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Sidan 3

Trots flera avbokningar, hot om 
våld och motdemonstrationer, 
kunde Sverigedemokraternas 
riksårsmöte slutligen hållas i Karls-
krona den 18-20 maj. Att Karls-
krona kommun valde att upplåta 
en konferenslokal sågs dock inte 
med blida ögon från diverse grup-
peringar på framförallt vänster-
kanten.

Flera politiker deklarerade klart 
och tydligt att Sverigedemokraterna 
skulle vägras möjligheten och rätten 
att hålla riksårsmötet. Några gick till 
och med så långt att man uttryckte 
glädje över problemen att hitta en 
konferenslokal. En av dessa är Nalin 
Pekgul, ordförande i socialdemokra-
ternas kvinnoförbund, som i Aktu-
ellt den 22 april uttryckte följande: 
”För mig känns det faktiskt lite bra, 
att samhället så totalt tar avstånd 
från deras värderingar och vill inte 
ha med dom att göra.”
 Svårigheterna att hitta en konfe-
renslokal handlar dock i stort sett 
uteslutande om en utbredd rädsla 
för vad extremvänstern kan ställa till 
med. Grand Hotell i Saltsjöbaden 
valde till exempel att avboka efter 
det att man mottagit hot mot hotel-
let. I en rad andra fall nekades Sveri-
gedemokraterna tillträde till mötes-
lokaler av rädsla för repressalier från 
extremvänstern. Är det detta som 
enligt nysvensken Nalin Pekgul är 
ett ”totalt avståndstagande från sam-
hället”. Är det detta som får Pekgul 
att må ”lite bra”? Hennes uttalande 
visar med stor tydlighet hur illa ställt 
det är med demokratin i Sverige.
 En annan socialdemokrat som inte 
bara har uppenbara problem med att 
förstå vad som menas med demokra-
ti, utan som dessutom vill inskränka 
den, är Björn Fries, tidigare kom-
munalråd i Karlskrona. I Blekinge 
Läns Tidning den 27 april, uttrycker 
han förvåning över att Karlskrona 

kommun upplåter en konferenslo-
kal, samtidigt som han kallar beslu-
tet ”provokativt”. Han säger också 
att: ”Det är märkligt att situationen 
är mer gynnsam i Karlskrona än i 
andra städer och även i Danmark”. 
Även Fries tycks vara ovetande om 
vad som ligger bakom oviljan att hy-
ra ut till Sverigedemokraterna. Eller 
kan det rentav vara så att han känner 
till den verkliga anledningen och be-
jakar den?
 Spekulera behöver man dock inte 
göra när man tar del av krönikören 
Annacarin Leufstedts skriverier i 
Sydöstran den 30 april. Här har vi en 
socialdemokrat som uppenbarligen 
har både ett och annat gemensamt 
med avgrundsvänsterns tankar och 
idéer. Här finns det inga som helst 
tvivel om att hon vill inskränka de-
mokratin, vilket uttrycks på följande 

vis: ”Lika lite som mänskliga rättig-
heter är något för sverigedemokrater, 
är det dom gör demokratiskt eller 
finns det plats för dom i en demo-
krati. Det enda som skiljer dom från 
några ännu värre, är ett antal steg yt-
terligare höger ut. Kan dom stoppa 
människor ska vi stoppa deras möj-
ligheter till politik. Det är faktiskt 
vår skyldighet.”
 Enligt Leufstedt finns det alltså 
ingen ”plats” för Sverigedemokra-
terna i en demokrati. Vidare menar 
hon att det finns en ”skyldighet” att 
stoppa Sverigedemokraternas möj-
lighet att bedriva politik. Att hon in-
te är någon demokrat, framgår med 
tydlighet. Jag undrar dock hur denna 
”skyldighet” ska ta sig uttryck. Me-
nar hon att Sverigedemokraterna ska 
förbjudas? Att aktiva medlemmar 
ska beläggas med yrkesförbud? Att 

vänsterextrema grupperingar ska un-
derstödjas ekonomiskt? Eller menar 
hon rentav att aktiva medlemmar ska 
kastas i fängelse? Jag skulle gärna vil-
ja ha ett förtydligande.
 Samtidigt är det stora problemet 
för socialdemokraternas opposi-
tionsråd i Karlskrona, Christina 
Mattisson, inte att vi har haft svårig-
heter att hitta en konferenslokal, inte 
ens att det finns extremvänstergrup-
peringar som är villiga att använda 
våld för att hindra oss från att hålla 
mötet, utan att ”Karlskrona kan få 
dåligt rykte”.
 Själv räds jag att Karlskrona 
och Sverige kan få dåligt ryk-
te av alla de minst sagt korkade 
social(o)demokrater som inta bara 
sitter på höga hästar och tror att de 
har ensamrätt på demokratin, utan 
dessutom aktivt motverkar den.

Riksårsmöte 2007
Trots socialdemokratiska protester 

Närmare 180 årsmötesombud slöt upp på Sverigedemokraternas riksårsmöte i Karlskrona 
den 18-20 maj. Foto: Photo2be 

Vem är 
bidragstagare?
Har inte svenskar som arbetat 
hårt, betalat skatt, skadats och 
förtidspensionerats, rätt till 
ersättning, när till exempel 
invandrare som nyligen kommit 
till Sverige och aldrig betalat 
någon skatt här, har rätt till det?

