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Fri, statlig
television 
i Sverige?

Sidan 3

I fjol tog Sverige emot 24 300 asyl-
sökande; av dessa var 8 951 irakier, 
vilket är mer än en tredjedel av det 
totala antalet asylsökande. Siffran 
ska jämföras med de 2 330 irakier 
som kom till Sverige under 2005. 
Den stora majoriteten av irakierna 
kom under november och decem-
ber månad. 

Nästan hälften av alla irakier som 
kommer till Europa väljer att bege 
sig till Sverige. I november kom till 
exempel 1 413 irakier till Sverige, vil-
ket ska jämföras med 13 till Frank-
rike, 65 till Danmark och 230 till 
Tyskland. 
 Att så många irakier väljer Sverige, 
kommer av att det är lättare att få 
asyl i Sverige än i övriga Europa: ”Vi 
är mycket generösare med uppehålls-
tillstånd är resten av Europa”, säger 
Krister Isaksson på Migrationsver-
ket till New York Times. Vidare 
säger Isaksson att ”vi har inga krav 
på språkkunskaper eller ekonomiska 
garantier som exempelvis Danmark 
eller Nederländerna”. Detta säger 
han utan att skämmas.
 En annan orsak att irakierna fö-
redrar Sverige framför resten av Eu-
ropa, är att det redan finns många 
landsmän här; det finns nämligen 
drygt 80 000 irakier i Sverige i dag, 
vilket gör dem till landets näst störs-
ta invandrargrupp efter finländarna. 
Och då ska vi ha i åtanke att Sverige 
och Finland har en gemensam histo-
ria, som med lite god vilja sträcker 
sig tillbaka till vikingatiden. En an-
nan förklaring att så många irakier 
väljer Sverige, är naturligtvis den 
tillfälliga asyllagen. 
 Vidare säger Isaksson att det inte 
finns någon anledning att tro att 
strömmen skulle avta; Migrations-

verket räknar med att uppemot 40 
000 asylsökande kommer att söka 
asyl i Sverige under 2007. 

Situationen ohanterlig
Ett antal kommuner har reagerat 
öppet mot anstormningen av asyl-
sökande. Kritiken mot regeringen 
- den nuvarande såväl som den förra 
- har stundtals varit svidande, och 
många kommuner menar att staten 
bör ta ett större ansvar. Nu senast 
är det Södertälje och Malmö som 
konstaterat att situationen i de båda 
kommunerna börjar bli ohanter-

lig. Malmös kommunalråd, Ilmar 
Reepalu (s), har påpekat att något 
måste göras om inte situationen ska 
gå helt över styr. Visst, han använ-
der inte riktigt samma ordval, och 
han anser dessutom att mottagandet 
ska fortsätta, att fler kommuner ska 
”ta sitt ansvar” och öppna upp för 
fler asylsökande. Men Reepalu sät-
ter trots detta fingret på problemet, 
medvetet eller inte.
 Frågan fler borde ställa sig, är vad 
som händer den dag då samtliga 
svenska kommuner befinner sig i 
samma allvarliga situation som till 

exempel Malmö. Vem ska då kom-
munalrådet Reepalu utkräva ansvar 
av? Frågan är berättigad, och jag tror 
den dagen inte är så långt borta som 
många tycks tro. 
 För att upplysa det svenska folket 
om vad som egentligen pågår och 
hur allvarlig situationen är, detta i 
syfte att få till en förändring, håller 
Sverigedemokraterna för tillfället på 
att planera en massiv kampanj som 
kommer att gå av stapeln i år. Vi lär 
få anledning att återkomma om det-
ta.

Rekord för invandringen 2006 

Anstormning av asylsökande

I fjol tog Sverige emot 24 300 asylsökande; av dessa var 8 951 irakier, vilket är mer än en 
tredjedel av det totala antalet asylsökande. Siffran ska jämföras med de 2 330 irakier som 
kom till Sverige under 2005. 

Skolavslutning 
i kyrkan?
Enligt en Temo-undersökning, 
gjord på uppdrag av TV8, visar 
det sig att hela nio av tio svenskar, 
det vill säga 92 procent, är emot 
ett förbud av skolavslutningar i 
kyrkan. Uppsalabiskopen Ragnar 
Persenius har motsatt åsikt...

Sidan 4

Lokalpressen 
brister i 
valbevakning
Medieforskare vid Mittuniversi-
tetet konstaterar att lokalpressen 
saknar både insikt och djup i sin 
rapportering om valet. Konflikt-
perspektiv lyser med sin frånvaro 
och de etablerade lokalpolitikerna 
tillåts styra agendan... 

Sidan 7

Gullar med 
nassesvin
SD-Kurirens nyblivne krönikör, 
Den förbannade sverigedemo-
kraten, lägger fram starka bevis 
för att SDU:s vice ordförande, 
Erik Almqvist, gullar med nasses-
vin och dessutom har en dold 
agenda...

Sidan 11

Sidan 8

Brudmaj, 
björkdragning, 
och kryckeståt

Sidan  10

Extremism i 
brittiska 
moskéer

Richard Jomshof 

richard.jomshof@sverigedemokraterna.se
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Jimmie Åkesson
Sverigedemokraternas partiordförande

Äsch, det är inte så noga...
Nyligen visade TV4 en dokumentär om Sverigedemokraterna. I skrivande stund på-
går det inte mindre än ytterligare tre riksomfattande granskningar av partiet. Den ena 
av dem är väl i och för sig nyss avslutad genom att Sveriges Radio har presenterat sin 
granskning av vår aktivitet och närvaro i kommunfullmäktige runt om i landet, men 
även Svenska Dagbladet och tidningen Fokus har gett sig på en omfattande översyn. 
Man granskar precis samma saker som man alltid gjort. Man tittar på vår närvaro, vår 
aktivitet, våra avhopp, hur vi röstar och med vilket block. Det övergripande syftet 
med alla de här granskningarna är att visa för väljarna hur dåliga vi är, hur bortkastade 
deras röster på oss har varit.

Sveriges Radios granskning var kanske inte så lyckad, vilket Richard Jomshof kom-
menterar på annan plats i tidningen. Man hade litet för bråttom, sannolikt förblindade 
av sin egen förträfflighet och det scoop man funnit. Det där med fakta är ju inte så 
noga, det gäller ju bara Sverigedemokraterna. I min hemkommun påstods vi till exem-
pel ha åttiofemprocentig närvaro. I själva verket har vi varit fullt manskap varje gång. 
Dessutom har minst en ersättare funnits med på de flesta sammanträdena. När jag på-
pekade detta i SR:s P1 Morgon, och menade att det dessutom kunde finnas ytterligare 
fel i deras undersökning, sa programledaren bara att "det där finns det säkert anled-
ning att återkomma till". Inte så noga. Ett litet faktafel vederlägger ju inte huvudtesen. 
Värdelösa är vi i alla fall. Och så fortsatte drevet ytterligare ett par dagar.

Sveriges Radio rättade faktiskt de fel jag påpekade för dem. Att deras siffror redan 
gått ut som TT-meddelande i varenda dagstidning och dessutom kommenterats på 
ledarplats i ett antal av dem var det dock svårt att ändra på. Nu finns de där och 
kommer, felen till trots, att förfölja oss åtminstone under den här mandatperioden. 
Precis som det efter Expos tveksamma granskning för några år sedan blev ett etablerat 
faktum att vi är ett särskilt brottsbelastat parti, trots att det i själva verket förhåller sig 
precis tvärtom, så kommer också detta att användas i de obligatoriska faktarutorna 
och sedvanliga dokumentärfilmerna om partiet.

Vi nedslås förstås inte av sådant här. Jag är väl medveten om vilket fantastiskt arbete 
de allra flesta av våra kommunpolitiker runt om i landet gör och jag är övertygad om 
att det kommer att betala sig när vi står inför valdagen 2010. 

Att etablissemanget ser Sverigedemokraterna som en politisk kraft 
att räkna med, framgår inte minst då man tar del av en rad uttalan-
den från politiker som förespråkar allt från kommunala nyval till 
införande av småpartispärr vid kommunalval och kyrkoval; allt för 
att försöka hejda Sverigedemokraternas framgångar.

Men precis som vi skriver i detta nummer, har Sverigedemokraterna 
kommit för att stanna, varför dessa försök att stoppa oss kommer att 
vara fruktlösa. Sverigedemokraterna kommer att ta plats i riksdagen 
2010, det är min fasta övertygelse, en övertygelse som för övrigt även 
delas av Ny Demokratis grundare Ian Wachtmeister, vilket ni kan 
läsa om på sidan 6.

Intressant är också att ta del av alla de artiklar, samt radio- och TV-
program, vilka syftar till att ”granska” Sverigedemokraterna. Ett 
exempel är den granskning Ekot publicerade de 13 februari, som 
snart visade sig innehålla en rad felaktigheter, vilket ni kan läsa om 
på nästa sida.

I övrigt är det ett intressant nummer vi har att erbjuda, och jag gläds 
framförallt över att vi har flera nya skribenter i detta nummer. Jag 
vill inte minst hälsa David Kronlid och den ständigt arge Linus 
välkomna; två kompetenta skribenter jag hoppas vi får se mer av 
framöver. 

Richard Jomshof
Chefredaktör

Besök SD-Kuriren på nätet! 
Över 100 000 besök varje 

månad. Uppdateringar 
dygnet runt.

[www.sdkuriren.se]
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Sverigedemokraterna räds inte nyval
Trots förhållandevis små resurser, minimal mediebevakning, annons-
förbud i flera riksmedier, debattbojkotter från de etablerade partierna 
och ständig förföljelse från vänsterextrema terrorgrupper, gick Sveri-
gedemokraterna starkt framåt i en stor del av landets kommuner vid 
det senaste valet.

I ett drygt tiotal av dessa kommuner erhöll partiet en vågmästarroll mel-
lan de traditionella blocken. Då såväl vänsterkartellen som högeralliansen 
konsekvent vägrar att bilda majoritet tillsammans med Sverigedemokra-
terna, och samtidigt visat sig oförmögna att åstadkomma blocköverskri-
dande uppgörelser i alla kommuner, har detta i vissa kommuner gett upp-
hov till instabila och hoppande majoriteter av den typ som vi under den 
senaste mandatperioden har kunnat se i till exempel Malmö och till viss 
del också i riksdagen. En situation där man med argument måste övertyga 
andra partier om varför ett visst förslag är till förmån för kommuninvå-
narna, och där varje fråga inte är avgjord på förhand, och där kommun-
fullmäktigesammanträdena inte bara är ett spel för gallerierna, är natur-
ligtvis både en ovan och obekväm upplevelse för de etablerade partierna. 
Därför har man nu börjat ropa på nyval och införandet av spärrar i kom-
munalvalen. Detta i förhoppning om att stödet för Sverigedemokraterna 
skall minska och att  den kommunpolitiska tillvaron skall återgå till att 
endast kretsa kring det invanda och mer än sekelgamla käbblet mellan 
högern och vänstern.

Att kräva nyval och införandet av spärrar bara därför att ett parti som 
man ogillar har vunnit framgång och därför att man själv inte klarat av att 
skaffa sig en majoritet, vare sig genom tillräckligt väljarstöd eller genom 
förhandlingar, är givetvis ett brott mot allt vad demokratiskt tänkande 
heter. Sverigedemokraterna räds dock inte vare sig nyval eller spärrar. Vi 
är övertygade om att vår strävan efter sunt förnuft i politiken och våra 
profilfrågor som handlar om att återupprätta lag och ordning, värna de 
äldres rättigheter och vårt svenska levnadssätt samt om att stoppa den 
pågående massinvandringen till vårt land, skall fortsätta att locka väljare. 
Alla fakta talar också för att så kommer att bli fallet. Partiet har heller ald-
rig stått starkare vare sig organisatoriskt eller ekonomiskt och vi har nu 
för första gången en reell möjlighet att konkurrera med riksdagspartierna 
på någorlunda lika villkor.

Vid sidan av ovanstående finns det ytterligare en anledning för oss sve-
rigedemokrater att välkomna nyval och kommunala spärrar, trots den 
odemokratiska grunden för dess införande, och det är att många kom-
munfullmäktigeförsamlingar, som ett resultat av detta, förhoppningsvis 
skulle befrias från extrema, verklighetsfrånvända och samhällsupplösande 
småpartier som till exempel miljöpartiet och vänsterpartiet.

Mattias Karlsson

Utredning föreslår småpartispärr  
i kyrkoval

En utredning inom Svenska kyrkan föreslår att det införs en fyrapro-
centsspärr i valet till kyrkomötet. Det skulle innebära att en nomine-
ringsgrupp – som partierna kallas inom kyrkan – måste få minst fyra 
procent av rösterna i kyrkovalet, eller tolv procent i ett visst stift, för 
att erhålla en plats i kyrkomötet, det vill säga kyrkans riksdag.

Diskussionerna om att införa en spärr uppkom framförallt efter det att 
Sverigedemokraterna tog plats i kyrkomötet vid valet 2001. En spärr 
skulle förhindra partier som Sverigedemokraterna att nå framgångar, 
hette det då. Nu motiverar utredarna förslaget om att införa en spärr med 
att ”en liten nomineringsgrupp har bara representanter i ett fåtal utskott 
och deltar inte i kyrkomötets arbete på lika villkor som de andra nomine-
ringsgrupperna” (Lars Johnsson, ordföranden i utredningen, i Kyrkans 
Tidning nr 50).

Motiveringen kan tyckas märklig, speciellt med tanke på att Lars Johns-
son är socialdemokrat. Under fjolårets kyrkomöte motsatte sig nämligen 
socialdemokraterna att Sverigedemokraterna fick plats i utskotten – trots 
att kyrkomötets ordförande vädjade till valberedningen om att alla no-
mineringsgrupper borde erhålla plats i utskotten. Att man i utredningen 
försöker ge sken av att det inte handlar om att stoppa Sverigedemokra-
terna, utan att det gäller alla mindre nomineringsgrupper, blir ganska ge-
nomskinligt med tanke på den debatt som fördes efter valet 2001.

Att socialdemokraterna ställer sig bakom förslaget om att införa en spärr, 
handlar dessutom om att man vill säkra makten om kyrkan och dess in-
stitutioner.

