kli-
mat i  min födelsestad Landskrona, 
som ligger mig så varmt om hjärtat

Åke Persson, 
Trelleborg

I  t r e l l e bor g f In ne r V I Åke Persson, 
som även han har en lång bak-
grund inom Socialdemokraterna. 
Åke är i dag en av Sverigedemokra-
ternas mest framträdande personer 

i Trelleborg, med flera uppdrag för 
partiet i kommunen; han är bland 
annat ledamot för Sverigedemo-
kraterna i kommunfullmäktige och 
ordförande för partiets Trelleborgs-
avdelning.

Även du har varit medlem i Soci-
aldemokraterna, berätta!

– Ja det stämmer. Men efter mer 
än trettio års medlemskap i Social-
demokraterna så tröttnade jag. Jag 
hörde talas om Sverigedemokrater-
na 2001 och tyckte helt enkelt att de 
hade en bättre politik, framför allt 
när det gäller äldrefrågor och in-
vandringspolitik. Sverigedemokra-
terna vågar säga det som alla andra 

svenskar säger om invandringen 
hemma vid köksbordet.

Vilka uppdrag hade du inom Soci-
aldemokraterna?

– Jag har haft flera olika uppdrag 
för Socialdemokraterna genom 
åren; jag satt bland annat i revisio-
nen i tjugo år.

Vad är du mest besviken på när det 
gäller Socialdemokraterna och de-
ras politik?

– Att de tycks vara mer intres-
serade av att importera arbetslösa 
invandrare än att ta hand om dem 
som byggt upp detta land, nämligen 
de äldre.

Hur kom det sig att du blev aktiv 
medlem i Sverigedemokraterna?

– Jag fick tidigt kontakt med Ken-
neth Sandberg i Kävlinge och vi ar-
rangerade en träff med intresserade 
i Trelleborg. Tillsammans byggde vi 
upp en lokalförening vilket resulte-
rade i att vi fick två mandat i Trel-
leborgs kommunfullmäktige 2002. 
Vid valet 2006 tog vi sju mandat är 
idag Trelleborgs tredje största parti. 
Sverigedemokraterna är en makt-
faktor i Trelleborg. Inom partiet är 
vi som en stor familj, där alla kan 
komma med förslag, och jag ångrar 
mig inte som bytte parti!

En del räds att bli medlemmar och 
aktiva i Sverigedemokraterna. Är 
den rädslan befogad?

– Det finns en och annan som 
är rädd för att visa sitt stöd till 
Sverigedemokraterna. Men vi ska 
komma ihåg att vi har ett stort stöd 
bland medborgarna, större än vad vi 
kanske tror. Och vi växer hela tiden. 
Det märks inte minst bland männis-
kor vi möter ute på stan. Men ska vi 
kunna få igenom vår politik är det 
viktigt att alla sympatisörer ställer 
upp för partiet. <

efter mer än 30 år i socialdemokraterna 
valde Åke persson sverigedemokraterna.

uno Holm valde sverigedemokraterna fram-
för socialdemokraterna

Nu är det Sverigedemokraterna som gäller!

richard Jomshof
richard.jomshof.sverigedemokraterna.se
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rune K r Ig invaldes 2002 i Motala full-
mäktige på personröster för SPI. I 
valet 2006 blev han istället invald 
för Sverigedemokraterna, detta se-
dan en väljare skrivit hans namn på 
en blank SD-valsedel. En gång var 
Rune Krig med och startade SPI. 
Idag är han en färgstark SD-poli-
tiker och känd insändarskribent i 
Motala & Vadstena Tidning. Han 
har en bakgrund inom militären på 
I � i Örebro och inom vården som 
undersköterska.

Hur skulle du beskriva dig själv 
som politiker?