Sidan 3

Religiös slakt, 
nej tack! 
Sveriges Muslimska Råd kräver 
att Sverige ska tillåta religiöst 
nonsens vid slakt och att detta 
är viktigare än både svensk 
djurlagstiftning och det enskilda 
djuret, samtidigt som man på fullt 
allvar menar att det förekommer 
en ”diskriminering” av religiösa 
minoriteter i Sverige. 

Sidan 5

Folkomrösta om 
EU-fördraget! 
Vad vi behöver i Sverige är en 
genomgripande diskussion om 
vad EU är och vad vi vill med EU 
i framtiden, det är en förutsättning 
för ökad tilltro till politiken och 
det politiska systemet.

Sidan 8

Sidan 4

Extremister 
försökte störa 
Sd-möte 

Sidan 7

Blonda barn 
inget för kd

Richard Jomshof 

richard.jomshof@sverigedemokraterna.se
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Jimmie Åkesson
Sverigedemokraternas partiordförande

Utspelen gynnar Sverigedemokraterna
Utspelen om hur Sverigedemokraterna ska stoppas i nästa val har avlöst varandra 
sedan i höstas. Senaste i raden kommer från facket, vars strategi går ut på att utmåla 
oss som ett högerparti. Det är förstås inte något revolutionerande. Däremot blir det 
nära på komiskt när de borgerligas metod tycks vara den rakt motsatta. I synnerhet 
min TV8-debatt mot moderaternas Per Schlingmann visade detta syfte – att få mig att 
framstå som en invandringskritisk socialdemokrat – mycket tydligt.

Vad resultatet blir av dessa dubbla signaler är svårt att säga i det här läget. Det mest 
troliga är att vi även i nästa val fortsätter att ta invandringskritiska väljare från alla 
läger. Sannolikt är det en grupp som växer i takt med att de invandringsrelaterade 
problemen blir allt mer påtagliga. I det avseendet finns ingen anledning till oro.

En färsk opinionsundersökning visar att 16 procent av de 1 000 tillfrågade tycker att 
det vore bra om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen i samband med valet 
2010. Jag har själv inte sett någon jämförbar undersökning tidigare och det kan därför 
vara svårt att bedöma en sådan siffra. Spontant tycker jag att 16 procent låter bra men 
en djupare analys får vänta tills hela undersökningen offentliggjorts.

Enligt almanackan är sommaren här och det betyder att även det politiska Sverige 
får några veckors vila. För oss inom Sverigedemokraterna har det varit en extremt 
hektisk tid sedan valet och det känns skönt att åtminstone delvis kunna koppla 
bort det politiska arbetet och istället ägna sig åt sådant som hör sommaren till. Om 
vädret tillåter, alltså. I den del av landet där jag lever har det hittills mest bjudits på 
enorma mängder regn även om några veckor i juni var fantastiska. Låt oss hoppas att 
sommaren kan avslutas på samma sätt som den började, så att vi kan komma tillbaka 
utvilade och redo att möta höstens alla utmaningar.

Det har hänt en hel del sedan det senaste numret: Sverigedemokraterna 
går fortsatt framåt i opinionsundersökningarna, och ett ovanligt 
lyckat riksårsmöte har avverkats i Karlskrona, där närmare 180 
årsmötesombud deltog (för att inte tala om uppslutningen från 
media).

Socialdemokraterna meddelar att de har bildat en grupp i syfte 
att motarbeta Sverigedemokraterna, samtidigt som flera av 
fackförbunden i sin tur meddelar att de minsann ska ta debatten 
med oss. Och vad socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen 
egentligen menar med att ”ta debatten”, kan ni läsa mer om i detta 
nummer.

Det är dock inte bara socialdemokraterna som sysslar med pajaserier. 
Kristdemokraterna har till exempel bestämt att blonda svenska barn 
är att jämföra med ”nynazistisk propaganda”, i alla fall om man är 
kristdemokrat boendes i Sollentuna.

Jag vill avslutningsvis än en gång meddela att vi i höst kommer att 
sjösätta en landsomfattande kampanj om invandringspolitiken. En 
kampanjtidning är i skrivande stund under framtagande, i vilken vi 
inte bara tänker belysa dagens vansinniga invandringspolitik, utan 
i vilken vi även kommer att peka på hur vi vill förändra denna. Jag 
ser verkligen fram emot detta, och det ska bli riktigt trevligt att ta 
på sig joggingskorna för att än en gång sprida vårt Sverigevänliga 
budskap!

Richard Jomshof
Chefredaktör

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

månad. Uppdateringar 
dygnet runt.

[www.sdkuriren.se]
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Pensionärsparti kan inte nå framgång på egen hand
I början på juni höll Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, stämma 
i Mjölby. Under våren har flera medier gjort gällande att det förekom-
mer såväl samtal som samarbeten mellan SPI och Sverigedemokrater-
na i flera kommuner, framför allt i Skåne. Tydligen finns det inom SPI, 
enligt den förre partiledaren själv, en opinion för att vidareutveckla 
relationerna mellan partierna.