Vad gäller Sverigedemokraterna, ser jag inte längre någon risk med en 
fyraprocentsspärr. Partiet är så pass stort i dag att det är för sent för våra 
motståndare att stoppa oss genom att ändra spelreglerna. Däremot kom-
mer många andra nomineringsgrupper att drabbas…

Björn Söder

Inför riksdagsvalet 2002 debattera-
de då nyblivne sverigedemokraten, 
Sten Andersson, i SVT:s Agenda 
mot folkpartiledaren, Lars Leijon-
borg. Enligt programledaren, Lars 
Adaktusson, hade regeringskans-
liet synpunkter på programmets 
upplägg.

”Det ringde på telefonen under för-
beredelserna för söndagskvällens 
direktsändning av ’Agenda’. Den 
dåvarande statsministerns närmaste 
man, Jan Larsson, hörde av sig för 
att meddela att regeringen var oroad 
över innehållet i det program som 
jag och mina kolleger arbetade med. 
Till sändningen (den 5 maj 2002) 
hade vi bjudit in folkpartiets Lars 
Leijonborg och Sverigedemokrater-
nas Sten Andersson för att debat-
tera främlingsfientlighet och rasism 
utifrån ett svenskt perspektiv. […] 
Göran Persson och hans medarbe-
tare ansåg att ’Agenda’ genom att 
arrangera TV-debatten bidrog till att 
’legitimera främlingsfientligheten’. 
Som ansvarig utgivare uppmanades 
jag av Jan Larsson att tänka igenom 
konsekvenserna av det upplägg som 
vi planerade och offentligt hade an-
nonserat.” 

Så skrev journalisten Lars Adak-
tusson på DN Debatt den 5 januari 
2007 utan att det väckte några större 
reaktioner. Övertrampet av Göran 
Persson och hans närmaste man är 

lika grovt som det övertramp Laila 
Freivalds gjorde sig skyldig till när 
hon såg till att stänga ned Sverigede-
mokraternas hemsidor. Freivalds 
tvingades som bekant att avgå. Men, 
trots det senaste sensationella avslö-
jandet av Adaktusson på DN Debatt, 
har reaktionerna varit få.

Har det verkligen gått så långt i 
Sverige att det ses som naturligt att 
statsministerns närmaste man ringer 
till statstelevisionen och berättar vad 
statsministern anser om ett program 
som skall sändas, och dessutom har 
synpunkter på vilka som får med-
verka? Hur statsministern kan vara 
så väl informerad om ett kommande 
program och vilka som medverkar 

förstår jag heller inte. Är det detta 
som kallas fri television?

I vilket annat land som helst, hade 
ett sådant klavertramp inneburit 
att statsministern hade fått avgå. I 
Sverige vågar inte ens journalisten i 
fråga yppa ett ord om det inträffade, 
utan väntar tills dess att han avslutat 
sin anställning vid SVT drygt fyra år 
senare, innan han berättar det i för-
bifarten.

Vem behöver Berlusconi, Lukasjen-
ko eller Kim Yong Il i Nordkorea 
när vi har SVT och den ”fria televi-
sionen”?

Fri television?

SVT talar gärna om sig själva i termer av ”Fri television”. Men 
hur fri är den egentligen? Bild: www.svt.se

Björn Söder 

bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

Få kan ha undgått Ekots gransk-
ning av Sverigedemokraterna, vars 
resultat omnämnts i säkert samt-
liga tidningar i Sverige vid det här 
laget. Granskningen, som är gjord 
från den nya mandatperiodens 
början efter valet 2006 till och med 
januari månad 2007, och dess resul-
tat, kan dock ifrågasättas. 

Ekot hävdade till exempel inled-
ningsvis att det i 40 kommuner inte 
hade funnits någon sverigedemokrat 
på plats över huvud taget. Men precis 
som Sverigedemokraternas partiord-
förande Jimmie Åkesson påpekade i 
P1 morgon den 12 februari, rör det 
sig om 28 kommuner. Det är natur-
ligtvis anmärkningsvärt att Ekot gör 
ett sådant fel. Inte minst då tidningar 
runt om i Sverige hänvisar till de fel-
aktiga uppgifterna. 

Svek mot väljarna?
Vidare hävdade Ekot att Sverigede-
mokraterna i Åkessons hemkom-
mun Sölvesborg i Blekinge, hade en 
närvaro på 85 procent. I själva ver-
ket var närvaron 100 procent, vilket 
också Åkesson påpekade. Man häv-
dar vidare att vi lämnat in en motion 
i Karlskrona sedan valet. I själva 
verket rör det sig om fem motioner. 
Även detta är anmärkningsvärda fel. 
 Åkessons frågeställning, som 
framfördes i P1 Morgon, är därför 
berättigad: Hur många fler fel inne-
håller den så kallade granskningen? 
Själv undrar jag om det verkligen är 
seriöst att vara så slarvig. 

 Min bild av Ekots granskning är 
att man försöker skuldbelägga Sve-
rigedemokraterna. Ekot får det när-
mast att framstå som ett svek gente-
mot väljarna. Inte minst försöker en 
statsvetare och professor vid namn 
Folke Johansson förmedla en sådan 
bild av partiet. Men frågan är hur 
det kan vara ett svek när vi till och 
med tagit mandat i kommuner där vi 
inte ens kandiderat. Det är knappast 
partiets fel. Vad som i stället inträffat 
är att efterfrågan efter Sverigedemo-
kraternas politik är så stor, att kom-
muninvånare i ett antal kommuner 
valt att rösta på partiet, trots att vi 
saknade föranmälda kandidater i de 
aktuella kommunerna. 

Felaktigt valsystem
Vad gäller de omtalade avhoppen, 
har det i flera fall rört sig om perso-
ner som skrivits upp på blanka val-
sedlar och valts in på ett sverigede-
mokratiskt mandat mot sin egen vil-
ja. Att man i ett sådant fall väljer att 
lämna uppdraget är knappast något 
märkligt. Även här är det naturligt-
vis helt befängt att lägga skulden på 
Sverigedemokraterna. Det är snarare 
valsystemet som är felaktigt, då det 
dels tillåter att väljarna kan rösta på 
ett parti som inte ens kandiderar lo-
kalt, dels tillåter att kandidater väljs 
in mot sin egen vilja.
 Flera personer har valt att lämna 
uppdragen som en följd av våld 
och/eller hot om våld, vilket inte 
minst blev fallet efter den brutala 
vänsterextrema attacken mot Sve-

rigedemokraternas möte i Eslöv i 
höstas. I ett par andra fall vet jag att 
man lämnat som en följd av den hets 
media utsätter Sverigedemokraterna 
och dess kandidater för; man har helt 
enkelt inte orkat med att hängas ut 
som "främlingsfientlig" och/eller 
"rasist" i lokalpressen. I något fall 
vet jag att avhoppet skedde efter en 
längre tids utfrysning på arbetsplat-
sen, en utfrysning som fackligt aktiva 
socialdemokrater låg bakom. 
 Att kalla avhopp av dessa slag för 
ett ?sundhetstecken?, som man gör 
på ledarplats i Sydöstran den 13 fe-
bruari, visar med tydlighet det de-
mokratiförakt som råder i delar av 
det svenska etablissemanget. 

SvD:s granskning 
En annan granskning som fått re-
lativt stor uppmärksamhet är den 
Svenska Dagbladet gjort, där man 
undersökt hur vi röstat när det gäl-
ler kommunernas budgetpolitik. Det 
finns mycket att säga om denna un-
dersökning, men jag tänker nöja mig 
med följande: Man påstår att egna 
budgetförslag lagts i två kommuner; 
nämligen Helsingborg och Malmö. 
Jag kan dock meddela att vi här i Ble-
kinge lade fram egna budgetförslag 
i både Sölvesborg och Karlskrona. 
Svenska Dagbladet förmedlar såle-
des, precis som Ekot, fel uppgifter. 
Någon som är förvånad?

Richard Jomshof

Ekots oseriösa granskning
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Enligt en Temo-undersökning, 
gjord på uppdrag av TV8, visar 
det sig att hela nio av tio svenskar, 
det vill säga 92 procent, är emot ett 
förbud av skolavslutningar i kyr-
kan. Sammanlagt har 1 019 perso-
ner deltagit i undersökningen, där 
således endast åtta procent är för 
ett förbud. 

Resultatet är mycket glädjande, inte 
mist för att Sverigedemokraternas 
partistyrelse lördagen den 10 fe-
bruari fastslog partiets åsikt i frågan; 
nämligen att skolor ska vara skyldiga 
att anordna traditionella skolavslut-
ningar i kyrkan för de elever som så 
önskar. I partistyrelsens uttalande 
står följande att läsa: 
 "Sverige har varit ett kristet land 
i mer än ett årtusende. Den svenska 
kulturen är således intimt samman-
flätad med kristendomen. Att i kom-
munal och statlig verksamhet radera 
alla kopplingar till kristendomen 
innebär i praktiken att man också ra-
derar en omistlig del av det svenska 
kulturarvet och undergräver den 
gemensamma identiteten i vårt sam-
hälle.
 Genom att förvägra svenska elev-
er rätten att få uppleva traditionella 
kyrkliga skolavslutningar och till-
sammans få sjunga gamla svenska 
psalmer som ”Den blomstertid nu 

kommer” berövar man dem på en 
del av deras kulturarv och på känslan 
av samhörighet med tidigare genera-
tioner.
 Partistyrelsen vill inte att någon 
mot sin övertygelse eller vilja skall 
tvingas att delta i skolavslutningar 
med kyrklig anknytning. Däremot 
rekommenderar vi samtliga av par-
tiets kommunfullmäktigegrupper att 
lägga förslag, som innebär att man i 
de olika kommunernas skolplaner, 
skall slå fast att samtliga skolor skall 
vara skyldiga att anordna traditio-
nella kyrkliga skolavslutningar för 
de elever som så önskar.
 Vid ett eventuellt riksdagsinträde 
2010 kommer partiet också att verka 
för att en liknande skrivelse förs in i 

skollagen."
 Temo-undersökningen visar med 
tydlighet att våra styrande, med 
den så kallade Diskrimineringsom-
budsmannen (DO) i spetsen, lever i 
en verklighet skild från det svenska 
folket. Den 21 december, tre dagar 
innan julafton, gav till exempel DO 
beskedet att skolavslutningar inte 
bör innehålla några religiösa inslag 
och i första hand bör hållas i neu-
trala, icke-konfessionella lokaler. I 
samband med detta sade DO Katri 
Linna följande till tidningen Dagen: 
"En avslutning som utesluter vissa 
elever är inte en skola som lever upp 
till lagens ambitioner." 
 Eftersom DO menar att skolor 
som håller skolavslutningar i kyrkan 
utesluter vissa elever, är beskedet 
från DO också tydligt: Skolavslut-
ningar ska inte innehålla några reli-
giösa inslag. 
 Det kom sedan att visa sig att det 
Sverigefientliga etablissemanget 
fick stöd från oväntat håll, detta då 
Uppsalas biskop Ragnar Persenius 
på DN Debatt den 11 januari tog 
ställning mot skolavslutningar i kyr-
kan. Persenius menade bland annat 
att skolavslutningar i kyrkan är "att 
göra våld på kyrkan och eleverna", 
samtidigt som han framförde att 
"skolavslutningar i kyrkan tillhör 
det gamla enhetssamhället". 
 Sverigedemokraterna har nu valt 
att ta strid för våra svenska traditio-
ner. I flera kommuner har motioner, 
baserade på partistyrelsens uttalan-
de, lämnats in för behandling.

Sverigedemokraterna tar strid för 
svenska traditioner Sedan en tid tillbaka finns Jimmie 

Åkessons blogg på www.sdkuriren.se, 
där aktualiteter kommenteras.

Arbetsplikt, jobbgaranti, 
motprestation
Nyligen avhandlades i kommunfullmäktige ett 
moderat förslag om att bereda socialbidragsta-
gare i kommunen möjlighet att, på frivillig ba-
sis, göra samhällsnyttiga insatser. Det skulle 
till exempel kunna handla om att engagera sig 
i de äldre med särskilt boende eller om att delta 
i arbetet med att snygga upp staden. 

Vänstermajoriteten menade att detta skulle vara oförenligt med So-
cialtjänstlagen. Undertecknad hänvisade då till redan sjösatta projekt 
med samma inriktning, bland annat den så kallade Skärholmsmodel-
len, som praktiseras i några av Stockholms stadsdelar. (Samma mo-
dell har jag noterat att Sverigedemokraterna i Landskrona fiskat upp 
– ett gott initiativ.)

Skärholmsmodellen går ut på att alla med försörjningsstöd ska ges en 
jobbgaranti. Inom fem dagar ska de erbjudas sysselsättning – om de 
vill. Parallellt med de sedvanliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, 
som att lära sig söka jobb, leta lämpliga utbildningar och så vidare, 
erbjuds man samhällsnyttig tjänst, bland annat inom projektet Håll 
Skärholmen rent. 

"Är det så fel att betrakta 
bidragstagarna som en resurs och 

inte enbart som en belastning?"

När sossarnas laglighetsargument var vederlagt (Skärholmsmodellen 
har praktiserats sedan slutet av 1990-talet) hette det istället att vi som 
vill ”tvinga bidragstagare till frivilligt arbete” (sic!) har en fruktans-
värd människosyn. 

Har ni hört den förut? 

Är det verkligen så fel att erbjuda människor med försörjningsstöd 
en meningsfull sysselsättning med normala rutiner, arbetskamrater 
och en känsla av att göra nytta? Är det så fel att låta dem som lyfter 
bidrag ur det allmänna utföra sådana sysslor som annars försummas? 
Är det så fel att betrakta bidragstagarna som en resurs och inte enbart 
en belastning?