– Det är livserfarenheter från 
mitt yrke som gjort att jag gått med 
i Sverigedemokraterna. I kom-
munfullmäktige har vi en vågmäs-
tarroll, vilket är spännande. Steget 
från SPI till Sverigedemokraterna 
är inte långt rent politiskt, då både 
partierna värnar om pensionärerna. 
Men Sverigedemokraterna har ett 
bredare program. Personligen är 
det äldre- och välfärdsfrågor som 
berör mig mest, men även om skol- 
och naturfrågor. En fråga som jag 
tagit upp är det att äldre serveras 
mat som är flera dagar gammal. Det 
är under all kritik!

Pensionärsfrågor verkar ligga dig 
varmt om hjärtat.

– Ja, eftersom det sker ständiga 
nedskärningar, försämringar av 
aktiviteter och samkväm, så är det 
självklart att jag engagerar mig i äld-
re- och pensionärsfrågor. Eftersom 
jag själv är 71 år gammal så berör det 
mig personligen hur min framtid 

ser ut som gammal. Har man job-
bat och gjort rätt för sig i hela sitt liv, 
så ska man också få den hjälp man 
behöver utan att man blir skinnad 
inpå bara kroppen.

Har ditt engagemang i Sverigede-
mokraterna påverkat din omgiv-
ning?

– Ja, det måste jag säga, för vi 
har fått många sympatisörer, nya 
bekanta. Framtiden ser alltså ljus ut 
för partiet och jag tror att vi kom-
mer att få enormt med röster här. 
Alla man träffar säger att man håller 
på oss och att man ska rösta på Sve-
rigedemokraterna i nästa val. Det är 
bara att hoppas att man har hälsan i 
behåll och att man lever så man kan 
få vara med när vi gör succé i valet 
år 2010. <

Från SPI till SD

H Å K a n K l a s s on från Tingsryd har ti-
digare suttit invald i kommunfull-
mäktige för Ny Demokrati. I valet 
2006 kandiderade han för SPI men 
blev istället invald för Sverigede-
mokraterna sedan en väljare, pre-
cis som i fallet med Rune Krig från 
Motala, skrivit hans namn på en 
blank SD-valsedel.

Hur skulle du vilja beskriva dig 
själv?

– Jag är en infödd smålänning 
som förutom politiken är motorin-
tresserad och har flera veteranbilar 
hemma. Jag är också flygintresse-
rad; under militärtjänsten tjänst-
gjorde jag som flygmekaniker på 
F 17 i Kallinge och har även flugit 
flygplan själv. Varannan vecka går 
jag på motionsdans, både för den 

sociala biten men även för att det 
är trevligt att dansa.

Var steget långt från SPI till Sveri-
gedemokraterna?

– Skillnaden mellan SPI och SD 
är hårfin. Invandringspolitiken är 
däremot en viktigare fråga inom 

”Alla man träffar 
säger att man håller 
på oss och att man 
skarösta på Sveri-
gedemokraterna.”

ä r ä l Dr e f ör s ör JnIng s s t öDe t 
infördes som en skattebe-
friad pension, handlade 
det främst om att ersätta 

systemet med socialbidrag till äldre 
anhöriginvandrare.

Att detta äldreförsörjningsstöd 
infördes, beror på, som vi ser det, 
två saker:

För det första har det blivit allt 
svårare att förmå kommuner att 
ta emot ”flyktingar”, inte minst då 
detta i regel medför omfattande 
anhöriginvandring och ytterligare 
belastning på den kommunala 
budgeten med bland annat ökade 
socialbidragskostnader.

För det andra handlar det om att 
frisera statistiken; det ser nämligen 
inte bra ut i invandringsdebatten 
med så höga socialbidragsutgifter, 
ifall någon skulle få för sig att hävda 
att invandringen utgör en stor kost-
nad.

Det stora flertalet av dem som 
erhåller äldreförsörjningsstöd är 
invandrade åldringar, vilka tillåts 
flytta hit på ålderns höst, från värl-
dens alla hörn, och njuta av svensk 
trygghet på svenska skattebetalares 
bekostnad.