Under de senaste åren har det förekommit informella kontakter mellan 
SPI och Sverigedemokraterna både på lokal och på central nivå. Faktum 
är att undertecknad inför förra årets val bjöd in SPI-ledningen till förut-
sättningslösa samtal om hur röstsplittring skulle kunna undvikas. Detta 
eftersom våra båda partier såg ut att välja samma profilfrågor i valkam-
panjen. Något sådant samtal blev det inte. Däremot är det helt riktigt att 
det sedan valet i höstas utvecklats nära relationer mellan Sverigedemo-
kraterna och SPI i flera kommuner; säkert som ett resultat av valutgången 
och våra framgångar. Det är något jag välkomnar, vilket jag också sa i 
samband med att SPI:s ordförande i Perstorp talade vid vårt riksårsmöte 
i mitten på maj.

Redan när vi befann oss på ett tidigt planeringsstadium inför valet 2006, 
konstaterade vi att någon sorts valallians mellan Sverigedemokraterna och 
SPI, med fokus på invandrings- och äldrepolitik, skulle kunna bli en verk-
lig utmanare till de sju riksdagspartierna. Tillsammans hade vi redan då 
ett förhållandevis stort väljarstöd i ryggen. Det har dessutom hela tiden 
varit vår övertygelse att ett smalt intresseparti som SPI aldrig av egen 
kraft kommer att nå riksdagen. Genom samarbete hade vi dock kunnat 
få såväl en betydande gräsrotsrörelse som omfattande medial exponering 
och därmed en reell möjlighet att spränga riksdagsspärren.

Resultatet av uteblivet samarbete ser vi nu. Kommunalt syns det kanske 
allra tydligast; att Sverigedemokraterna tagit den största delen av kakan, 
men också i riksdagsvalet fortsatte SPI att minska till omkring en halv 
procent medan Sverigedemokraterna fördubblade väljarstödet. Det sam-
manlagda stödet, som får anses ha vunnits på likartad politik, är mycket 
nära riksdagsspärren och möjligen hade någon form av samarbete lockat 
de ytterligare knappt 30 000 röster som fattades. Att döma av den senaste 
tidens debatt verkar detta vara en analys som delas av många inom SPI.

Styrkeförhållandena mellan Sverigedemokraterna och SPI är i dag väsent-
ligt annorlunda än för bara ett år sedan. Det förändrar dock inte det fak-
tum att det fortfarande finns en risk för gagnlös röstsplittring i valet 2010. 
Detta är något som den nya SPI-ledningen bör fundera över. 

Jimmie Åkesson

Vellingebor, se hit!
Ni har en välmående kommun; ekonomin är god, kriminaliteten låg 
och era skolor är lugna och bra. Ni har ett bra recept för framgång 
– ändra inte på det.

Integrationsminister Sabuni har nu pressat era folkvalda, inte minst Lars-
Ingvar Ljungman (m), att “öppna dörrarna” för flyktingar. Om det in-
träffar är det början på slutet för er exemplariska kommun. Vad ni kom-
mer importera är kriminalitet, ekonomiska bördor, osäkerhet och våld 
i skolan. Era gamla kommer på sikt bli utsatta för det våld de dagligen 
utsätts för i övriga Sverige. Om någon betvivlar detta gör er själva en 
tjänst och åk in till Malmö, Landskrona eller andra invandrartäta områ-
den. Prata med en polis och hoppas han vågar säga sanningen till er. Ta 
någon dag och upplev atmosfären på en Malmöskola, eller på andra sätt 
upplev mångkulturen i Sverige. Innan ni låter era politiker ta ett beslut 
över era huvuden (som gjorts i övriga Sverige), informera er själv om vad 
det innebär (om ni inte redan vet) och agera nu, innan det är försent.

Er kommun är en oas i Sverige – ett exemplar för andra. Malmö kommun, 
tillsammans med flera andra invandrartäta sådana, klagar högt över deras 
situation och vill lämpa över bördan på andra, hittills mycket smartare, 
kommuner. Låt er inte luras, immigration av dessa grupper är ingen till-
gång. Om det vore det, skulle givetvis inte dessa kommuner febrilt för-
söka skyffla bort immigranterna någon annanstans.

Det är inte heller enbart en ekonomisk fråga; acceptera det inte även om 
ni får en hundraprocentig ersättning för kostnaderna från staten. Det 
handlar om så mycket mer än det. Det handlar om miljön på gator, torg 
och skolor. Det handlar om trygghet en sen kväll ute på gator och torg. 
Det handlar om kultur och attityder – hur de bemöter andra i sociala si-
tuationer. Det handlar respektfullhet, som de i många fall visat att de helt 
saknar. Det handlar om mer än bara pengar.

Acceptera inte att era folkvalda går en u-sväng ett år efter valet och sviker 
er väljare genom att radikalt förändra er välmående kommun genom att 
“öppna dörrarna” för samma problem Malmö nu har. Ring, mejla, de-
monstrera – vad som helst, bara meddelandet går fram till era politiker.