Kommentarer i urval:
MJ: Detta låter som en mycket bra modell att utveckla. Problemati-
ken kan ligga i att denna arbetskraft kan komma att konkurera med 
”miljövårdare” och assistenter inom äldreomsorgen. Samtidigt ska 
inte dessa frivilliga arbetsuppgifter få ersätta de kraven som finns 
idag om att exempelvis söka ett visst antal arbeten per månad eller 
tvång om praktik eller att ta de arbeten man blir erbjuden. Utform-
ningen och urvalet av arbetsuppgifter får inte störa eller påverka 
den ”normala” verksamheten inom det aktuella området. Plusjob-
bare och praktikanter har ju alltid haft en funktion inom exempelvis 
butiksförsäljning, där de har utnyttjats till att utföra skitgörat, dels 
för att avlasta personalen och dels för att butiken ska slippa anställa 
någon deltidsarbetare. Det finns många exempel på hur liknande sys-
tem har brustit. Men med rätt arbetsuppgifter och regler så kan väl 
ingen vettig människa argumentera emot. 

Avanti: Intressant läsning. Nu visar SD en sida som de inte tidigare 
gett utrymme för. Innan trodde jag att SD stod på den svenska ar-
betarunderklassens sida. Nu visar det sig att de lika gärna kan bli 
ett stödparti till dagens högerkartell. /.../ Om detta ska vara SD:s 
arbetsmarknandspolitik så är SD inget parti för den svenska arbetar- 
underklassen. 

Tore: Naturligtvis om man uppbär bidrag för sin försörjning, skall 
man stå till förfogande för diverse arbeten, som finnes i kommun, typ 
Skärholmsmodellen eller dylikt. Att det ej passar vissa individer må 
man förstå, men som sagt, ett bra argument att driva, Jimmie. Detta 
har ju också varit på tapeten (sossarna) en längre tid, trots fackens 
protester. Vad jag minnes: bidrag, ställ upp för kommun, om ej, inget 
bidrag...

blogg@sd-k

Ragnar Persenius, Uppsalas 
biskop, vill inte fira skolav-
slutning i kyrkan. Foto: Jim 
Elfström/Ikon

Rasbråk och dödshot bland tio-
åringar i Söderhamn. Så lyder en 
rubrik i Svenska Dagbladet den 12 
januari. Bakgrunden är följande: I 
Söderhamn har man fått ett nytt 
allvarligt problem att brottas med; 
gängbråk har blossat upp i staden. 

Vän av ordning kanske säger att 
detta inte är något nytt och att bråk 
mellan olika gäng kommit att bli en 
del av vardagen. Må så vara. I detta 
fall är det dock en ovanlig situation 
eftersom det rör sig om barn i tio-
årsåldern som drabbat samman. Det 
rör sig dock inte om vanliga glåpord, 
utan om gäng bestående av barn som 
misshandlar och hotar att döda var-
andra.
 I den ena ringhörnan har vi ett 
gäng bestående av 20-30 invandrar-
barn och i den andra ungefär lika 
många svenska barn. Vid behov kan 
dock gängen utökas genom att fler 
barn rings in, meddelar polisen i Sö-
derhamn. Hot om att utrota varan-
dra framförs verbalt och via Internet. 
Ibland drabbar man samman och 
misshandlar varandra. Enligt polisen 
har bråken pågått sedan ett halvår 

tillbaka. Under den senaste tiden har 
bråken dock eskalerat. Det finns till 
och med risk för dödsfall om ing-
enting görs, menar polisen. Det har 
tydligen ”gruffats” mellan vissa för-
äldrar också.
 Söderhamnspolisen menar att bar-
nen i det svenska gänget påverkats av 
rasistiska stämningar i hemmet:
 ”Vi har svårt att komma åt det 
eftersom roten till problemen ver-
kar vara föräldrarna. Barn blir inte 
rasister om de inte får argumenten 
hemifrån”, säger Sune Nord, utred-
ningschef på polisen i Söderhamn. 
Roten till det onda är således de 
svenska barnens föräldrar som sitter 
vid köksbordet och lär upp sina barn 
till att bli fullfjädrade rasister, i varje 
fall om man ska tro Sune Nord.
 Men kan förklaringen verkligen 
vara så enkel som man vill göra gäl-
lande? 
 Att det finns svenska rasister torde 
inte vara någon överraskning. Men 
om man på fullt allvar tror att man 
ska kunna lösa den uppkomna pro-
blematiken med en sådan inställning, 
lär man misslyckas. Det lär nämligen 
inte krävas någon högre utbildning 

för att inse att det naturligtvis finns 
rasister även bland dem som invand-
rat till Sverige. Kanske ligger förkla-
ringen i att båda grupper bär ett lika 
stort ansvar. Kanske kan det vara så 
att man från svenskarnas sida endast 
reagerar på den attityd de möter hos 
vissa invandrare och invandrargrup-
per. Kanske.
 Oavsett vilket, Carin Mellqvist, 
rektor på Kvarnmyraskolan, en av 
de två skolor vars elever deltagit i 
bråken, har dock en något mer nyk-
ter inställning till det inträffade:
 - Det finns en ömsesidig rasism, de 
med invandrarbakgrund vill komma 
åt svensk barn och vice versa. Det är 
aldrig ens fel när båda träter och det 
kan verkligen appliceras på den här 
situationen.
 Själv tror jag att en stor del av för-
klaringen står att finna i det mång-
kulturella och heterogena samhället, 
och att vi tyvärr kommer att vara 
tvungna att acceptera detta som en 
del av vår vardag, om ingenting dras-
tiskt görs.

Richard Jomshof

"Rasbråk och dödshot bland 
tioåringar i Söderhamn"

Richard Jomshof

richard.jomshof@sverigedemokraterna.se

Sverige
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Fp: Tillåt enbart svenska 
under lektionstid
De båda ledande folkpartisterna Allan Widman och Ewa Bertz 
menar nu att skoleleverna i Malmö endast ska få tala svenska i 
klassrummen. Kommunalrådet Ewa Bertz (fp) och riksdagsleda-
moten Allan Widman (fp), vill att Malmö stad skriver in i skolpla-
nen att eleverna endast tillåts tala svenska under lektionstid. Enda 
undantaget från regeln ska vara lektioner där undervisningsäm-
net är något annat språk.

Kommunalrådet Bertz menar att läraren måste förstå vad eleverna 
säger till varandra för att kunna upprätthålla ordningen i klassrum-
met, och riksdagsledamot Widman menar i sin tur att det handlar om 
att stärka kunskaperna i svenska.

De framförda åsikterna ligger helt i linje med vad Sverigedemokra-
terna i Malmö krävt under flera års tid.

Välkommet regeringsbeslut
Regeringen beslutade i december att myndigheten Forum för 
levande historia även skall skildra kommunismens brott mot 
mänskligheten. Beslutet välkomnas av Sverigedemokraternas 
partisekreterare Björn Söder.

- Forum för levande historia har gjort en viktig insats i skildrandet 
av nazismens brott mot mänskligheten, men under det socialistiska 
styret tycks man ha ”glömt bort” kommunismens brott. Vi sveri-
gedemokrater har, under föregående mandatperiod, runt om i lan-
det motionerat om att man skall belysa kommunismens brott mot 
mänskligheten, men detta har oftast röstats ned av socialdemokrater 
och vänsterpartister. Därför är regeringens beslut nu mycket välkom-
met, säger Björn Söder och fortsätter:

 - Skillnaden mellan kommunism och nazism är endast grader i hel-
vetet, som min partikollega Sten Andersson ofta brukar säga. Med 
tanke på att vi i riksdagen har ett vänsterparti, vars företrädare stolta 
kallar sig kommunister, är det verkligen angeläget att man får igång 
informationskampanjen snarast, så att våra ungdomar ser vilket li-
dande denna ideologi har ställt till med.

Massinvandringen slår 
nya rekord
Sverigedemokraterna har länge varnat för den pågående mass-
invandringen. Partiets politiska motståndare har däremot ofta 
hävdat att det inte finns någon ”massinvandring” och att in-
vandringen till Sverige alltjämt sjunker. Siffror från Statistiska 
centralbyrån (SCB) visar nu på motsatsen.

Enligt SCB har invandringen under 2006 varit den största på 131 år; 
under året beräknas så många som 96 800 personer ha invandrat till 
Sverige, vilket är en ökning med 48 procent. Den största ökningen 
står irakiska medborgare för. Under 2006 invandrade nästan 10 000 
irakier till Sverige. Enligt SCB är huvudförklaringen den tillfälliga 
särlagstiftningen.

26 000 falska pass utfärdade 
på Iraks ambassad
 
Under en längre tid har det från Iraks ambassad i Stockholm ut-
färdats hela 26 000 pass på falska grunder till asylsökande från 
Syrien, Iran, Turkiet eller Libanon, rapporterar norska Aftenpos-
ten den 21 januari. Det hela uppdagades då den norska polisen 
sprängde en förfalskarliga i Oslo.

Migrationsverkets ID-expert, Bengt Hellström, uppger för tidningen 
Metro att Migrationsverket sedan länge har haft kännedom om att 
den irakiska ambassaden utfärdar pass på falska grunder, och att detta 
har rapporterats vidare till UD. I själva verket har Migrationsverket 
under två års tid fått uppgifter om att det utfärdas falska pass på am-
bassaden, trots detta har verksamheten kunnat fortsätta.

Noterat...

         Som sagt...!

Helsingborgs Dagblad (HD) ska 
få en ny chefredaktör. Den tidi-
gare chefredaktören Eskil Jönsson 
blev entledigad, vilket kändes som 
en välsignelse för alla sverigede-
mokrater. För er som inte känner 
till detta, skapades det under Eskil 
Jönssons tid som chefredaktör en 
policy på tidningen, som innebar 
att insändare från Sverigedemo-
kraterna arkiverades i det runda 
arkivet, det vill säga papperskor-
gen. Och de gånger HD valde att 
skriva om Sverigedemokraterna så 
var det i negativ dager.

Personligen har jag skickat in 137 
insändare under de senaste fem åren, 
som inte publicerats (borde inte det 
ses som ett rekord i sig?), och en-
ligt tidningens policy tar man inte 
in insändare från personer som är 
sverigedemokrater, oavsett om de är 
underskrivna med partinamn eller 
ej. Vid en debatt i SVT 24 från Karl-
stads universitet nyligen, klargjor-
des för övrigt den här policyn, som 
tidigare enbart varit inofficiell. Som 
ni kanske redan gissat anser HD att 
Sverigedemokraterna är främlings-
fientliga:
 ”HD har som redaktionell upp-
fattning att partiet är främlings-
fientligt, något som i sin tur har sin 
grund i Sd:s partiprogram. Sd vill att 
invandrare ska assimileras i Sverige, 
något som i valrörelsen tog sig ut-
tryck genom en valaffisch där det 
stod ”Som invandrare tycker jag att 
det är viktigt att ta seden dit man 
kommer”. Frågan är vad som menas 
med detta? Hur långt ska assimile-
ringen sträcka sig. Vill Sd tillåta att 
alla inte firar jul? Vill Sd tillåta att 
alla skolbarn inte äter fläsk?”
 På HD manglas order ut uppifrån, 
order som talar om hur Sverigede-
mokraterna och dess företrädare ska 
behandlas. En vän till mig, som ar-
betar på tidningen, liknade det hela 
vid en våt filt som lades över honom, 
när order uttryckligen kom om hur 
vinklingen skulle ske. En del journa-
lister finner sig till rätta och anpassar 
sig, medan andra, som min vän, mår 

dåligt. 
 Tänk att människor, som livnär 
sig på det skrivna ordet, saknar både 
förstånd och sunt förnuft. Som jour-
nalist ska man rapportera nyheter, 
inte lägga in värderingar i det man 
ska rapportera om. Värderingar och 
politisk färg på tidningen finns det 
utrymme för på ledarsidan.

Ny chefredaktör
Lars Johansson är namnet på HD:
s nya chefredaktör, som rekryterats 
från Smålandsposten. Det är lätt att 
förstå varför Lars Johansson hand-
plockades från Smålandsposten; det 
är lika fritt på deras redaktion som 
det var i Irak, under Saddam Hus-
seins styre. Ett av Lars Johanssons 
sista beslut var nämligen att stryka 
Megs kåserier från tidningen. 
 Bakom signaturen ”Meg” finns 
Smålandspostens förmodligen mest 
kända och omtyckta journalist; 
Margareta Dalgren Göthe. Hennes 
familj, tidningsfamiljen Göthe, ägde 
fram till 1977 Smålandsposten. Då 
såldes tidningen till Barometern-
koncernen, sedermera Gota Media. 

Margareta Dalgren Göthe (Meg) har 
i över 40 år skrivit sitt kåseri i tid-
ningen. 
 Upprinnelsen var ett kåseri där 
Meg reflekterade över att barnen inte 
skulle få sjunga ”Den blomstertid nu 
kommer” i skolorna, vilket antogs 
kunna stöta muslimer och andra: 
”Har man kommit till Sverige får 
man försöka anpassa sig till våra vill-
kor”, skrev Meg, vilket resulterade i 
en redaktion i uppror och inkallande 
till krismöte. När sedan Meg återigen 
gav sig ut på farligt vatten med enkla 
funderingar i samma ämne, kallades 
det till nytt krismöte. (Det är lätt att 
se framför sig hur redaktionen, med 
Lars Johansson i spetsen, vettskrämd 
diskuterar Meg och hennes kåserier 
samt hur hemskt det är med yttran-
defrihet.) 
 Det tycks som om HD har hittat 
en chefredaktör som passar perfekt 
för uppdraget; ingen ryggrad, ingen 
hjärna, men med näsa som vet vart 
vinden blåser. Med andra ord kvit-
tar det med vad de klär sig i på HD; 
trynet sticker fram ändå.

Nya kläder men samma tryne

Helsingborgs Dagblads tidigare chefredaktören Eskil Jönsson 
blev entledigad, vilket kändes som en välsignelse för många 
sverigedemokrater. Bild: www.hd.se

Jens Leandersson

jens.leandersson@sverigedemokraterna.se



Kulturchock Örebro
Efter att ha bott utomlands och arbetat med biståndsarbete i 1,5 år, så 
kände min fru och jag att vi ville bosätta oss i en lite mindre och lug-
nare stad. Vi hade tidigare bott i Stockholm, staden där vi träffades. Vi 
kände att storstadens tunnelbaneresor ihop med berusade ungdomar 
och vår lägenhet i det invandrartäta Alby, inte var lockande att åter-
vända till. Alby är ghetto-style-förorten med 97 procent invandrare, 
hög kriminalitet, hög arbetslöshet och massor av sociala problem. Det 
fåtal svenska barn som bodde där lärde sig snabbt invandrarsvenska 
för att passa in.