Förutom grundersättningen (för 
år 2008 innebär detta en månads-
inkomst på 4 421 kronor för ogifta 
och 3 704 kronor för gifta) får den 
som erhåller äldreförsörjningsstöd 

Sveriges äldre borde komma före invandrare
också stöd för boendekostnader 
upp till 6 200 kronor. Inklusive bo-
endekostnad kan den som erhål-
ler stödet därmed få upp till 10 621 
kronor. För att beviljas äldreför-
sörjningsstöd måste man ta ut alla 
andra möjliga förmåner, till exem-
pel inkomstgrundad ålderpension, 

invandrade åldringen kan således 
komma hit som anhöriginvandrare 
och vistas i hemlandet försörjd med 
svenska skattepengar.

Den invandrade åldringen kan 
också komma hit som ”flykting”, er-
hålla äldreförsörjningsstöd och se-
dan åka tillbaka till det land man en 
gång ”flytt” ifrån. Detta trots att man 
aldrig arbetat eller  bidragit med en 
enda skattekrona i Sverige.

Vi håller med om nödvändig-
heten med äldreförsörjningsstödet 
som ett skydd för att svenska äldre 
medborgare som på grund av för få 
bosättningsår inte kommit upp i en 
tillräcklig garantipension. Däremot 
ifrågasätter vi rimligheten med att 
detta stöd i hög grad kan nyttjas av 
utlänningar utan flyktingskäl, samt 

att äldre med denna inkomst kan 
leva på en inkomst högre än svens-
ka pensionärer som i hela sina liv 
bidragit till det svenska samhället. 
Vidare är det rimligt att kräva att 
äldre anhöriga inte ska få flytta till 
Sverige med mindre än att de som 
tar hit dem också ansvarar för deras 
försörjning.

För Sverigedemokraterna är det 
en självklarhet att Sverige har ett 
ansvar i första hand gentemot lan-
dets egna äldre medborgare. För 
oss handlar denna inställning om 
en rättvisefråga – en inställning vi 
är helt ensamma om. Och för den 
som instämmer i vår syn på saken 
har vi en uppmaning; engagera er i 
Sverigedemokraterna. <

richard Jomshof
Johnny skalin

”För Sverigedemo-
kraterna är det en 
självklarhet att Sve-
rige har ett ansvar i 
första hand gentemot 
landets egna äldre 
medborgare.”

garantipension, bostadstillägg och 
särskilt bostadstillägg. Man räknar 
även in inkomst av kapital, tjänst el-
ler inkomsttillägg för förmögenhet. 
Men, däremot beviljas skattefria 
utländska inkomster och stipen-
dier upp till 3 000 kronor – utan att 
äldreförsörjningsstödet räknas ned 
– vilket gör att den som får äldre-
försörjningsstöd och har utländsk 
inkomst kan erhålla ända upp till 
totala 13 621 kronor netto.

En invandrad åldring har rätt 
att vistas utanför EES-området upp 
till tre månader utan att rätten till 
äldreförsörjningsstöd upphör. Den 

Goda nyheter om 
SD:s chans att klara 
tolvprocentspärren

Chansen att Sverigedemokra-
terna erhåller ett väljarstöd på fyra 
procent och därmed kommer in i 
riksdagen 2010 är mycket god, vil-
ket flera experter och opinionsin-
stitut redan påpekat. DN/Synovates 
halvårsmätning, som presenterades 
den 17 juni, visar nu att Sverigede-
mokraterna även har goda chanser 
att komma in i riksdagen genom att 
erhålla ett väljarstöd på 12 procent 
i en valkrets.