Och om moderaterna väljer att svika er, har ni ett parti som garanterat 
inte skulle öppna några dörrar –Sverigedemokraterna. Men bäst är om ni 
inte låter det hända i första taget…

Johan Andersson

I början på maj meddelade social-
demokraterna att de inrättar en 
arbetsgrupp kallad ”arbetsgrup-
pen för demokratidebatt”, med 
syfte att motverka Sverigedemo-
kraterna och ”andra extrema kraf-
ter”. Tanken är bland annat att so-
cialdemokraternas medlemmar ska 
stödjas lokalt att ta debatten med 
Sverigedemokraterna (man menar 
naturligtvis att man ska tala om 
Sverigedemokraterna, inte med).

I arbetsgruppen ingår Göran Jo-
hansson, pensionerad ordförande 
för Metall, den tidigare värstingen 
och Robinsonvinnaren Jan Emanuel 
Johansson samt Mats Johansson, 
distriktsordförande och regionråd 
för socialdemokraterna i Blekinge. 
Sistnämnd är tänkt att leda gruppen, 
detta med motiveringen att Karls-
krona har erfarenhet av ”främlings-
fientliga grupper” och Sverigedemo-
kraterna, i alla fall om man ska tro 
Blekinge Läns Tidning (BLT) den 3 
maj. Själv konstaterar Mats Johans-
son att Sverigedemokraterna nådde 
”exceptionella framgångar i Blekinge 
i valet.”
 Att det gick kraftigt framåt i Ble-
kinge är korrekt; i valet 2002 erhöll 
Sverigedemokraterna 3,3 procent 
av rösterna i Karlskrona, vilket gav 

tre mandat i kommunfullmäktige. I 
valet 2006 gick vi kraftigt framåt i 
Karlskrona och landade på närmare 
10 procent av rösterna, vilket gav 
hela åtta mandat i kommunfullmäk-
tige. Sverigedemokraterna är i dag 
Karlskrona kommuns tredje största 
parti. Bara socialdemokraterna och 
moderaterna är större.
 Vad som gör Mats Johansson ex-
tra intressant är att han under den 
gångna mandatperioden (2002-2006) 
satt som socialdemokratiskt kom-

munalråd i Karlskrona kommun och 
att han ledde kommunen i koalition 
med vänsterpartiet och miljöpartiet. 
Det är således under hans styre Sve-
rigedemokraterna växt sig starka.
 Lika mycket som att valfram-
gången är Sverigedemokraternas, är 
misslyckandet Mats Johanssons. Jag 
ställer mig därför frågan om det kan 
bli bättre än att mannen bakom detta 
misslyckande blir ansvarig för en ar-
betsgrupp med syfte att ”motverka” 
Sverigedemokraterna? Tror inte det. 

Arbet(s)grupp mot Sverigedemokraterna

Det är i själva verket under Mats Johanssons (s) tid som 
kommunalråd i Karlskrona, som Sverigedemokraterna växt 
sig starka i staden. Foto: www.blekinge.socialdemokraterna.se

Den 17 maj kunde man i Aftonbla-
det läsa att sverigedemokrater lever 
på bidrag i högre utsträckning än 
andra, något TT valde att spinna 
vidare på. Meningen är givetvis att 
framställa sverigedemokraten som 
en hycklare som anklagar invand-
rare för att leva på bidrag samti-
digt som han själv gör det.

Men uppgifterna är givetvis fram-
ställda på ett medvetet felaktigt sätt. 
På samma sätt som man i valrörelsen 
ville framställa Sverigedemokrater-
nas kandidater som mer brottsbe-
nägna än andra (det visade sig dock 
att riksdagspartiernas kandidater 
var mer brottsbelastade), vill man 
nu framställa Sverigedemokraternas 
politiker som mer bidragsberoende. 
Men det hela haltar. Det går givetvis 
inte att jämföra en handfull sveri-
gedemokrater med tio- eller hundra-
tusentals invandrare.
 Sedan kan man mycket väl på-
stå att en del sverigedemokrater är 
förtidspensionerade och lever på 
bidrag. Aftonbladet gör det gärna 
och jämför dessutom med andra 
partier. Men anledningen till att det 
är som det är vill man givetvis inte 
tala om: Att representera något av 
riksdagspartierna innebär inte att 
man blir utsatt för trakasserier, blir 
av med sitt arbete eller förföljs. Man 
kan alltså inneha en fin chefsposi-
tion, med hög lön, på ett respekterat 
företag och samtidigt vara politiker 

för något av riksdagspartierna. Men 
det är betydligt svårare om man är 
sverigedemokrat; då riskerar man att 
omedelbart fråntas sin position och 
till och med avskedas från sitt arbete. 
Detta innebär att det är få, med väl-
betalda arbeten, som vågar represen-
tera Sverigedemokraterna – även om 
man starkt sympatiserar med oss.
 Förtidspensionärer riskerar inga 
arbeten. Inte heller de som är ar-
betslösa eller på annat sätt satts på 
undankant i samhället. Många av 
dem är däremot besvikna över hur 
samhället har hanterat deras situa-
tion, och brinner således av att för-
ändra och vågar gå i bräschen för att 

åstadkomma förändringar. Jag har 
stor respekt för dessa människor. 
Kanske större respekt än för många 
andra som i första hand bara tänker 
på sig själva. Men jag är också fullt 
medveten om att det är mänskligt 
att tänka på det sättet. Man vill ju ha 
en möjlighet att överleva och man 
tänker kanske inte alltid i ett längre 
perspektiv.
 Sedan kan man också ställa frågan: 
Har inte svenskar som arbetat hårt, 
betalat skatt, skadats och förtids-
pensionerats, rätt till ersättning, när 
till exempel invandrare som nyligen 
kommit till Sverige och aldrig betalat 
någon skatt här, har rätt till det?