Vi ville helt enkelt prova något nytt när vi återvände till Sverige. Örebro, 
en liten stad med goda kommunikationer åt alla håll, verkade intressant. 
Här fanns studier för min fru, och jag hoppades på att hitta jobb. Vi hit-
tade snabbt en lägenhet i Örebro; i området Baronbackarna.

När man bor utomlands, och precis ska återvända, så får man förvänt-
ningar och hemlängtan. Mina förväntningar var att få återvända till civi-
lisationen, få tala svenska igen, få höra svenska talas omkring mig, få bli 
accepterad för den svensk man är, bli förstådd och slippa att hela tiden 
anpassa sig efter andra kulturer. Jag förväntade mig helt enkelt att åter-
vända till Sverige, svenskarnas stolta land.

Men väldigt snart så upptäckte jag att jag inte flyttat tillbaka till Sverige, 
jag hade hamnat i Mellanöstern! Flera gånger var jag den enda svensken 
på bussen, och det var nästan aldrig fler svenskar än invandrare på bussen. 
Det var vanligare att höra arabiska, persiska, somaliska eller kurdiska än 
svenska. Och hörde man svenska så var det inte ovanligt att det var ”för-
ortssvenska”. När man gick på stan var det inte ovanligt att se kvinnor 
med slöja eller huvudduk, kvinnor som uppenbarligen inte hade någon 
avsikt att få jobb.

Tala om kulturchock! Här trodde man i sin enfald att man skulle få åter-
vända till Sverige, men upptäckte att man hamnat i Nordafrika eller Mel-
lanöstern. Jag kände mig inte hemma i mitt eget hemland.

Det dröjde inte länge innan jag kollade upp vad olika partier står för, 
och fastnade för Sverigedemokraterna, ett parti som förstått att bistånd 
är bättre än invandring. För inte blir världen bättre av invandring. Slutar 
striderna mellan muslimska sekter i Irak bara för att Sverige tar emot 40 
000 som påstår sig komma ifrån Irak?

Ska man lösa världens problem så ska man satsa på bistånd, demokra-
tisering och rättvis handel, inte förstöra de civiliserade länderna genom 
storskalig invandring ifrån länder där folk är våldsbenägna, outbildade, 
eller arbetsskygga.

Om så Sverige skulle ta emot hundra miljoner invandrare per år, så skulle 
fortfarande flera miljarder leva i fattigdom, med dålig hälsa, i krig, under 
diktatorers förtryck eller under annan misär. Invandring är ingen lösning 
på problemen i världen!

David Kronlid
Oppositionsråd (sd) i Örebro läns landsting

Ian Wachtmeister:  
Sverigedemokraterna i riksdagen 2010

I decemberutgåvan av tidningen Nya Svenska Magasinet – Costa del 
Sol, presenteras en intervju med Ian Wachtmeister, tidigare partiord-
förande i Ny demokrati och Det nya partiet. 

Det var under ett besök hos Spansknordiska sällskapet AHN och Club 
Nórdico, som tidningen passade på att intervjua Wachtmeister. I inter-
vjun diskuterar Wachtmeister framförallt svensk politik, och på frågan 
vad nästa riksdagsparti heter, svarar Wachtmeister:

”Sverigedemokraterna. De kommer in nästa gång. Visst, de spelar mycket 
på invandringen, men jag vill nog säga att det är det enda partiet som 
har sett verkligheten med invandringen och vågar tala om den. […] Vid 
nästa valrörelse kommer Sverigedemokraterna att tvinga övriga partier 
att diskutera frågan, det blir intressant. Ett känsligt ämne kommer upp 
på bordet.”

6 Sverige

I våra grannländer heter folken 
danskar, finnar, norrmän etc. Det 
är så man beskriver majoritetsbe-
folkningen. I Sverige däremot skall 
vi inte längre heta svenskar utan 
”personer med svensk bakgrund”. 
Det duger inte att vi kallar oss 
svenskar i ett mångkulturellt tide-
varv. En arbetsgrupp i förra reger-
ingskansliet (Kulturdepartemen-
tet) och SCB har presenterat idéer 
och förslag.

Genom kunskap och erfarenheter 
från andra länder främjar vi mång-
kultur. Dels kan det vara individuellt 
betingat, till exempel genom littera-
tur, språk, film, teater, musik, forsk-
ning, export och import av varor och 
tjänster. Likaså från resor, när vi del-
tar i internationella organisationer 
och när vi ordnar idrottsutbyten. 
Invandring är sålunda inget villkor 
för att vi skall bli eller vara mångkul-
turella.
 I den politiska mångkulturen dä-
remot är kärnan invandring från 
många länder. Normen tycks vara; ju 
fler invandrare desto mer och bättre 
mångkultur. Och detta utan att fol-
ket har blivit tillfrågat. Inför de flesta 
riksdagsval har det varit ganska tyst 
om invandringen, särskilt om de 
mindre positiva konsekvenserna, till 
exempel den väldiga volymen på kort 
tid och den ökade brottsligheten.
 ”Sverige har genom invandring 
blivit präglat av kulturell och etnisk 
mångfald”, heter det i den förra re-
geringens rapporter. Man tänker 
sig inte att landet möjligen präglas 
mer av 7 miljoner i den inhemska 
befolkningen. Tonvikten ligger på 
invandrare och deras kultur. Men vi 
hade mångkultur långt före den blev 
politiserad.

Personer med utländsk bakgrund
Begreppet ”personer med utländsk 
bakgrund” har länge omfattat utri-
kes födda och födda i Sverige med 
minst en utrikesfödd förälder. Reger-
ingskansliets dåvarande arbetsgrupp 
ansåg att denna definition borde 
kunna gälla. Den främjar heller inte 
splittring av familjer, som både har 
barn födda i utlandet och i Sverige. 
Enligt denna terminologi uppgår 
invandrarbefolkningen till 2,1 miljo-
ner eller ungefär 23 procent av hela 
befolkningen och den inhemska be-
folkningen till drygt 7 miljoner de-
cember 2006. Myndigheterna är även 
eniga om att begreppet invandrare 
endast skall avse personer som fak-
tiskt har invandrat.

Personer med svensk bakgrund
SCB har konstruerat det onödiga 
begreppet ”personer med svensk 
bakgrund”. Däri ingår förutom ma-
joritetsbefolkningen 587 000 perso-
ner, som har överförts från gruppen 
”personer med utländsk bakgrund”. 
Dessa tillförda är födda i Sverige och 
har en utrikesfödd förälder och en 
inrikesfödd. Många invandrare und-
rar säkert om Sveriges befolkning 
består av mångkulturella fanatiker, 
då den kallar sin egna befolkning för 
”personer med svensk bakgrund”. 
Svenskar är givetvis den rätta be-
nämningen.
 Sverige och det svenska skall tyd-
ligen fasas ut till förmån för andra 

nationaliteter och mångkultur. Det 
är svårt att tro, att något annat land 
skulle komma på en så stollig be-
greppsidé. Tidigare har regering och 
riksdag tagit vår svenska historia 
ifrån oss med motiveringen att många 
numera har en annan bakgrund än vi 
svenskar (prop. 1997/98:16). Detta 
borde snarast vara skäl att stimulera 
invandrarna att lära sig Sverige mera 
ingående. Av detta synes inga spår i 
rapporteringen från dåvarande Re-
geringskansliet.
 Tvärtom särbehandlas invandrare 
i och med att inga krav ställs på att 
de skall kunna svenska, innan de får 
permanenta uppehållstillstånd. Och 
heller inte för att bli svenska med-
borgare. Invandrarna har rätt att lära 
sig svenska men har ingen skyldighet 
(Se prop. 2005/06:2 om ny språkpo-
litik). I vissa fackämnen sker till och 
med undervisningen på invandrarnas 
hemspråk. Så ligger också Sverige i 
bottenskiktet vad gäller invandrar-
nas kunskaper i landets språk enligt 
OECD (GP 6/9-05). Den politiska 
slappheten i dessa frågor är anmärk-
ningsvärd.

Konsekvenser av nyordningen
Konsekvensen blir att ”personer 
med utländsk bakgrund” reduceras 
till drygt 1,46 miljoner och endast 
16,2 procent av befolkningen i stäl-
let för 2,1 miljoner respektive 23 
procent av hela befolkningen. Det är 
förmodligen detta resultat man velat 
uppnå. Den i statistiken reducerade 
invandrarbefolkningen kan använ-
das som argument för fortsatt mass-
invandring. En del av de brott som 
tidigare begicks av ”personer med 
utländsk bakgrund” faller nu under 
”personer med svensk bakgrund” i 
statistiken. Samtidigt sker en ökning 
av sistnämnda kategori till ungefär 
7,6 miljoner.
 Medierna har börjat slopa begrep-
pet svenskar. Både i Sveriges Radio 
och i TV, har detta observerats under 

2005 och 2006. I Försäkringskassans 
årsrapport (2005) skriver man ”per-
soner med svensk bakgrund” i stället 
för svenskar. I rapporten Den kom-
munala sektorn som förebild? (Inte-
grationsverket 2004:05), skriver man 
att ”Invånare med svensk bakgrund 
är överrepresenterade i nästan samt-
liga kommuner.” Vilka dumheter! 
Svenskar kan givetvis inte vara över-
representerade i Sverige.
 I rapporten Demokrati på svens-
ka? (SOU 2005:112), har även pro-
fessor Masoud Kamali från Iran fått 
för sig, att svenskar är överrepresen-
terade i sitt eget land. Han borde inse 
att varje land i den västliga världen 
styrs av dess huvudinvånare – utom 
då utlänningar har ockuperat landet. 
Det förefaller som regeringens egen 
utredare anser, att Sveriges kultur 
kan offras på mångfaldens altare. Är 
iranierna månde överrepresenterade 
i Iran?
 Det är märkligt att den förra re-
geringen verkade för att dölja och 
förminska Sverige och det svenska, 
medan invandrarbefolkningen och 
mångkulturen lyfts fram och upp-
värderas. Detta trots att över 70 
procent av hela invandrarbefolk-
ningen får sin service och utkomst 
genom skattefinansiering. (Se boken 
Mångkultur eller välfärd?, kapitel 6). 
Svenskarna får betala.

Lars Jansson

Några viktiga källor:
- Begreppet invandrare - 

användning i lagar och 
förordningar: Ds 1999:48
- Begreppet invandrare - 

användning i myndigheters 
verksamhet, Ds 2000:43

- Meddelande i samordnings- 
frågor, SCB och Migrations- 

verket, Ds 2002:3
- Plus propositioner och 

rapporter i texten.

Manipulering av begreppet svenskar

Ny Demokratis grun-
dare, Ian Wachtmeister, 
tror att Sd kommer in i 
riksdagen i valet 2010. 
Det det är det enda par-
tiet som har sett verk-
ligheten med invand-
ringen, menar han. 

Bilden föreställer ”personer med svensk bakgrund” i färd 
med att högtidlighålla svenska traditioner.

Framåtsträvande värdekonservativ blogg med en injektion 
av nationalism och socialt ansvarstagande...

[www.sdblogg.se]
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På DN Debatt den 18 januari pre-
senteras en undersökning av med-
ieforskarna Lars Nord och Gun-
nar Nygren. På uppdrag av Sveri-
ges Kommuner och Landsting har 
forskarna har analyserat valmate-
rialet i press och etermedier i totalt 
nio kommuner och landsting de tre 
sista veckorna före valdagen 2006. 
Ansvariga för undersökningen var 
Demokratiinstitutet vid Mittuni-
versitetet. 

Helsingborgs Dagblad var ett av 
de undersökta medierna. Fors-
karna konstaterar att dessa gene-
rellt saknar både insikt och djup i 
sin rapportering om valet och om 
partierna. Konfliktperspektiv lyser 
med sin frånvaro. De etablerade lo-
kalpolitikerna tillåts styra agendan 
liksom tidningarnas debatt- och in-
sändarmaterial. Det saknas en själv-
ständighet på både redaktionell och 
journalistisk nivå och de etablerade 
partierna behandlas lika. Lars Nord 
och Gunnar Nygren noterar dess-

utom en dramatisk avvikelse: 
 ”Sverigedemokraterna tigs kon-
sekvent ihjäl i de lokala medierna, 
men de få gånger partiet och dess 
representanter framträder i artiklar 
och inslag är det oftast med en nega-

tiv inramning. Sverigedemokraterna 
var inte bara isolerade av andra par-
tier, de var också klart negativt sär-
behandlade av medierna de få gånger 
de över huvud taget uppmärksam-
mades.”

”Valbevakning i lokala medier ett 
förräderi mot demokratin”

Tidningen Sydöstrans politiske 
chefredaktör, Hans Bülow, har 
som vana att använda sig av direk-
ta oförskämdheter och regelrätta 
lögner i sitt skrivande, och ledaren 
den 7 december är inget undantag. 
Bülow hävdar, på fullt allvar, att 
undertecknad skulle förespråka 
yrkesapartheid. 