Undersökningen visar att väl-
jarstödet endast behöver öka med 
8 000 röster i valkretsen Skånes 
läns södra, för att tolvprocentspär-
ren ska passeras. I valkretsen ingår 
bland annat Burlöv, Kävlinge och 
Trelleborg, kommuner där Sveri-
gedemokraterna i dag är mycket 
starka.  <

SD framåt 
i nya mätningar

Sverigedemokraterna parkerar 
stabilt över 4 procent i nya mätning-
ar för juni månad. Partiet erhåller 
4,6 procent (+ 0,9) i mätningen från 
Sentio Research och skulle erhålla 
17 mandat om det vore val till riks-
dagen i dag. I Aftonbladet/United 
Minds mätning, får Sverigedemo-
kraterna 4,7 procent av väljarstödet, 
vilket är en uppgång med 0,1 sedan 
förra mätningen. <

Lantbrukare 
går över till SD

Stödet för Centerpartiet minskar 
allt mer bland Sveriges lantbrukare. 
Det visar en enkätundersökning 
från ATL tidigare i år. Samma un-
dersökning visar att stödet för Sveri-
gedemokraterna ökar. Om det vore 
val i dag skulle 4,4 procent rösta på 
Sverigedemokraterna, vilket är en 
ökning med hela 1,7 procentenheter 
från i fjol. Svend Dahl, statsvetare 
vid Stockholms universitet, menar 
att det främst är Sverigedemokra-
ternas värdekonservatism som till-
talar väljarna på landsbygden. <

Åkesson behåller 
sin plats på makt- 
havarlistan

Tidningen Fokus har för andra 
året i rad rankat Sveriges viktigaste 
makthavare. Det centrala i bedöm-
ningen har varit att en person har 
mandat att förändra Sverige. Sveri-
gedemokraternas partiledare Jim-
mie Åkesson behåller plats 48 på 
årets lista och ligger därmed före 
flera ministrar, bland andra migra-
tionsminister Tobias Billström och 
infrastrukturminister Åsa Torstens-
son. <

4

4

4

4

rune Krig och Håkan Klasson lämnade spI och gick över till sD för att kämpa för de äldres 
rättigheter.

SD än vad den är inom SPI. Sam-
mantaget så rimmar den förda poli-
tiken illa med hur vi behandlar våra 
svenska fattigpensionärer; i dag kan 
en äldre invandrare som kommer 
till Sverige och som aldrig arbetat 
eller betalat skatt här, få ett äldreför-
sörjningsstöd som är högre än vad 
svenska pensionärer får. Det är fel.

Vilka politiska frågor kommer du 
vilja arbeta för inom Sverigede-
mokraterna?

– Pensionsfrågorna är otroligt 
viktiga. Att regeringen försämrar för 
sjukpensionärerna så att de tvingas 
leva på 63 procent av sin sjuklöne-
grundande inkomst är något vi i 
Sverigedemokraterna måste ändra 
på. Men även andra trygghetsfrågor 
är viktiga, till exempel att de som 
arbetat och betalat skatt i hela sitt liv 
ska garanteras välfärd istället för att 
nyanlända invandrare ges skattefria 
pensioner. <

alltför ofta blir de som arbetat ett helt liv i sverige omsprungna av dem som invandrat till 
sverige. foto: photo2be

Bli medlem i Sverigedemokraterna!

Sätt in 300 kronor på bankgiro
5280-7005. Ange namn, adress och 
telefonnummer.
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un t om I  l a nDe t finns det 
många unga folkvalda 
som representerar Sveri-
gedemokraterna i kom-

munpolitiken. Det kanske inte är så 
konstigt då vi faktiskt har ett stort 
stöd just av de yngre. Detta kunde 
vi tydligt se i Ungt Val 2006, där 
Sverigedemokraterna blev både det 
första, andra och tredje största par-
tiet på skolor runt om i landet.

Till kommunfullmäktigevalet 
i Gävle tog Sverigedemokraterna 
fram en speciell valsedel med 
bara ungdomar på; listan innehöll 
19 namn och alla var under 25 år 
gamla.