Sverigedemokrater bidragstagare?

Aftonbladet försöker smutskasta förtidspensionärer och 
arbetslösa som väljer att engagera sig i Sverigedemokraterna. 
Samtidigt blundar man för alla de invandrare som lever på 
svenska skattebetalare. Foto: Photo2be

Richard Jomshof 

richard.jomshof@sverigedemokraterna.se

Björn Söder 

bjorn.soder@sverigedemokraterna.se
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Att vara blond i dagens Sverige är 
inte längre politiskt korrekt. I alla 
fall inte enligt kristdemokraterna 
(kd), som nyligen kröp till korset 
och bad om förlåtelse för en bro-
schyr om vårdnadsbidrag. Anled-
ningen är att broschyren visar bil-
der med blonda svenska barn.

Susanne Ahlström, pressekreterare 
hos kristdemokraterna i riksdagen 
och ansvarig för framtagandet av 
foldern, ber om ursäkt och skyller 
på tidspress: ”Man kan se det som 
ett olycksfall i arbetet”, säger hon 
till tidningen Kristdemokraten den 
17 maj.
 Enligt Ahlström var det reklamby-
rån, som layoutade foldern ”Mer tid 
med barnen – Inför vårdnadsbidrag 
nu!”, som valde bilderna på pap-
pan med två blonda svenska barn. 
Men kristdemokraterna i Sollentuna 
tyckte att bilden såg ut som nynazis-
tisk propaganda och klagade på bild-
valet. De menade att det rimmar illa 
med partiets mål att visa bilder med 
blonda svenska barn.
 Jan Fjellstedt, ledamot för kristde-
mokraterna i integrations- och de-
mokratinämnden i Sollentuna, är en 
av dem som reagerade på bildvalet. 
Till tidningen Dagen säger han den 
22 maj:
- Genomgående är det bilder på su-
perblonda barn som kryddas med en 
framsida med en pappa i en mycket 

sparsam frisyr. I kombination med 
att ett av barnen på bilden bär en blå-
gul tröja, och det i kombination med 
den miljö som vi här i Sollentuna 
här så passar det inte. Så när jag såg 
den här foldern tänker jag: Åh, nej! 
Om jag skulle sätta tummen över vår 
logga, då skulle jag tänka: ”Aha, sve-
rigedemokraterna.”
 Kristdemokraten Carlos Romero, 
som är förste vice ordförande i kul-
tur- och fritidsnämnden i Sollentuna, 
reagerade även på att texten i bro-

schyren endast är på svenska:
 - Många behärskar inte svenska. 
Vi i kommunen brukar köra de fem 
största invandrarspråken i vårt mate-
rial. Allt behöver inte vara på andra 
språk, men till exempel skulle man 
kunna skriva ”Välkommen till vårt 
parti” på andra språk. Det skulle va-
ra mer säljande, säger han till Krist-
demokraten.

Björn Söder

Ber om ursäkt för blonda barn
Sedan en tid tillbaka finns Jimmie 
Åkessons blogg på www.sdkuriren.se, 
där aktualiteter kommenteras. 

Utnyttjad talartid är missbruk
Under landstingsfullmäktige den 11 juni hölls en 
interpellationsdebatt om landstingets mångfaldsar-
bete, detta efter ett initiativ från Sverigedemokra-
ternas partigrupp. Ett antal frågor ställdes till lands-
tingsrådet Kalle Sandström (s), som i sitt svar bland 
annat avslöjade att man i processen med rekrytering 
av nya medarbetare försöker uppnå ett slags propor-
tionalitet. Med andra ord: Man väljer bort sökanden 
med fel ursprung, vilket oftast torde drabba svenskar eftersom det 
redan finns så många sådana anställda. Om resonemanget dras till sin 
spets kan det dock komma att drabba även andra grupper, som råkar 
vara överrepresenterade på en arbetsplats.

I vilken omfattning eller på vilket sätt detta sker fick vi inget svar 
på. Vi kan däremot konstatera att det inte är något unikt för Lands-
tinget Blekinge. Jag vågar påstå att i stort sett varenda myndighet, 
med några undantag, ägnar sig åt smygkvotering, helt i enlighet med 
luddigt formulerade mångfaldsplaner och liknande.

Interpellationsdebatten blev lång. Alldeles för lång tyckte landstings-
styrelsens socialdemokratiske ordförande, Bernt Johnson, som i ett 
av debattens sista inlägg gick till hård attack mot undertecknad och
Sverigedemokraternas gruppledare Richard Jomshof. Han menade 
att vi, genom att prata för mycket, missbrukade interpellationsrätten 
och att han därför avser kalla till gruppledaröverläggningar för att se 
över hur man kan förhindra liknande missbruk i framtiden. Ledamö-
ter ska låta sig representeras av sina gruppledare i debatten, hävdade 
Johnsson. I klartext: Landstingsfullmäktiges övriga 39 ledamöter har 
att sitta tysta och agera röstboskap.