Denna slutsats drar han utifrån en 
mening i Sverigedemokraternas 
budgetförslag som lyder: ”Sveri-
gedemokraternas grundinställning 
är att svenska jobb i första hand ska 
gå till svensk arbetskraft.” Men till 
vilka ska de svenska jobben gå till 
om inte den svenska arbetskraften; 
till kineserna, till kongoleserna, eller 
kanske rentav till arbetskraft från en 
annan planet?
 Med den aktuella meningen menar 
undertecknad och Sverigedemokra-
terna följande:
 1. Vi befinner oss i dag i en situa-
tion där mer än en miljon människor 

står utanför arbetsmarknaden. Att i 
ett sådant läge importera tiotusentals 
nya arbetslösa invandrare årligen, 
vilket samtliga riksdagspartier menar 
att vi ska göra, lär knappast förbättra 
situationen. Det leder endast till att 
andelen arbetslösa och bidragsbero-
ende blir fler, med enorma kostnader 
för samhället som följd. Det går na-
turligtvis inte att komma ut på en ar-
betsmarknad om det inte finns några 
jobb att erbjuda, annat än om man 
konkurrerar ut vår egen befolkning 
förstås. Sverigedemokraterna vill 
därför kraftigt minska invandringen 
och i stället prioritera dem som re-
dan går arbetslösa. Och alla som har 
rätt att stanna i Sverige ska naturligt-
vis behandlas lika.
 2. I takt med att gränserna blivit 
allt öppnare har vi fått en situation 
där utländska företag, från länder 
med helt andra löne- och prisnivåer, 
konkurrerar ut svenska företag om 
inhemska jobb just för att de kan er-
bjuda helt andra prisnivåer. Detta är 

orimligt.
 Bülow klagar om ”förtur för 
svenskar”, samtidigt som han själv 
och hans socialistiska partikamrater 
förespråkar ett system där invand-
rargrupper ges förtur på arbetsmark-
naden:
 ”Om två lika meriterade personer 
söker jobb på en arbetsplats med 
få invandrare ska den som heter 
Muhammed få jobbet” skanderade 
partiledarkandidaten Mona Sahlin i 
Göteborgs-Posten den 22 oktober 
2000.
 Socialdemokraten Nalin Pekgul är 
dock inte sämre, utan sade följande i 
en intervju i tidningen Dagen 1996: 
”Frågan är bara hur pass medveten 
arbetarrörelsen är om att svenskarna 
måste integreras i det nya samhället 
och att invandrarna ska ha förtur till 
jobb.”
 I socialisternas värld vet självför-
aktet tydligen inga gränser.

Richard Jomshof

Om yrkesapartheid och självförakt

Detta rapporterar Sveriges Radio 
Ekot den 30 januari. Uppgifter 
gör gällande att det finns svenskar 
bland de stridande islamisterna i 
Somalia, vilket bekräftas av reger-
ingen i Somalia. Den somaliska re-
geringens talesman, Abdirahman 
Dinari, säger dessutom att några 
av dessa dödats i striderna mot re-
geringsstyrkorna. Uppgifterna är 
naturligtvis mycket allvarliga.

Jag har dock svårt att tänka mig 
att det verkligen handlar om några 
svenskar. Och jag ställer mig frågan 
hur en somalier kan bli svensk bara 
för att han lyckats komma över ett 
svenskt medborgarskap.
 För det andra ställer jag mig frå-
gan hur det kan komma sig att ”flyk-
tingar”, gång på gång, när de väl fått 
uppehållstillstånd och/eller medbor-

garskap i Sverige, kan återvända till 
sina hemländer. Om situationen är 
den att man de facto kan återvända 
till sitt hemland, borde detta natur-
ligtvis vara för gott. Har man inte 
längre något skyddsbehov, har man 
inte heller någon anledning att stan-
na i Sverige.
 För det tredje ställer jag mig frå-
gan hur det kan komma sig att man, 
som i detta fall, inte bara återvänder, 
utan dessutom återvänder till de de-
lar i Somalia där det, till ganska ny-
ligen, bevisligen rådde krigstillstånd. 
Det brukar ju heta att alla som kom-
mer till Sverige är flyktingar som flyr 
från krig. Varför då återvända till de 
delar i Somalia där det råder krigs-
tillstånd? Jag får det inte att gå ihop.
 För det fjärde ställer jag mig frågan 
hur det kan komma sig att man inte 
bara återvänder till ett krigshärjat 

område i Somalia och där väljer att 
delta aktivt i kriget, utan dessutom 
väljer att strida som heliga krigare, 
jihaddister, på islamisternas sida. En 
sak vet jag dock; speciellt svenskt är 
det inte.
 Tydligen har UD träffat en av dessa 
heliga krigare, en så kallad ”svensk” 
man, som suttit fängslad i Kenya och 
som med stor sannolikhet kommer 
att skickas tillbaka till Somalia. Om 
jag får säga vad jag tycker, kan per-
sonen i fråga stanna där. I Sverige har 
han inte att göra.
 Det inträffade sätter än en gång 
fingret på den vansinniga situation 
som råder i Sverige, och visar med 
tydlighet att svensk ”flyktingpoli-
tik” måste förändras i grunden.

Richard Jomshof

Svenskar döda i striderna i Somalia

Medieforskare vid Mittuniversitetet konstaterar att lokalpres-
sen saknar både insikt och djup i sin rapportering om valet. 
Foto: Stefan Linnerhag

Ny OECD-granskning 
av svensk ekonomi

I den senaste av OECD:s gransk-
ningar av svensk ekonomi konsta-
teras bland annat god tillväxt, god 
inflationsmålspolitik, utanförskap 
på arbetsmarknaden och brister 
i bostadsmarknaden. Rapporten 
presenterades onsdagen den 14 fe-
bruari 2007.

Tillväxt och arbete
Den goda tillväxten ses i ett mycket 
kortsiktigt perspektiv. Dock finns 
fortfarande en skillnad på 22 pro-
cent mellan Sveriges och USA:s BNP 
per capita. Ungefär hälften av den 
skillnaden utgörs av ”underskott i 
utnyttjande av arbetskraftsresurser” 
som OECD skriver. Hur mycket 
av detta som i sin tur kan sägas bero 
på överskott av utländsk arbetskraft 
framgår inte.

Av rapporten framgår däremot att invandrare från avlägsna kulturer, vars 
möjligheter att assimileras är små, oftare förblir arbetslösa och därmed 
är mer betungande för den svenska ekonomin än invandrare från mer 
näraliggande länder. Vidare antas den ökade invandringen från de nya 
EU-länderna ligga bakom de återhållsamma lönekraven i exempelvis 
byggsektorn.

Den svenska regeringen får beröm för sina åtgärder mot utanförskap och 
sina initiativ att öka incitamenten för arbetslösa att söka jobb. Vidare 
föreslås i rapporten ”en betydande uppluckring av reglerna om anställ-
ningstrygghet, större individuell löneflexibilitet och väsentliga sänkningar 
av bidragsnivåerna”.

OECD rekommenderar att åtgärder vidtas för främjande av innovation 
och företagande, eftersom nyföretagandet i Sverige är lägre och företa-
gens förväntade tillväxt är lägre än i andra länder.

Statsfinanser
I rapporten försvaras regeringens ambition att upprätthålla ett årligt över-
skottsmål i statsbudgeten motsvarande två procent av BNP. Frågan har 
debatterats i svensk press den senaste månaden med anledning av en de-
battartikel av Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström. Bäckström me-
nar att överskottsmålet är ett omotiverat sparande som hotar sysselsätt-
ningen i Sverige. Andra bedömare är mer rädda för minskad trovärdighet 
för regeringens budgethantering och förespråkar därför oförändrat mål. 
OECD sällar sig alltså till den senare skaran.

Bostadsmarknaden
Bostadsmarknaden i Sverige anses stel och omodern. I OECD-rappor-
ten förespråkas en övergång till marknadshyror. Samtidigt kritiseras den 
svenska regeringen för minskade skatter för boende eftersom det riskerar 
elda på en bostadsmarknad som redan närmar sig överhettning.

Sverigedemokratiska synpunkter
I rapporten beröms Sverige för låg arbetslöshet i förhållande till andra 
länder. I det fallet tycks rapporten bortse ifrån att Sverige har fler förtids-
pensionerade och fler sjukskrivna än andra, vilket var bland de största 
bekymren enligt OECD:s rapport från juni 2005. I övrigt är man mycket 
politiskt korrekt, dvs massinvandringspolitiken ifrågasätts aldrig, trots 
ambitionerna att tala för vad som är bäst för ekonomin.

Sverigedemokraterna har sedan länge konstaterat att ett ständigt inflöde 
av icke efterfrågad arbetskraft skadar ekonomin och att de upprepade 
integrationsprojekten misslyckas gång efter gång. Vi har även tagit upp 
frågan om det bristande svenska företagarklimatet, och menar att detta 
måste vara långt högre prioriterat för en svensk regering än ett upprätt-
hållande av massinvandring. Trots en borgerlig regering tycks detta ham-
na i skymundan.

Däremot delar vi regeringens uppfattning om ett upprätthållande av över-
skottsmålen i statens finanser. Detta är viktigt dels för att minska Sveriges 
statsskuld i syfte att öka åtgärdsmöjligheterna i händelse av en kraftig 
lågkonjunktur, dels för att upprätthålla ett högt förtroende för Sveriges 
statsfinanser vilket på längre sikt kan ha ett värde i sig i form av en stark 
valuta och låga räntor. I OECD:s rapport från år 2005 bedömde man ock-
så att överskottsmålet är nödvändigt för att klara välfärden i framtiden.

Vad bostadsmarknaden beträffar så måste ett mycket långsiktigt arbete 
påbörjas. Hyresregleringar har under lång tid raderat ut den vita mark-
naden i storstadsområdena vilket öppnat för svart handel med hyreskon-
trakt och ombildning av hyreslägenheter till bostadsrätter. Detta kan dock 
inte lösas genom en omedelbar övergång till marknadshyror eftersom det 
kan leda till att många människor tvingas flytta från sina hem.

David Lång

Finansminister Anders 
Borg. Foto: Pawel Flato
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Läste den 19 december Zanyar 
Adamis krönika i Svenska Dag-
bladet om hans upplevelser av en 
muslimsk fest, och som senare bro-
derades ut till att handla om hur 
muslimer med skägg utsätts för 
fördomar, liksom att islam grundar 
sig på ett budskap kring kärlek och 
egentligen inte är så farligt som vi 
lurats att tro.

Det är givetvis fel att någon individ i 
samhället skall utsättas för förutfat-
tade meningar, vare sig de har långt 
skägg, är feta, eller talar med en lus-
tig dialekt. Ändå känns det viktigt 
att man sakligt och nyanserat bör 
diskutera de påstådda fördomarna 
mot islams troende, då skepticismen 
är på uppgång runtom i världen och 
särskilt efter krisen med Muham-
mad-karikatyrerna. ”Fördomarna” 
bland många svenskar är sannolikt 
mestadels grundade på att vi på ett 
instinktivt plan ifrågasätter ifall den-
na religion/kultur/politiska ideologi 
verkligen kan förenas med västerlan-
dets värderingar.
 Turkiet framställs ofta som ett 
föredöme för en muslimsk sekulari-
serad stat, men efter att ha bevittnat 
reaktionen på påve Benedictus tal i 
september 2006 och massdemon-
strationerna under hans besök till 
landet, måste man ställa sig frågan 
om islamiskt tänkande verkligen är 
så som det framställs av Adami och 
hans gelikar. Det vill säga som ett 
icke-konfrontativt budskap grundat 
på kärlek och fred, vilket också po-
litiskt korrekta massmedia gillar att 
trumpeta ut.

Profeten Muhammed
När Profeten Muhammed började 
sprida sin lära befann han sig i staden 
Mecka. Under denna tidiga period 
predikade han mycket riktigt om 
fred. Denna epok är dock inte helt 
relevant eftersom det i surorna står 
att om Allahs röst någonsin motsä-
ger sig självt skall de senare verserna 
vara de som gäller. Så mellan argu-
menten i Koranen 2:256, som säger 
att det inte skall finnas tvång i reli-
gion, och Koran 9:5, att alla icketro-
ende skall dödas vart man än finner 
dem, så är det den sista versen som 
äger auktoritet. I fråga om fred och 
kärlek måste man därför hänvisa till 
Muhammeds tid i Medina. En tid 
som var väldigt annorlunda till sin 
karaktär, och där han bland annat 
förespråkande våld mot de otrogna 
samt personligen halshögg över 600 
judiska fångar som kapitulerat. Hän-
delsen finns dokumenterad i ”Mu-
hammads Liv/Sirat Rasul Allah” av 
Muhammad bin Ishaq (d. 773 e.Kr.).
 I Sahih Al-Bukhari Vol 8, Bok 
82, Hadith 795, beskrivs det hur 
profeten högg av händer och fötter 
på män tillhörande Uraina-stammen. 
Inom islam anses också Profeten 
Muhammed som den primära före-
bilden och vars liv man skall efter-
likna. Det är också detta resonemang 
som delvis rättfärdigar jihadister att 
föra krig mot oss, samt anledningen 
till att webbsidor som ”jihadwatch.
com” och hundratals andra, har eta-
blerats på sistone. Att påstå att det 
endast är en vilseledd minoritet som 
förespråkar våld mot otrogna är helt 
enkelt inte sant. Under år 2006 vi-
sade statistik att cirka 10 procent i 
Indonesien är för militant jihad mot 
västvärlden. Bara i det landet är det 
då alltså drygt 19 miljoner männis-

kor som är positiva till religiöst be-
tingat våld i Allahs namn.

Betydelsen av jihad
Vad betyder då egentligen ordet ”ji-
had”? Bokstavligen översatt blir det 
”kamp”. Muslimska teologer har di-
viderat om dess innebörd, till exem-
pel själens kamp, att försvara islam 
mot kritik, att understödja religio-
nen finansiellt och/eller militärt samt 
att sprida den i icke-muslimska län-
der. Inga har dock enats om att det 
inte inkluderar tanken om en väpnad 
kamp i Allahs namn.
 Det är förvisso sant att det alltid 
har levt icke-muslimer i områden 
kontrollerade av islam. Dessa män-
niskor förpassades dock till så kallad 
”dhimmi”-status; en andra klassens 
medborgare och som måste betala en 
skatt kallad jizyah. Följande står att 
läsa i Sahih Al-Bukhari, Vol 4, Bok 
53, N 386: ”Vår Profet beordrade 
oss att bekämpa dig tills du dyrkar 
enbart Allah, eller betala oss Jizyah 
skatt i underkastelse.”

Underkastelsens hus
Att studera de egyptiska kopternas 
historia är allt annat än upplyftande. 
När så till exempel president Bush 
kallar islam ”A Religion of Peace”, 
är han nog ej medveten om att fred 
i islam endast kommer efter att man 
underkastat sig Allahs vilja. Begrep-
pen Dar al Islam och Dar al Harb, 
som omnämns i Haditherna, säger 
inte mycket för de flesta icke-mus-
limer. Detta är dock världsbilden 
enligt islam, och betyder Underkas-
telsens Hus, det vill säga muslimskt 
territorium, och det senare Krigets 
Hus vilket åsyftar till det territo-
rium som skall underkastas islam. I 
detta begrepp inringas den politiska 
aspekten som islam faktiskt också 
innehåller. Det går nämligen inte att 
ignorera det faktum att islam är och 
alltid varit också en geopolitisk rö-
relse. År 1 i islamisk kalender börjar 
till exempel inte med Muhammeds 
födelse eller då han fick sin första 
uppenbarelse, utan då han kom till 

makten i Medina och kontrollerade 
en armé.
 Idag ser vi oroligheter runtom i 
världen som mer eller mindre rela-
terar till vad Samuel P. Huntington 
kallat ”The Clash of Civilizations”. 
Medan Bush och Blair påstår att de 
i Irak vill införa en demokrati av-
undsvärd runtom i hela Mellanös-
tern, vinner samtidigt teokratiska 
partier allt större stöd. Detta belyser 
också hur politiker i väst fullständigt 
har missat tanken med en av islams 
grundpelare: Guds lag över statens, 
sharia.
 