De folkvalda unga politikerna sit-
ter både i kommunfullmäktigeför-
samlingar och i nämnder runt om 
i landet. Det är modiga unga, som 
trots bristande erfarenhet av kom-
munpolitik, ändå valde att ställa upp 
och kandidera för partiet.

Daniel från Landskrona
En av dessa folkvalda är Daniel Eng-
ström, 21 år, från Landskrona. Han 
sitter som den yngsta representan-
ten i tekniska nämnden och i kul-
turnämnden.

Ta chansen att bli ungdomspolitiker!
– Jag har fått privilegiet att få sitta 

i de nämnder jag brinner för, säger 
han själv.

Ett intresse för politik och sam-
hällsfrågor har Daniel alltid haft. 
Men entusiasmen tog fart på riktigt 
när han såg hur många röster Sveri-
gedemokraterna fick i Landskrona. 
Han säger sig länge ha reagerat på 
socialdemokraternas styre, som un-
der sjutio års tid dragit ner kommu-
nen i fördärvet. Förhoppningen om 
en förbättring vaknade och gnistan 

partiernas representanter för de är 
ju också bara vanliga människor.

Adam från Eskilstuna
Adam Martinnen från Eskilstuna 
började sympatisera med Sverigede-
mokraterna år 2002, när han var 19 
år gammal. Han berättar att han gick 
in på partiets hemsida i syfte att hitta 
information, och när han fick se att 
Sverigedemokraternas verklighets-
uppfattning stämde överrens med 
hans egen, blev valet lätt. Adam såg 
också att Sverigedemokraterna, till 
skillnad från de övriga partierna, 
hade en öppen och ärlig attityd i 
politiska frågor. Adam valde då att 
kandidera till fullmäktige, men det 
var inte fören 2006 som partiet kom 
in i Eskilstuna kommun. Han var 
inte så säker i den politiska rollen, 
men säger själv att han blev moti-
verad av tanken att lära sig hur det 
fungerar i fullmäktige.

– Sex år efter min första kandida-
tur sitter jag nu invald i kommunen 
och jag har lärt mig oerhört mycket 
på vägen, säger han. Även om många 
varit skeptiska till Adams politiska 
engagemang från början, så har det 
i dag vänt till ett fullgott stöd från 
både familj och vänner. Därför är 
Adam riktigt glad att han tog steget 
in i politiken.

– Om man har tänkt tanken att 
kandidera, men inte riktigt vågar, 
så vill man egentligen innerst inne. 
Mitt råd till dem som funderar på 
att kandidera är att det inte kan vara 
för tidigt. Men det kan bli för sent. 
Så ta chansen när du har den, av-
slutar han.

Per från Säffle
En bra bit väster om Eskilstuna, på 
andra sidan Vänern, hittar vi Säffle. 
Där sitter ännu en ung kille på Sve-
rigedemokraternas enda mandat 
i kommunfullmäktige. Han heter 
Per Edlund och är 23 år gammal. 
För honom väcktes intresset för Sve-
rigedemokraterna året innan valet 
2006. Per beskriver sig själv som en 
väldigt impulsiv kille och därför var 
steget att kandidera till kommun-
fullmäktige inte ett speciellt svårt 
beslut. Med ett gott stöd från sin 
mamma och med en positiv respons 
från människor i hans omgivning, 
tackade han ja när distriktsord-
förande för Sverigedemokraterna i 
Värmland, Runar Filper, ringde och 
frågade om han ville kandidera.

Per trivs väldigt bra i kommun-
fullmäktige och uppskattar de öv-
riga politikernas stöd. Han anser sig 
bli mycket bra bemött och säger att 

andan i församlingen är positiv.
– När jag har funderingar och 

frågor så förklarar de väldigt pe-
dagogiskt och berättande, tillägger 
han.