"Jag förklarade dock att våra interna 
rekryteringsproblem snarare beror på att 

Söderdahls partikamrater kastar sten på oss 
när vi försöker föra ut vårt budskap…"

Hur mycket pratade vi? Undertecknad och Richard Jomshof gjorde 
varsitt inlägg och därefter turades vi om att replikera på andras in-
lägg. Detta helt enligt de debattregler som gäller avseende talartider 
och liknande. För att undgå Johnsons anklagelse om missbruk skulle 
vi alltså ha låtit bli att svara på de påhopp som levererades från ta-
larstolen. Det måste anses vara en mycket underlig inställning till 
fullmäktiges roll – och till demokrati i största allmänhet.

Jag menade att Bernt Johnsson ägnade sig åt pampstyre och sa dess-
utom att en interpellationsdebatt måste tillåtas pågå så länge som 
fullmäktiges ledamöter anser den vara värd att debattera.

Den stora frågan på fullmäktiges dagordning var annars landstings-
planen 2008-2010 och den allmänpolitiska debatt som föregick detta 
ärende. Richard Jomshof utnyttjade sina 15 minuter som gruppledare 
till att presentera våra tilläggsyrkanden. Själv fick jag bara sju minu-
ters talartid och försökte under dessa bland annat förklara varför vi 
tycker att landstinget ska förkasta det omtvistade genusperspektivet 
till förmån för en mer vedertagen utgångspunkt för jämställdhets-
arbetet.

Vänsterpartiets Viveka Söderdahl var på skojhumör och drog pa-
ralleller mellan vår syn på genusbegreppet och problemen med att 
rekrytera kvinnor till partiet. Jag förklarade dock att våra interna 
rekryteringsproblem snarare beror på att Söderdahls partikamrater 
kastar sten på oss när vi försöker föra ut vårt budskap…

På det hela ett givande fullmäktigesammanträde, som innebar att 
Sverigedemokraterna nu på allvar har presenterat sig i Landstinget 
Blekinge.

För övrigt var det skoj att våra tilläggsyrkanden till landstingspla-
nen fick stöd från andra partiers ledamöter, i första hand moderater. 
Visst, de två moderater som röstade med oss gjorde det av misstag. 
Däremot var det ytterligare några som tryckte in Avstår-knappen, 
och det får man betrakta som ett passivt stöd för åtminstone några 
av våra yrkanden.

blogg@sd-k

Det var denna folder som orsakade rabalder inom 
kristdemokraterna. Är det nynazistisk propaganda att visa en 
far och två blonda barn med blågul t-tröja? Tja, vi överlåter åt  
SD-Kurirens läsare att avgöra denna fråga.

I Almedalen onsdagen den 11 juli, 
samlade RFSL och RFSU företrä-
dare för de sju riksdagspartierna 
till en debatt om äktenskapslag-
stiftningen i Almedalen, under 
vilken det framkom att sex av våra 
sju riksdagspartier i dag ställer sig 
bakom en könsneutral äktenskaps-
lagstiftning. Och enligt vänster-
partiet är det dessutom viktigt att 
det går snabbt att införa lagen och 
man ser helst att det blir redan den 
1 januari 2008, skriver RFSL på sin 
webbsida.

Det enda av riksdagspartierna som 
säger nej till en könsneutral äkten-
skapslagstiftning är kristdemokra-
terna, och deras företrädare i debat-
ten, Stefan Attefall, menade att det 
inte finns några argument för att 
ändra på dagens ordning.
 Enligt RFSL fokuserade onsda-
gens debatt främst på diskrimine-
ringsfrågor och vart gränsen går för 
religionsfrihet, och man menar att 
det finns två avgörande frågor: ska 
lagstiftningen vänta på kyrkan och 
ska det vara vigselplikt, det vill säga 
att vigselförrättare förbjuds att vägra 
viga par?
 Även om sex av sju riksdagspar-
tier är överens om att en könsneu-
tral äktenskapslag ska införas är man 
dock inte riktigt överens när det 
gäller frågan om vigselplikt: Social-
demokraternas representant Hillevi 
Larsson menade att lagen ska gå före 
och att man sedan verka för fortsatta 
förändringar inom Svenska kyrkan. 
Moderaternas Anti Avsan menade 
däremot att man med respekt för re-
ligionsfriheten inte kan tvinga någon 

att viga, varför det ska vara upp till 
varje samfund att själv avgöra hur de 
vill agera.
 Oavsett vigselplikt eller inte, me-
nar undertecknad och Sverigedemo-
kraterna att äktenskapslagen inte ska 
ändras. Homosexuella par har redan 
i dag möjlighet att ingå partnerskap, 
vilket är fullt tillräckligt. Äktenska-
pet har dock alltid varit, och ska så 
förbli, ett förbund mellan man och 
kvinna. ”Sverigedemokraterna anser 
att äktenskapet skall vara förbehållet 
par bestående av man och kvinna”, 
står det till exempel skrivet i vårt 
familjepolitiska handlingsprogram. 
Vidare är det min fasta övertygelse 
att en könsneutral äktenskapslag-
stiftning kommer att öppna upp för 
månggifte, krav som redan till exem-
pel framförts inom flera av riksdags-