Vill införa sharialagar
Statistik i Storbritannien, och som 
publicerades i ”The Telegraph”, vi-
sade nyligen att 40 procent av lan-
dets muslimer där vill införa helt 
eller delvis detta lagsystem och som 
kontrollerar i princip alla aspekter av 
en människas liv, alltifrån till exem-
pel affärsförhandlingar till sexuali-
tet. Liknande idé framfördes också 
av Mahmoud Aldebe, ordförande av 
Muslimska Förbundet i Sverige, då 
han föreslog att sharialag skall infö-
ras och stå över Sveriges rikes lagar 
för svenska muslimer. Lyckligtvis vi-
sade sig majoriteten av de senare vara 
emot detta. Ändå har SÄPO noterat 
att det under 1990-talet etablerats ett 
tiotal terrororganisationer i vårt land 
och som rekryterar folk till jihad. 
Detta är en minst lika oroväckande 
trend, som den Zanyar Adami skrev 
om i sin krönika.
 Precis som att kristendomen har 
intoleranta inslag och som tvingats 
genomgå upplysningstidens stålbad, 
bör nu islam också granskas med 
kritiskt öga utan att folk omedelbart 
anklagas för ”islamofobi”, eller ännu 
värre ”rasism”. Endast genom att 
göra det ovan nämnda och med mus-
limernas beredvillighet att få samma 
granskning som övriga religioner i 
väst, kommer man kunna bekämpa 
de fördomar som vi enligt Zanyar 
Adami har mot islam.

Henrik Larsson

Den ”kollektiva mobbningen av islam” Jimmie Åkesson: 

Följ Danmark!

Det har hänt förut, att företrädare för Dansk Folkeparti uttrycker 
oro över att den svenska invandringspolitiken ska få negativa följder 
även för Danmark. 

Den 28 januari valde Søren Espersen, partiets talesman i utrikesfrågor, 
att aktualisera frågan. Han menar att en brytning av det nordiska samar-
betsavtalet om fri bosättning är en tänkbar konsekvens av utvecklingen. 
Espersen är rädd för att den svenska slappheten och kravlösheten ska 
leda till att invandrare som fått medborgarskap i Sverige ska utnyttja rätt-
ten att bosätta sig i Danmark för att få del av den danska välfärden. Den 
10 februari framförde Dansk Folkepartis ordförande, Pia Kjærsgaard, 
samma farhågor.

Oron är förstås befogad. De senaste åren har framför allt asylinvand-
ringen till Sverige nått aldrig tidigare skådade nivåer och under 2007 spås 
ökningen fortsätta, något som den nya regeringen också flaggat för. 

I dagsläget ser dock problemet ut att vara det omvända. Invandrare i 
Danmark åker till Sverige för att gifta sig eftersom de danska anknyt-
ningsreglerna för anhöriginvandring har skärpts. Muslimer från Dan-
mark vallfärdar till Malmömoskén eftersom de inte har någon egen att 
besöka. 

Dock, även om problemet i dagsläget är omvänt verkar lösningen vara 
densamma: Följ föregångslandet Danmark!

Jimmie Åkesson

Mordmisstänkt lämnade 
Storbritannien iklädd niqab 

Somaliern Mustafa Jama (26), huvudmisstänkt för mordet på polis-
konstapel Sharon Beshenivsky i West Yorkshire i november i fjol, har 
enligt efterforskarna lyckats fly Storbritannien via Heathrow flyg-
plats. Han var iklädd heltäckande muslimsk slöja, så kallad niqab, och 
han använde sin systers pass.

Mustafa Jama var Storbritanniens mest eftersökta man och brittiska 
flygplatser stod i alarmberedskap efter terroraktionen den 7 juli i fjol. 
Trots detta lyckades 26-åringen fly Storbritannien via London. Den hel-
täckande slöjan niqab döljer det mesta av ansiktet och har använts som 
förklädnad av självmordsbombare och terrorister tidigare, bland annat 
i Irak och Afghanistan. Trots att säkerhetskontrollen av bagage på brit-
tiska flygplatser är bland de strängaste i världen, är identitetskontrollen 
mindre noggrann än i andra länder.
 
Också i oktober i fjol skall en terrormisstänkt ha dolt sig för brittisk polis 
i flera dagar genom att klä sig i en annan heltäckande muslimsk slöja kall-
lad burka. Han blev emellertid arresterad och sitter nu i fängelse.
 
– Att du under någon omständighet skall kunna ta dig förbi passkontrol-
len med hjälp av slöjor är otroligt. Att några klarar det, trots att de är 
eftersökta över hela landet, visar att våra gränser inte bara är vidöppna, 
de är icke-existerande, säger oppositionspolitikern David Davis till The 
Times.
 
Mustaf Jama befinner sig enligt uppgift i Somalia. Enligt brittisk polis 
gömmer han sig troligtvis i laglösa delar av landet där hans familj har 
stort inflytande.

Olav Helset

Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson, har 
förståelse för danskarnas oro över svensk invandringspo-
litik.

Precis som att kristendomen har intoleranta inslag och tving-
ats genomgå upplysningstidens stålbad, bör nu islam också 
granskas med kritiskt öga utan att folk omedelbart anklagas 
för ”islamofobi”, skriver artikelförfattaren.
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Nationalistisk grupp bildad 
i EU-parlamentet
Efter Rumäniens och Bulgariens inträde i den Europeiska unionen 
vid årsskiftet, ser det nu ut som att de nationalistpartier, som hittills  
varit uteslutna från de befintliga partigrupperna i EU-parlamentet, 
tillsammans kan få ihop de 19 mandat som krävs för att bilda en egen 
grupp. Tillhörighet till en grupp innebär ökade resurser och mer tal-
artid.

Partigruppen, som skall gå under beteckningen ”Fosterländernas 
Europa”, kommer troligen att utgöras av bland annat franska Front 
National, belgiska Vlaams Belang, italienska Azione Sociale, rumän-
ska Romania Mare och bulgariska Ataka.

De politiska skillnaderna inom gruppen är dock stora. De främsta 
gemensamma nämnarna är motståndet mot massinvandringen till 
Europa och motståndet mot ett turkiskt EU-medlemskap. Grup-
pens ledare förväntas bli Front Nationals vice ordförande, Bruno 
Göllnisch.

Fler än tusen halalslaktare 
till sjukhus
Fler än tusen amatörslaktare fick föras till sjukhus för behandling 
sedan de skadats under den stora offerfesthögtiden vid årsskiftet i 
Turkiet, vilken hålls till minne av att patriarken Abraham var redo att 
offra sin son som tecken på hörsamhet mot herren.

Enligt uppgift har många fått rejäla skärsår under halalslakten av får, 
getter och nötkreatur. Fyra personer skadades allvarligt sedan offer-
djur kämpat sig upp ovanpå amatörslaktarna. Tre personer drabbades 
av hjärtattacker under kampen med slaktdjuren.

Starkt motstånd mot 
homoäktenskap inom EU
Motståndet mot homoäktenskap och homoadoption är fortsatt 
starkt inom EU, detta enligt statistik från Eurobarometern, där 29 
152 personer har intervjuats.

Mest negativa är letterna, där endast 12 procent vill tillåta homoäk-
tenskap. Därefter kommer greker och polacker. Mest positiva är hol-
ländarna (82 procent), följt av svenskarna (71 procent) och danskarna 
(69 procent). Sammantaget säger 44 procent av EU-invånarna ja till 
homoäktenskap.

Även vad gäller homosexuellas rätt att adoptera barn går åsikterna 
isär. Mest positiva är holländarna (69 procent) och svenskarna (51 
procent). Sammantaget är det dock endast en tredjedel av EU-invå-
narna som säger ja.

Ökad illegal invandring 
till Kanarieöarna
De asylsökande afrikanernas nya väg in i Europa går via Kanarieö-
arna. Bara under 2006 tog sig omkring 31 500 illegala asylsökande 
den 200 mil långa sjöresan, vilket är lika många som under de fyra 
föregående åren tillsammans. **

Tusentals afrikaner omkommer dock under resan; Röda Korset upp-
skattar att mellan 3 000 och 6 000 afrikaner omkommit under resans 
gång, till en följd av strömmar, oväder och uttorkning.

Av de asylsökande, som huvudsakligen kommer från Senegal, Mali, 
Gambia, Guinea Bissau, Kap Verde, Mauretanien och Marocko, är 
det få som tillåts stanna. På Kanarieöarna finns det endast boende 
till 1 500 asylsökande, varför de flesta forslas vidare till det spanska 
fastlandet.

Att den illegala invandringen börjar bli ett stort problem för Spanien, 
visar inte minst en opinionsundersökning genomförd av det spanska 
socionominstitutet i november månad, där 49 procent av spanjorerna 
ansåg att den illegala invandringen nu är landets största problem.

EU meddelade under den Panafrikanska kongressen i Tripoli i no-
vember, att man är villig att satsa 17 000 miljoner euro på utveck-
lingsstöd i Afrika, i syfte att skapa arbetstillfällen och höja levnads-
standarden på den afrikanska kontinenten för att minska den illegala 
invandringen till Europa.

Noterat...
Dansk Folkepartis ordförande, Pia 
Kjærsgaard, väljer nu att lägga sig i 
den känsloladdade debatten, väckt 
av en handfull danska folkkyrko-
präster, vilka menar att Danmark 
efter svensk förebild skall ge av-
visade irakiska asylsökande uppe-
hållstillstånd i Danmark.

– Det är enbart rättvist att inför alla 
nu slå fast, att de 583 avvisade ira-
kierna under inga omständigheter 
får lov att stanna i Danmark. Deras 
ärenden är helt i överensstämmelse 
med lagen; de har prövats i alla in-
stanser, och de är inte berättigade till 
asyl i Danmark. Lag är lag, och lagen 
skall hållas. Därför skall de sändas 
hem. Det ligger fast, och i stället för 
att slå blå dunster i ögonen på ira-
kierna, är det riktigare att tala om för 
dem, att de därför nu bör göra sig 
klara för att lämna landet, säger Pia 
Kjærsgaard i ett pressmeddelande.
 I Sverige införde man för drygt 
ett år sedan en särlagstiftning, som 
gav 12 000 tidigare avvisade irakis-
ka asylsökande uppehållstillstånd i 
Sverige. Det är den lag som ett antal 
folkkyrkopräster nu vill att Dan-

mark skall efterlikna.
 - Vi har milt sagt inte haft sär-
skilt stor succé med särlagstiftning 
som ger uppehållstillstånd till avvi-
sade asylsökande i Danmark, säger 
Kjærsgaard, med hänvisning till de 
321 palestinier som, efter att ha ock-
uperat Blågårds Kirke år 1991, fick 
uppehållstillstånd i Danmark. Det 

har sedan visat sig att 42 procent av 
de 321 palestinierna har blivit dömda 
för lagöverträdelser. 74 procent lev-
de år 2003 på bidrag i en eller annan 
form. 56 procent av deras barn är i 
sin tur dömda för att ha överträtt 
strafflagen.

Olav Helset

Kjærsgaard vill inte följa svensk praxis

Dansk Folkeparti har inga planer på att följa den svenska 
praxisen för asylsökande från Irak.

Den brittiska TV-kanalen Chan-
nel 4 har under ett års tid använt 
dolda kameror på insidan av flera 
brittiska moskéer. Resultaten är 
upptagningar av imamer som ut-
trycker sitt hat gentemot judar 
och kristna samt kallar dem för 
lögnare, som försvarar kvinnoför-
tryck, som uppmanar till jihad mot 
ickemuslimer, som uppmanar till 
att slå flickor som inte använder 
hijab samt verkar för införandet 
av sharialagstiftning.

Inte överraskande är flera av ima-
merna knutna till Saudiarabien och 
den extrema saudiska formen av is-
lam kallad wahhabismen, som bland 
annat har som målsättning att ta över 
Väst genom att upprätta moskéer i 
hjärtat av våra städer för att därifrån 
kunna sprida sitt budskap.
 Något av det mest tankeväckande 
är att avslöjandena kommer från 
några av de mest så kallade moderata 
moskéerna. En av dessa moskéer till-
hör UK Islamic Mission (UKIM), en 
organisation som består av totalt 45 
moskéer. Organisationen UKIM har 
tidigare lovprisats av Storbritanniens 
premiärminister, Tony Blair.
 I den aktuella moskén har Chan-
nel 4 gjort upptagningar där taliba-
ner lovprisas och där dödandet av 
brittiska soldater i Afghanistan app-
låderas. En talare säger att muslimer 
inte kan acceptera icke-muslimskt 
styre: ”Vi måste styra oss själva, och 
vi måste styra andra.”

Islam ska ta över
En av imamerna som samarbetar 
med UKIM hyllar i en predikan 
Saudiarabiens polis, som har rätt att 
gripa den som inte ber och som har 
rätt att döda den som inte lyder dem. 
Imamen menar att muslimer i Stor-
britannien måste verka för att växa i 
antal och styrka för att sedan ta över 
landet och införa sharialagar. Vidare 
säger han under ett möte med före-
trädare för UKIM att muslimer inte 
kan låta sig styras av icke-muslimer 

utan att muslimerna måste styra sig 
själva. Företrädarna för UKIM har 
inte några som helst problem med 
detta.
 