Per tycker det är viktigt att de 
som vill stå på listan för Sverigede-

l l e l a r s s on H a r under 20 
års tid arbetat för sina 
hjärtefrågor; demokrati 
och rättvisa för alla bo-

ende i Norrlands inland. För många 
sverigedemokrater blev Olle en 
väckarklocka när han till riksårsmö-
tet i Karlstad 2008 motionerade om 
demokrati och lika rättigheter för 
alla inom renbetesområdet. Något 
de flesta trodde var en självklarhet.

Vem är Olle Larsson?
– Jag har växt upp och bor i Här-

jedalen i byn Ränningsvallen, som 
har fyra hushåll. Jag är 55 år och gift. 
Större delen av mitt yrkesliv har jag 
jobbat som svetsare och rörläggare 
i olika länder: Jemen, Saudiarabien, 
Vietnamn, USA, Irland och Syrien. 
Jag har även varit sjöman, FN-soldat 
och åkare. Numera jobbar jag på ol-
jeplattform i Norska havet.

Vad fick dig att engagera dig po-
litiskt?

– Jag har under hela mitt liv varit 

förbannad över olikheterna i Norr-
lands inland. Måttet var rågat när 
den tidigare jordbruksministern 
Nykvist meddelade att renägarnas 
positioner skulle flyttas fram ytter-

viktiga frågor och håller med mig 
till dess att de har stämt av med sina 
partitoppar, då ändrar de åsikt och 
denna fråga är plötsligt inte viktig 
längre.

Du har verkligen stuckit ut hakan 
när det gäller demokrati och ren-
näringsfrågan i Norrland. Vilka 
reaktioner har du fått?

– Många har hört av sig och är 
glada över att det äntligen finns ett 
parti som jobbar för deras sak; lika 
rättigheter för alla. Flera av dem 
som hört av sig är samer som saknar 
renskötselrätt.

Vid valet 2006 fick SD två man-
dat i Härjedalens kommun. Nu 
finns det tre sverigedemokrater 
i kommunfullmäktige. Hur gick 
det till?

– Lars Hermansson, tidigare 
moderat, bytte parti när SD antog 
min motion om lika rättigheter för 
alla i Norrland. ”Rättvisa, skydd 
för den personliga integriteten och 

”SD är det enda parti 
som vill arbeta för 
demokrati och ut-
veckling i Norrland 
– som är den vikti-
gaste frågan för mig.”

Olle Larsson kämpar för allas lika rättigheter

“Någon måste ta 
första steget, för ju 
flera som kandiderar, 
desto fler vågar följa 
efter.”

äganderätten. Kan det finnas bättre 
anledning till att byta parti”, är Her-
manssons egen kommentar till par-
tibytet.

Vad tycker du om mediernas rap-
portering om SD i Härjedalen?

– Medierna i Härjedalen har följt 
mig under 20 år, bland annat min 
14 år långa kamp för att få köpa en 
tomt av staten i Ränningsvallen. En 
tomt som mina förfäder tidigare 
ägde men som staten köpte under 
hot om expropriation tillsammans 
med stora marker. Medierna i Här-
jedalen kan sakfrågorna och rap-
porteringen följer de pressetiska 
normerna och spelreglerna. Däre-
mot har riksmedierna svårt att för-
stå fakta och reella förhållanden här 
och därmed blir rapporteringen inte 
sann.  <

ligare, på bekostnad av andra män-
niskor i Norrland.

Varför Sverigedemokraterna?
– SD är det enda parti som vill 

arbeta för demokrati och utveckling 
i Norrland – som är den viktigaste 
frågan för mig. Jag har träffat före-
trädare för alla politiska partier. De 
flesta politiker tycker att jag driver 

”Mitt råd till dem 
som funderar på att 
kandidera är att det 
inte kan vara för ti-
digt. Men det kan bli 
för sent.”

tändes när han insåg att det nu fanns 
ett riktigt politiskt alternativ. Daniel 
förklarar att intrycken från arbetet i 
nämnderna är lite olika.