partiernas ungdomsförbund.
 Sedan en avslutande fundering: 
Trots att Äktenskaps- och partner-
skapsutredningen i sin utredning 
föreslagit att Svenska kyrkan ska 
fråntas den automatiska vigselrätten, 
kretsar debatten kring homovigsel 
och vigselplikt i Svenska kyrkan. 
Men då Svenska kyrkan i dag (ty-
värr) anses vara jämställd med övriga 
religiösa samfund, borde väl kraven 
gälla samtliga religiösa samfund, inte 
sant? Det skulle således vara intres-
sant att höra RFSL med flera föra 
fram krav på homosexuella äkten-
skap i våra ”svenska” moskéer. Det 
skulle vara en intressant debatt att 
följa.

Richard Jomshof 

Ett steg närmare könsneutral 
äktenskapslagstiftning

Sverige

Bevara Äktenskapet säger, i likhet med Sverigedemokraterna, 
nej till en könsneutral äktenskapslag. I skrivande stund har 
närmare 55 000 personer skrivit under upproret. Foto: www.
bevaraaktenskapet.nu
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Polisförbundet varnar
Det svenska polisförbundet lade nyligen fram en rapport med prog-
nostisering av framtidens kriminalitetsbild i Sverige. Slutsatsen är att 
”polisens brottsbekämpning riskerar att omöjliggöras”.

Ett återkommande tema i de framtidsscenarier Polisförbundet har 
arbetat med, är att polisens arbete försvåras av generellt misstroende 
till polis och samhälle på grund av medborgarnas solidaritet med egna 
grupper i samhället. Polisförbundet menar också att man registrerat 
en genomgående upplösning av respekten för samhällsauktoriteter 
generellt, och i en artikel i Dagens Nyheter den 7 juni skriver ordfö-
rande i Polisförbundet, Jan Karlsen, bland annat:

”Bekämpning av morgondagens brottslighet kräver poliser med 
kompetens som knappast finns i dagens poliskår. Inom ett årtionde 
kommer den organiserade kriminaliteten att ha ökat i en omfattning 
som vida överstiger polisens förmåga till brottsbekämpning. Tek-
nikutveckling och allt öppnare gränser även för brottsligheten gör 
att vårt polisväsen inte längre hänger med. Etniska, politiska och 
religiösa grupperingar med självupplevt utanförskap, liksom sänkta 
värderingströsklar mot narkotikabruk och våldsanvändning, under-
gräver den samhällssolidaritet som är nödvändig för en fungerande 
rättsstat. Allt detta gör att polisens arbete att utreda och bekämpa 
brott riskerar att omöjliggöras.”

 

Allt fler lockas av 
”invandrarfientligt parti”
Enligt Integrationsbarometer 2007, en enkätundersökning som ge-
nomförts sedan 1999 av Integrationsverket i syfte att beskriva all-
mänhetens attityder, erfarenheter och kunskaper inom flera integra-
tionsrelaterade områden, säger 7,3 procent att de ”kan tänka sig rösta 
på ett parti som vill inskränka invandrarnas rättigheter”, vilket är en 
ökning med 1,6 procentenheter sedan den förra mätningen.

16 procent säger samtidigt att de ”kanske” kan tänka sig att göra det. 
Totalt rör det sig om 23,3 procent, skriver José Alberto Diaz, forsk-
ningsledare på Integrationsverket, på DN Debatt den 31 maj

Gruppen som helt eller delvis avvisar tanken om att begränsa in-
vandringen av muslimer minskar från 61 till 58 procent. Samtidigt 
minskar andelen som tar avstånd från påståendet ”Jag skulle ha svårt 
att flytta till ett område där det bor många muslimer”, från 44 till 41 
procent, en minskning med tre procentenheter.

”De många negativa resultaten 2007 förvånar eftersom resultaten av 
tidigare mätningar pekat åt motsatt håll. Frågan är om det handlar 
om tillfälligheter eller om början på en ny typ av attitydförändring-
ar”, skriver José Alberto Diaz vidare.

 

Socialdemokrat åtalas 
för valfusk
Socialdemokraten och kommunfullmäktigeledamoten i Surahammar, 
Monica Rydin, åtalas för valfusk. Hon riskerar nu böter och fängelse 
i upp till sex månader för otillbörligt verkande vid röstning efter att 
ha slängt Sverigedemokraternas valsedlar.

Monica Rydén jobbade som valsedelsutdelare under valdagen den 
17 september förra året. I vallokalen i Skogslundsskolan i Suraham-
mar uppmärksammade en manlig väljare hur Monica Rydin, med en 
socialdemokratisk banderoll över bröstet, stod och plockade med 
Sverigedemokraternas valsedlar. När väljaren kom tillbaka efter 
röstningen, var både s-kvinnan och Sverigedemokraternas valsedlar 
borta, varpå röstförrättaren delgavs denna information. När de till-
sammans konfronterade Monica Rydin lämnade hon sedan tillbaka 
de stulna valsedlarna.