Sprider antisemitism
I bokaffärer knutna till flera mos-
kéer säljs böcker, DVD-filmer och 
CD-skivor som bland annat innehål-
ler grovt antisemitiskt material. En 
imam vid namn Masjid al-Tawhid 
förespår under tal på Internet in-
rättandet av en islamisk stat; en stat 
med en härskare, utan allmänna val, 
utan demokrati och yttrandefrihet. 
En diktatur i islams namn, där bland 
annat tjuvar får händerna avhuggna 
och där man bedriver jihad mot icke-
muslimer.
 Lord Ahmed, medlem i regering-

ens handlingsgrupp för att förebyg-
ga extremism, har reagerat starkt på 
avslöjandena i Channel 4. Han har 
dock inte bekymrats över de mycket 
radikala åsikter som framförs i mos-
kéerna, utan har i stället sagt sig be-
kymras för att dokumentären kan 
komma att ödelägga relationer mel-
lan olika grupper i samhället. En ta-
lesman för en central moské beskyl-
ler i sin tur Channel 4 för ”häxjakt”.

Olav Helset 
Richard Jomshof

Extremism i brittiska moskéer

Den brittiska TV-kanalen Channel 4 har under ett års tid an-
vänt dolda kameror på insidan av flera brittiska moskéer. 
Bild: Channel 4. 
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Majning betyder att i anslutning 
till olika högtider smycka med 
grönska - både utomhus och in-
omhus. När man klär till exempel 
midsommarstången kallas det att 
maja stången och det är troligen 
detta som är ursprunget till ordet 
majstång, snarare än kopplingar 
till månaden maj. 

Den utbredda seden att maja och 
löva vid olika högtider har mycket 
gamla anor, och den är enligt vissa 
forskare en rest från en förkristen, 
välsignelseakt. Man föreställde sig 
då att man, genom en ritual, skulle 
kunna hämta hem en del av den be-
själade naturen, därigenom betyga 
den sin vördnad, och på så sätt få 
del av naturens skydd, läkekraft 
och vitalitet. Majning har förekom-
mit i många europeiska länder, men 
formerna har skiljt sig åt mycket. I 
Sverige har man majat på olika sätt 
vid nästan alla livets och årets högti-
der. Man gör ju så än idag i samband 
med till exempel midsommar, påsk, 
jul, skolavslutningar, konfirmationer 
och andra högtider. 
 
Brudmaj
Att maja i samband med bröllop, så 
kallad brudmaj, har varit mycket vik-
tigt och vanligt förekommande. Ur 
den ursprungliga brudmajen har två 
mycket speciella svenska sedvänjor 
utvecklats i samband med lysningen, 
det vill säga prästens utannonsering 
av ett förestående bröllop i kyrkan. 
Dessa sedvänjor, björkdragning och 
kryckeståt, är fortfarande levande på 
vissa orter, men tycks tyvärr vara på 
utdöende.
 
Björkdragning
I södra Sverige, och framförallt i 
Småland, har man sedan urminnes ti-
der firat blivande brudpar i samband 
med lysningen genom att anordna en 
så kallad Björkdragning. 
 Björkdragningen går till på så sätt 
att släkt och vänner till lysningsparet 

samlas i skogen, där man gemensamt, 
under stoj och glam, och ofta styrkta 
av dragspels- eller fiolmusik samt en 
del medhavda drycker, sågar ner en 
stor björk. Den fällda björken läggs 
på bärstockar och transporteras se-
dan under gemensamt sång, och ofta 
med spelmannen sittande på björk-
stammen, till lysningsparets hem. 
  Väl framme skjuts björken upp 
på dörrtrappan alldeles intill dörren 
(på vissa håll öppnas dörren och den 
stora trädstammen skjuts ända in i 
farstun) varpå församlingen börjar 
ropa ?lysningsparet ut!?. Det bli-
vande brudparet förväntas inte visa 
sig förrän efter tidigast det tredje 
ropet, då de med spelad förvåning 
träder ut på trappan till allmänt stoj 
och jubel. 
  Lysningsparet förväntas sedan 
utlova riklig traktering av mat och 
dryck i utbyte mot att gästerna for-
slar bort björken från dörren och 
sågar upp den. Skulle de mot all 
förmodan underlåta att bjuda in gäs-

terna, så lämnar församlingen helt 
sonika björken på trappan och går. 
  När gästerna blivit välkomnade 
delar man upp sig i två arbetslag; 
kvinnorna i det ena och männen i 
det andra, och börjar sedan tillverka 
en rad symboliska gåvor av björken. 
Gåvorna kan se något annorlunda 
ut beroende på var björkdragningen 
äger rum. I Hemmesjö socken i Kro-
noberg är det till exempel tradition 
att kvinnorna, av björkens ris och 
grenar, tillverkar en visp, en sopkvast 
och en brödkavel och att männen 
hugger upp björken till ved samt till-
verkar en sänggavel, en minnestavla, 
där alla deltagare skriver eller ristar 
in sina namn, samt fyra barnvagns-
hjul av björkens stam. Barnvagns-
hjulen göms sedan på gården och 
lysningsparet förväntas leta upp dem 
innan de sätter sig till bords. 
  Därefter påbörjas en fest med tal, 
allsång, mat och starka drycker. Un-
der festen är det även vanligt att gäs-
terna överlämnar så kallade lysnings-

presenter åt det blivande brudparet. 
 
Kryckeståt
I de norra och mellersta delarna av 
Sverige utvecklades en mycket origi-
nell form av brudmaj och lysnings-
fest, vilken går under benämningen 
Kryckeståt. 
  Även om björkdragning och 
kryckeståt i grunden är samma tra-
dition, så finns det ändå några avgö-
rande skillnader. Vid kryckeståt kan 
förutom björk, även tall och gran fö-
rekomma, beroende på vilket land-
skap man befinner sig i. Trädet kan 
heller inte se ut hursomhelst utan 
måste ha en tudelad topp, vilket, när 
övriga grenar skalats av, får den att 
likna en krycka. 
  Bakgrunden till att majträdet skall 
se ut på just detta vis är att man förr, 
som en omskrivning för prästens ut-
annonsering av det förestående bröl-
lopet i kyrkan, skämtsamt använde 
uttrycket att brudparet trillade ner 
från predikstolen. Mot den bakgrun-

den blev det vanligt förekommande 
att man började ge lysningsparen 
presenter i form av små symboliska 
käppar och kryckor som de kunde 
stödja sig på i händelse av att de ska-
dat sig i ?fallet?. Innebörden av att 
ge bort en krycka har också tolkats 
som att man erbjöd sig att vara ett 
stöd för brudparet i deras fortsatta 
liv tillsammans. 
   Tillvägagångssättet vid kryckeståt 
kan vara ganska olika, men precis 
som vid björkdragningen forslas 
?kryckan? oftast hem till lysnings-
paret under gemensam sång, med en 
spelman sittande på trädstammen. 
Vid kryckeståt förekommer det 
dock att man låter hästar eller oxar 
dra trädstammen, istället för att bära 
den. Framförallt så brukar sällskapet 
vara utklädda till diverse välkända 
personlighetstyper från det gamla 
bondesamhället 
  När man närmar sig lysningspa-
rets hus skickas två utklädda män på 
hästar, så kallade förryttare, fram för 
att avisera sällskapets ankomst och 
anhålla om tillstånd att få komma 
in. Om tillstånd ges signalerar för-
ryttarna detta genom en fanfar. Väl 
framme hör det till traditionen att 
de utklädda gästerna skall hålla ett 
antal ritualiserade, humoristiska och 
ibland ganska osedliga tal till det bli-
vande brudparet. "Prästen" måste 
hålla ett hyllningstal, gärna med lus-
tigheter och lite vågade vändningar. 
"Nämndemansmoran" överlämnar 
gåvor, "klockaren", "skolläraren", 
"fjärdingsmannen", "barnmorskan" 
och andra förståsigpåare, som vet hur 
barnuppfostran skall ske, eller hur 
kryckan på lämpligaste sätt förvand-
las till vagga, pall, stolar eller nyttiga 
leksaker, tar till orda. Efter mottag-
ningsceremonierna, hyllningar, sång 
och musik, blir deltagarna inbjudna 
till kaffekalas eller annan förtäring. 
Avslutningsvis dansas det på logen.
  På vissa delar av landsbygden 
är traditionen med björkdragning 
och kryckeståt fortfarande levande, 
men med tiden har seden blivit allt-
mer sällsynt och för majoriteten av 
svenskarna är brudmajningen redan 
en utdöd och bortglömd tradition.

Svenska seder och bruk
Trots att motsatsen ofta hävdas har vi svenskar ett mycket rikt- och spännande kulturarv att förvalta, 

vilket inte minst manifesteras i ett otal traditionella seder och bruk. Dessa är tyvärr på väg att falla i glömska 
som ett resultat av den snabba urbaniserings- och moderniseringsprocess som vårt land genomgått, men också som ett direkt 

resultat av en svenskfientlig politik och den beklagliga svenska fallenheten för självförakt. 

Genom denna artikelserie hoppas vi dock kunna sprida ljus över såväl utdöda som levande, rikstäckande som lokala, 
seder och bruk. Vi uppmanar våra läsare att hjälpa till med att förvalta och återuppliva av vårt svenska kulturarv. 

Vi tar också tacksamt emot tips och upplysningar kring ämnet.

Del 1: Brudmaj, Björkdragning och Kryckeståt

Vid kryckeståt kan förutom björk, även tall och gran förekomma, beroende på vilket land-
skap man befinner sig i. Trädet kan heller inte se ut hursomhelst utan måste ha en tudelad 
topp, vilket, när övriga grenar skalats av, får den att likna en krycka. 

Mattias Karlsson

mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se

Det var i första klass. Läraren sa till 
barnen att de skulle rita av sin bänk-
granne. Lille Fredrik började gråta, 
varpå fröken frågade varför han grät:
- Jo, sa Fredrik, jag sitter ju bredvid 
Muhammed...

När sonen kom hem från skolan frågar 
pappan:
- Hur har du haft det idag?
- Fröken frågade vilket yrke våra 
pappor har.
- Vad svarade du då?

- Jag sa att du är pianist på en 
porrklubb.
- Men hur kunde du säga något så-
dant?
- Jag kunde väl inte tala om att du 
är socialdemokratiskt kommunalråd...
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“Revolutionen kommer inte ske i televisionen och vårt 
politiska arbete måste i första hand komma underifrån! 
Det är därför som jag inte helt och fullt kan ställa mig 

till kören av folk som förkastar Osynliga Partiet.”

- Alexander Chamberland, Språkrör för 
miljöpartiets ungdomsförbund, Grön 

ungdoms nyhetsbrev 2006-06.

Inför valet 2002 lovade socialdemokraterna, 
genom Pär Nuder, att man vare sig ville eller tänkte 

”samarbeta med några kommunister i det nya seklet”. 
Inför valet 2010 borde man nog göra samma utfästelse 

beträffande de allt galnare gröna khmererna i 
miljöpartiet. Skall man ha någon form av 

demokratisk eller annan trovärdighet kvar, så 
borde man också hålla löftet den här gången.

*

“Ställ alla vita, långa, heterosexuella, blonda och 
blåögda män mellan 40 och 50 år längst ner i 

anställnings-hierarkin de närmaste fem åren.”

- Zoran Alagic, presschef på Lärarnas riksförbund, 
och Kurdo Baksi, redaktör för Svartvitt.se i 

Sydsvenska Dagbladet 9/1 –07.

För att illustrera hur diskriminerande och kränkande 
det här uttalandet är hade jag tänkt byta ut de beskriv-

na attributen mot dess motsatser, men vid närmare 
eftertanke tror jag att jag avstår eftersom jag då 

skulle behöva oroa mig för ett åtal om hets mot folk-
grupp och ett eventuellt påföljande fängelsestraff. 

Någon sådan oro behöver dock inte herrarna Baksi och 
Alagic känna eftersom den lagen inte gäller dem. 

”Alla djur är jämlika, men vissa djur är jämlikare än 
andra”, som den Orwellska grisen sa.

“Det är obehagligt att man fått in ett parti 
som drar åt sådan ilska.”

- Landstingsrådet Bernth Johnson (s), 
Radio Blekinge 1/12 -06.

Såhär sjukt kan det alltså bli när en ledande 
socialdemokrat kommenterar det faktum att 

Sverigedemokraternas gruppledare i Karlskronas 
fullmäktige, Richard Jomshof, har fått motta dödshot 

i sitt hem och att ett fullmäktigemöte sånär har fått 
ställas in på grund av ett bombhot mot partiet. Om vi 
sverigedemokrater någonsin skall få se något etablerat 

parti ta de ständiga övergreppen mot oss på allvar, 
så måste vi uppenbarligen ställa vårt hopp till 

borgerligheten med demokratiminister Sabuni i 
spetsen; samma minister som inte ansåg att attacken 

mot partiets utbildningsmöte i Eslöv var en demokrati-
fråga. Vi bör nog inte hålla andan medan vi väntar...

*

”hon pratar så man förstår…”

- Ylva Johansson, riksdagskvinna (s) och 
f d vårdminister, förklarar varför hon stöder 

Mona Sahlin som partiledarkandidat, 
Kristianstadsbladet 23/1 -07.

Det är ju bra att socialdemokraterna nu ser ut att få en 
partiledare som inte använder alltför svåra ord, så att 
Ylva Johansson och andra ledande socialdemokrater 
kan förstå vad hon säger, men att Sahlin talar på lätt 
svenska gör nog inte hennes åsikter mer begripliga.

Mattias Karlsson 
kommenterar uttalanden

Den 
Förbannade

Linus är en tvåbarnsfar i sina bästa år 
som försörjer sig som kontorsråtta och som 

nästan alltid har ett leende på läpparna. Han 
bor med sin familj i Stockholm och är på 
fritiden aktiv i Sverigedemokraterna. 

Linus kom en dag att tänka på hur många 
arga e-brev han skickar, företrädesvis till 
journalister, bara för att inte spricka av 

ilska - allt till ingen nytta. Därför startade 
han en blogg med namnet Den förbannade 

sverigedemokraten. Bloggen genomsyras av en 
lätt ilsken attityd. Ömsom med glimten i ögat, 

ömsom på blodigt allvar.

***

Förbannade
sverigedemokraten

Sverigedemokrat gullar med n  es vin

Erik Almqvist (www.erikalmqvist.se), vice ordförande för Sveri-
gedemokratisk Ungdom och gruppledare för Sverigedemokraterna i 
Lunds kommunfullmäktige, avslöjades nyligen som licensskolkare av 
Sydsvenska Dagbladet (han har dock ingen TV). 