– De andra partierna sitter mest 
och gäspar och tittar på klockan. 
De är verkligen mätta på politik 
och ser ut att sitta där bara för att 
de måste. Vissa hälsar inte på mig 
medan andra är hur trevliga som 
helst. Det roligaste med kommun-
politiken är enligt Daniel att hjälpa 
sina medmänniskor. Strävan att vara 
en folkets man är viktig för Daniel 
och han pratar alltid med sina nära 
och kära för att höra vad de har för 
åsikter.

– Det är ju faktiskt så, menar 
Daniel, att det är folket som byggt 
upp samhället. Man ska därför visa 
en stor respekt för medborgarna. På 
frågan om det är svårt med kom-
munpolitik svarar han:

– Egentligen inte, för om man 
brinner tillräckligt mycket för det 
här, så är det riktigt enkelt. Det gäller 
att absolut inte överskatta de övriga 

mokraterna i sin kommun också tar 
chansen.

– Någon måste ta första steget, 
för ju flera som kandiderar, desto 
fler vågar följa efter. Per poängte-
rar också att man inte borde känna 
press inför sin kandidatur.

– Eftersom man sitter i kom-
munfullmäktige i fyra år, så är det 
helt okej att ta det lugnt under det 
första året och mer iaktta hur det 
politiska spelet fungerar. När man 
sedan känner att man är varm i 
kläderna, så kan man börja jobba 
aktivt med motioner och interpel-
lationer.

s V e r Ige De moK r at e r n a be Hö V e r män-
niskor som vågar kandidera till full-
mäktige nästa kommunval. Känner 
du dig lockad av tanken, så tveka 
inte. Ta klivet in i politiken för att 
på bästa sätt påverka din kommun 
utifrån Sverigedemokratisk politik.

Vill du läsa mer om unga folk-
valda, så gå in på www.sdungdom.
se. Där kommer det att presenteras 
fler modiga unga från landets olika 
kommuner. <

louise erixon
louise.erixon@sverigedemokraterna.se

när olle larsson motionerade om lika rät-
tigheter för alla i norrland blev en moterat så 
imponerad att han gick över till sD.

adam martinnen

Daniel engström per edlund

Jens leandersson
jens.leandersson@sverigedemokraterna.se
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I valet 2006 vann Sverigedemokraterna 286 mandat i landets kommuner och 16 mandat landstingen. På mänga håll blev val-

framgången så stor att kandidaterna inte räckte för att fylla alla mandat. Sverigedemokraterna fick ett antal tomma stolar. I valet 

2010 kommer Sverigedemokraterna att nå ännu större framgång. För att paritet ska kunna fylla ut alla mandat behövs fler aktiva 

sverigedemokrater. Vi söker framtidens politiker; medlemmar och sympatisörer som kandiderar för Sverigedemokraterna 2010.

Nå toppen med Sverigedemokraterna – bli politiker!

ouI s e e r I xon bl e V år 2006 
”praktikanten” med hela 
svenska folket. Detta sedan 
hon valt att lägga sin gym-

nasiepraktik hos Sverigedemokra-
terna i Gävle. Skolan menade att 
praktikplatsen inte var lämplig, 
vilket orsakade skriverier, såväl lo-
kalt som på riksnivå. Resultatet blev 
emellertid att Louise valde att starta 
upp Sverigedemokratisk Ungdom i 
Gävleborg.

Vad har ni arbetat med lokalt i 
år?

– Vi har bedrivit en länsomfat-
tande kampanj för ungdomsför-
bundet, där vi besökt ett stort antal 
skolor för att informera om Sveri-
gedemokraterna. Vi har ett stort 
stöd bland ungdomar och blev sta-
tistiskt sett det tredje största partiet 
i förra valet, på vissa skolor även det 
största. Därför ser vi det som viktigt 
få ungdomar att aktivera sig.