Skandalerna hopar sig nu kring Erik. Här nedan har han fångats på bild 
när han helt öppet försöker ställa sig in hos en individ som uppenbart är 
nasse.

- Det var förrförra våren som bilden togs och den visar hur Erik helt 
ogenerat går fram och hälsar på nassen, säger fotografen, som vill vara 
anonym.

- Förutom att han öppet håller på och daltar med oliktänkande så kan 
jag dessutom avslöja att han [Erik] hade en så kallad fi lofax i innerfi ckan, 
alltså en agenda. Som vem som helst kan se så syns inte denna agenda på 
bilden, den är nämligen dold, tillägger han.

Den observante åskådaren avslöjar även Sverigedemokraternas sjukliga 
vurm för det svenska. Se bara hur man på utstuderat fascistmanér låter 
hela den bisarra scenen utspela sig framför ett falurött hus med vita knu-
tar.

Jaha, där ser man! Då är det bevisat: Sverigedemokraterna har kontakter  
med nassesvin och vissa medlemmar har bevisligen en dold agenda.

- Fy vad orättvist det är att polisen 
tar oss hårt i armen och att nästan 
inga vanliga människor hejar på oss 
när vi misshandlar fredliga demon-
stranter, stjäl andra människors hus, 
eldar upp saker och kastar sten på 
polisen, sa Bull.
 - Jaa…, verkligen, sa Bill. Det 
verkar nästan som att de danska 
arbetarna inte vill ha någon revolu-
tion. Vad ska vi göra?
 - Jag har det!, skrek storanarkis-
ten Måns. Vi döper det ockuperade 
huset till Villa Villekulla och sedan 
klär vi ut oss till Pippi Långstrump. 
Då kommer alla att tycka att vi är 
gulliga och lite sådär lagom småbu-
siga som Pippi. Hon bodde ju också 
ensam i ett hus, fast hon var ung och 
egentligen inte fick för Prussiluskan. 
Vi kommer bergis att få en massa bra 
publicitet!
 - Lysande!, sa Bull
 - Helt genitaliskt!, skrek Bill
 - Fast…, tror du verkligen att det 
kommer att fungera, sa Bull, efter en 
stunds eftertanke. Jag menar, det är 
ju ändå rätt stor skillnad på oss och 
Pippi. Vi brukar ju mest hylla mass-
mördare, slå och hota alla som inte 
tycker som vi och ta sådant som inte 

är vårt. Pippi är ju snäll mot 
alla och hon äger ju faktiskt 
huset hon bor i. Dessutom 
tycker jag att hon har en del 
obehagliga kontrarevolutionä-
ra drag. Hennes kappsäck med 
guldpengar borde ju göra henne 
till kapitalist och hennes pappa 
är ju för böveln en imperialistisk 
neg… jag menar kolonialherre. En 
kurrekurreduttofob av värsta sort!
 - Jag lovar att det kommer att 
fungera, sa Måns, de flesta journalis-
ter håller egentligen på oss och de har 
bara väntat på ett bra tillfälle att få 
snuttifiera oss. Vänta skall ni få se!
 Ovanstående är ett exempel 
på hur det kan ha låtit i någon av 
Köpenhamns mörka anarkisthålor 
i mitten på januari. Och som vi alla 
vet, fick storanarkisten Måns rätt. 
Nästan varenda svensk tidning vi-
sade bilder på söta små anarkistpip-
pis och gav detaljerade redogörelser 
om ballongutsläpp och tjolahejtjo-
lahoppsansa-körer. Vänsterterro-
risterna beskrevs konsekvent som 
”ungdomar” och det ockuperade 
huset döptes, helt i enlighet med trä-
skvänsterns våta drömmar, om till 
”Villa Villekulla”.

 

Efter kravallerna och det succéartade 
PR-jippot, står det nu 1-1 mellan av-
grundsvänstern och det civiliserade 
samhället i slaget om ungdomshuset 
och äganderätten. Så kan det gå när 
media får Pippi…

Mattias Karlsson

Slaget om ungdomshuset:

När media fick Pippi
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Sverigedemokraterna befäster sin position
Sverigedemokraterna befäster sin position som Sveriges i särklass 
största parti utanför riksdagen; i Sifos decemberbarometer erhåller  
partiet 3,0 procent av väljarsympatierna. Avståndet till riksdagens  
mindre partier är i dag endast drygt två procentenheter; vänsterpar-
tiet erhåller 5,1 procent av väljarsympatierna och kristdemokraterna 
5,2 procent. Framåt går det även i en mätning gjord av Novus på 
uppdrag av TV4 början på januari; där erhåller Sverigedemokraterna 
3,3 procent.

Sd tar plats i samtliga nämnder i Perstorp
Sverigedemokraternas tekniska valsamverkan med SPI i skånska 
Perstorp har burit frukt, och på kommunfullmäktigemötet i decem-
ber blev det definitivt klubbat att Sd tar plats i Perstorps samtliga 
nämnder. Sd:s Peter Türsch blir ordinarie ledamot i kommunstyrel-
sen och räddningsnämnden samt ersättare i Barn- och utbildnings-
nämnden och valnämnden. Edward Galia blir ordinarie ledamot i 
Plan- och miljönämnden samt ersättare i socialnämnden. Michael 
Giannichi blir ordinarie ledamot i kulturnämnden.
 - Med tanke på allt prat om Sverigedemokraternas påstådda främ-
lingsfientlighet, så kan man notera att våra samtliga ledamöter i 
nämnderna har invandrarbakgrund, vilket övriga partier knappast 
kan skryta med, säger Edward Galia till SD-Kuriren, samtidigt som 
han konstaterar att den valtekniska valsamverkan fungerar ”utomor-
dentligt väl”.

Främlingsfientlighet i Klippans fullmäktige
Vid det sista mötet för Klippans kommunfullmäktige i december, 
uppstod en diskussion om främlingsfientlighet och värdegrunden 
för nämndemännen som ska utses av partierna och sedermera döma 
i tingsrätten. Bert-Inge Karlsson (kd) gick vid valet av nämndemän 
upp i talarstolen och ville få antecknat i protokollet att man från de-
ras sida beklagade att en representant från ett främlingsfientligt parti 
kommer att sitta som nämndeman.
 Gruppledaren för Sverigedemokraterna, Jens Leandersson, svara-
de att främlingsfientlighet är bland det värsta man kan tänka sig, och 
bad att få med i protokollet att Sd tar avstånd från främlingsfientlig-
het och påpekade att det hos både kd och fp finns en fientlighet mot 
Sd som är främlingar för dem.
 - Det är inte som så att ni känner oss eller gjort någon antydan till 
att vilja lära känna oss. Det är främlingsfientlighet, replikerade Lean-
dersson från talarstolen.

Viktiga opinionsbildare
Sedan över 30 år tillbaka har tidskriften DSM (Debatt, Sanningssö-
kande, Mediakritik) listat Sveriges viktigaste opinionsbildare. Med 
tiden har listan kommit att bli den officiella listan och får årligen bred 
uppmärksamhet i media. Listan ställs samman genom att 300 jour-
nalister bjuds in att delta i en omröstning. För 2006 toppas listan av 
statsminister Reinfeldt. Efter honom följer ytterligare två i den nya 
regeringen: Maud Olofsson och Anders Borg. Förre statsministern, 
Göran Persson, återfinns först på femte plats.
 Särskilt intressant i 2006 års lista är det faktum att Sverigedemo-
kraternas partiordförande Jimmie Åkesson finns med på 66:e plats 
med 31 poäng. På samma poäng hamnar bland andra Tommy Möller, 
statsvetare och Mikael Persbrandt, skådespelare. 

Nytt medlemsrekord 
 
Sverigedemokraterna fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade partiets 
medlemskår växt med 40 procent jämfört med året innan, och den 
17 januari hade Sverigedemokraterna 2 523 betalande medlemmar. 
Förra året vid samma tid fanns 1 802 betalande medlemmar. 
 Nästa sammanräkning görs i samband med att medlemsperioden 
förfaller vilket inträffar den 1 mars. Det finns alltså stora förhopp-
ningar om att medlemsantalet kommer att öka än mer. 

Valde pensionärerna före HBT-utbildning 
 
Sverigedemokraterna i Karlstad valde vid kommunfullmäktiges sam-
manträde den 18 januari att rösta emot ett förslag om att förtroende-
valda och anställda i kommunen ska utbildas i diskrimineringsfrågor 
och så kallade HTB-frågor (frågor som rör homo-, bi- och transper-
soner). 
 Sverigedemokraternas Ingemar Lindgren ville i stället att pengarna 
skulle komma fattigpensionärerna tillgodo och menade att den som 
är intresserad av dylika frågor, kan läsa på själv istället och det gra-
tis.

Partinyheter...
Helgen den 9 och 10 december höll 
Sverigedemokraternas kommun-
konferens på Militärhemmet i cen-
trala Karlskrona, en konferens som 
var välbevakad av polis såväl som 
av media. Drygt 110 kommunpo-
litiker från hela landet slöt upp på 
konferensen. 

Partiordförande Jimmie Åkesson 
inledde konferensen på lördagen, då 
han bland annat framförde åsikten 
att kommunkonferensen bör ges be-
slutanderätt i partiets kommunpoli-
tiska frågor: 
 - Det är viktigt att vi förtroende-
valda får möjlighet att samlas och 
besluta om partiets linje i den kom-
munala politiken. 
 Under lördagen fick konferens-
deltagarna lyssna på bland andra 
Roger Hedlund, ordförande för 
Gävleborgsdistriktet, och hans ge-
nomgång om hur man bygger en 
framgångsrik lokalavdelning. Parti-
sekreterare Björn Söder gick också 
igenom partiets organisation. Att 
mycket av tyngdpunkten låg på or-
ganisation beror på att många av par-
tiets folkvalda är nya inom partiet. 
 Men det förelästes också om po-
litik. Bland andra fanns docent Ing-

rid Björkman på plats och föreläste 
om flyktingpolitikens andra steg. 
Sverigedemokraternas distriktsord-
förande i Blekinge, Richard Joms-
hof, föreläste om budgetpolitik och 
visade hur man kan arbeta med en 
kommunal budget. 
 Kvällen avslutades med en mycket 

uppskattad middag på en restaurang 
strax utanför centrala Karlskrona. 
 På söndagen föreläste Per Ram-
horn, med erfarenheter inom äldre-
vården, om äldrevårdssituationen i 
Sverige. Söndagens möte avslutades 
med en gruppdiskussion.

Kommunkonferens i Karlskrona

Sverigedemokraternas kommunkonferens i Karlskrona blev 
startskottet för partiets fyra år långa arbete med att förvalta 
det förtroende man fick av väljarna i höstas. Det konstatera-
des att kommunpolitiken är partiets främsta skyltfönster och 
att det därför är av vikt att politiken samordnas över landet.

GLÖM INTE ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2007!
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Sverigedemokraterna i Karlskrona 
höll torsdagen den 25 januari en 
manifestation till minne av Förin-
telsens och andra folkmords offer. 
Vid 17.30 samlades Sverigedemo-
kraternas Karlskronaordförande, 
Richard Jomshof, partiordförande 
Jimmie Åkesson och en skara åhö-
rare, vid Klaipedaplatsen i centrala 
Karlskrona.

I facklors sken, denna ovanligt kalla 
vinterkväll, hann inte ens Jomshof 
inleda sitt tal då han avbröts av en 
grupp skrikande vänsterextremister. 
Med oförskämdheter och glåpord, 
samt en och annan snöboll, försökte 
den vänsterextrema pöbeln störa 
mötet. Det kom att dröja en halv-
timme innan polisen fick klartecken 
från befäl att ingripa och köra bort 
vänsterextremisterna och omhänder-
ta dem som vägrade vara tysta.

Växande antisemitism
Därefter började Jomshof tala om 
judeförföljelserna och den fruk-
tansvärda tragedi som ägde rum i 
nazisternas dödsläger. Jomshof val-
de dessutom att belysa den ökande 
antisemitismen, som han ansåg vara 
en följd av den växande islamismen i 
Sverige och Europa.
 - Judar trakasseras ute bland all-
mänheten; det har till och med gått 
så långt att judar, för deras egen sä-
kerhets skull, uppmanas att ta av sig 
yttre kännetecken som visar deras 
religiösa tillhörighet. Judar miss-
handlas bara för att de är judar. Allt 
detta är en följd av den växande 
antisemitismen. Jag syftar då inte 
på antisemitismen inom den natio-
nalsocialistiska rörelsen, inte heller 

på antisemitismen inom extremvän-
stern, för den finns där också. Jag 
syftar primärt på antisemitismen 
inom det muslimska samfundet. För 
oavsett vad våra makthavare än säger; 
är dagens växande antisemitism till 
stor del en direkt följd av den totalt 
misslyckade invandringspolitiken, 
en direkt följd av massinvandringen 
från den muslimska världen och den 
växande islamismen.

Cyniska kampanjer
Jomshof avslutade sitt tal med att be-
lysa en rad andra folkmord, som få 
vill kännas vid, och poängterade vik-
ten av att minnas alla dessa tragedier 
så att de inte upprepas.
 Efter Jomshof var det partiordfö-
rande Jimmie Åkessons tur att tala. 

Åkesson valde att belysa situationen 
i dagens Sverige, inte minst med de 
inskränkningar som görs i bland an-
nat den invandringspolitiska debat-
ten. Men också att man genom att 
driva cyniska partipolitiska kampan-
jer mot Sverigedemokraterna i sam-
band med manifestationer till minne 
av Förintelsen, samtidigt som man 
likställer partiet med nazism, i själva 
verket föringar tragedin som drab-
bade det judiska folket under andra 
världskriget, samtidigt som man de-
valverar faran med nazism och anti-
semitism.
 Manifestationen avslutades med 
en tyst minut för Förintelsens och 
andra folkmords offer.

Förintelsens minnesdag

Partiordförande Jimmie Åkesson talar på Klaipedaplatsen i 
Karlskrona. Manifestationen avbröts av en grupp skrikande 
vänsterextremister, som inte ville högtidlighålla minnet av 
Förintelsens offer. 
 