Vad är ert senaste projekt?
– Förutom kampanjen inför EU-

valet har vi i Gävleborg bedrivit en 

omfattande kampanj där vi delade 
ut vykort med budskapet: ”Bli po-
litiker, ring oss. Ingen utbildning 
krävs, vi utbildar dig!” Vi täckte 
större delen av hushållen i Gävle-
borg, och det är riktigt många som 
hört av sig och som säger sig vilja 
företräda Sverigedemokraterna och 
vår politik. Kampanjen har överträf-
fat förväntningarna, och vårt mål 

är att ha kandidater till kommun-
fullmäktigevalen 2010 i samtliga av 
Gävleborgs kommuner.

Hur har ni utvecklat det projek-
tet?

– Alla som hör av sig erbjuds en 
träff – antingen hemma hos dem el-
ler i vår partilokal – över en kopp 
kaffe så att vi kan lära känna varan-

Louise från Gävle uppmanar till engagemang i SD

”Känslan av att vara 
med i Sverigedemo-
kraternas hårda jobb 
för ett bättre Sverige 
är oslagbar.”

dra. Därefter börjar förberedelserna 
inför kommunvalet.

Varför vill du bli politiker?
– Jag har ett brinnande enga-

gemang och har alltid reagerat på 
orättvisor samt ogillat översittare 

av alla de slag. Då jag själv fått upp-
leva hur illa samhället kan fungera, 
så har en gnista tänts inom mig. 
Känslan över att vara med i Sveri-
gedemokraternas hårda jobb för ett 
bättre Sverige är oslagbart.  <

Jens leandersson
jens.leandersson@sverigedemokraterna.se

nDe r s omm a r e n H a r Sveri-
gedemokraterna besökt en 
rad olika marknader och 
publika arrangemang för 

att möta väljarna och föra ut partiets 
Sverigevänliga politik.

Ett av dessa arrangemang var 
Landskronakarnevalen som gick 
av stapeln i mitten av juli. De lo-
kalaktiva från Landskrona hade 
ett eget marknadsstånd där man 
presenterade partiinformation och 
erbjöd fika till förbipasserande. Det 

Sverigedemokraterna 
möter väljarna på marknader

rapporteras att intresset var mycket 
stort för Sverigedemokraterna.

Redan nu, kort efter EU-valet, 
har SD Landskrona tagit fram färskt 
valmaterial som informerar om det 
gedigna arbete partiet gör för att 
Landskronas framtid ska bli så ljus 
som möjligt. I ett informationsblad 
skriver man bland annat om de nit-
ton motioner man lagt i kommun-
fullmäktige sedan 2006. Av dessa 
har fem gått igenom, och flera andra 
är ännu inte avgjorda. <

Kontakta Sverigedemokraterna idag!

08-50 00 00 50 · info@sverigedemokraterna.se 

Hemsida: www.sverigedemokraterna.se 

Medlemskap: 300 kr på bankgiro 5280-7005

Varför är det viktigt 
att engagera sig i 
Sverigedemokraterna?

– Att förändra situationen i landet 
går inte om man inte engagerar sig. 
Sverige håller på att gå under; soci-
alt, ekonomiskt och moraliskt. Alla 
människor behövs.

Kaarina Andersson, Helsingborg

carina Herrstedt framför sD landskronas informationstält. foto: Hans-olof andersson

- Det finns många anledningar att 
engagera sig i Sverigedemokraterna. 
Den viktigaste för mig är partiets 
sunda syn på djurskydd, och att man 
är emot halal-slakt.

Andréa Brodin-Olsson, Hudiksvall

– Det är viktigt att engagera sig, 
för först då man kan förändra allt 
man anser vara orättvist. Vi måste 
ta hand om våra egna innan vi kan 
hjälpa alla andra.

Anna-Mi P:son Kullman, Ronneby