Monica Rydén har i polisförhör erkänt att hon tagit Sverigedemokra-
ternas valsedlar och slängt dem i en papperspåse. Själv hävdar hon att 
hon fick ”hjärnsläpp”. Socialdemokraternas ordförande i Suraham-
mar, Olle Thorell, ursäktar dock sin partikollega och säger att han 
inte tror att hon agerade uppsåtligt.

Noterat...

         Som sagt...!

Den fjärde juni kunde vi i en insän-
dare på SD-Kurirens webbsida läsa 
att en lokal Konsumbutik i Öst-
hammar i Roslagen saluför halal-
slaktat kött. ”Det är bedrövligt att 
kooperationen nu har fallit undan 
för muslimernas krav på att få äta 
kött som producerats genom kvali-
ficerat djurplågeri”, stod det bland 
annat att läsa. 

Vidare beskrev insändarskribenten 
den muslimska halalslakten på föl-
jande vis:
 ”Halalslakt innebär att en mus-
limsk funktionär, under rabblande 
av böner till Allah, med en halv-
meterlång kniv skäktar, dvs skär av 
djurets matstrupe, luftstrupe och 
halspulsåder. Religionen kräver att 
djuret är helt obedövat. Tanken är 
att djuret sedan ska förblöda och av-
lida. I verkligheten inträffar döden 
först efter en utdragen dödskamp, 
där djuret vinglar omkring på det 
blodiga golvet i slaktlokalen under 
förfärliga smärtor och dödsångest.”
 Det hela fick Coops Informations-
avdelning att reagera; och den 11 juni 
mottog undertecknad följande mejl:
	 ”Hej,	på	er	hemsida	 ligger	en	 in-
sändare	om	att	halalslaktat	kött	säljs	
i	Coops	butiker.	Insändaren	innehål-
ler	faktafel	och	jag	vill	därför	skicka	
in	följande	inlägg:
	 Det	 riktigt	 att	 vi	 i	 Coop	 säljer	
halalslaktat	 kött.	 Det	 är	 en	 del	 av	
vårt	 mångkulturella	 sortiment,	
’Världens	mat’,	som	består	av	ca	300	
produkter.	Sortimentet	är	framtaget	
i	samarbete	med	invandrarförening-
ar.
	 I	sortimentet	finns	även	halalslak-
tat	 kött.	 De	 djur	 som	 halaslaktas	 i	
Europa	 (varifrån	vi	köper)	bedövas	
först	och	en	Imam	läser	en	bön	och	
vänder	djuret	mot	Mecka.	Det	inne-
bär	att	djuren	slaktas	på	ett	sätt	som	
är	förenligt	med	svensk	djurskydds-
lag.

Hälsningar
Märit	Wikström
Coops	Informationsavdelning

Hör	 gärna	 av	 er	 om	 ni	 har	 frågor	
ang	detta.”

Faktafelet i insändaren består i att 
det halalslaktade köttet kommer från 
djur som bedövats innan halsen sku-

rits av, och inte från obedövade djur 
vilket påstås. Mig veterligen finns 
det länder, bland annat Nya Zeeland, 
som bedövar djuren med elektricitet 
innan halsen skärs av, men vilken 
sorts bedövning som används i det 
aktuella fallet framgår dock inte.
 Som jag ser det gör en eventuell 
bedövning dock ingen större skill-
nad; det är fortfarande en ovanligt 
vidrig slaktmetod: En imam skär (i 
detta fall tydligen efter bedövning) 
halsen av djuret, som är vänt mot 
Mecka, samtidigt som han läser högt 
ur Koranen. Vad som sedan händer 
är att djuret förblöder (i vissa fall 
kan det ta flera minuter innan dju-
ret avlider), samtidigt som det halkar 
runt i sitt eget blod, med dödsångest 
i blicken. Hur man kan saluföra så-
dant kött utan att skämmas är mig en 
gåta. Men i mångkulturens namn är 
tydligen det mesta möjligt. Skäms på 
dig Märit Wikström!
 Här i Sverige kräver Sveriges Mus-
limska Råd, Judiska Centralrådet och 
Broderskapsrörelsen i ett gemensamt 
yttrande att en undantagsparagraf 
om religiös slakt ska införas i Djur-
skyddslagen: ”En sådan ändring av 
lag och förordningar för slakt löser 

de problem med avseende på dis-
kriminering av religiösa minoriteter 
som finns i nuvarande lagstiftning”, 
skriver Sveriges Muslimska Råd på 
sin hemsida (http://www.sveriges-
muslimskarad.se/artiklar/04.html).
 Sveriges Muslimska Råd kräver 
således att Sverige ska tillåta religiöst 
nonsens vid slakt och att detta är vik-
tigare än både svensk djurlagstiftning 
och det enskilda djuret, samtidigt 
som man på fullt allvar menar att det 
förekommer en ”diskriminering” 
av religiösa minoriteter i Sverige 
– sanktionerad av svensk lagstiftning 
– då dessa inte tillåts skära halsen av 
djuren samtidigt som en imam läser 
sagor ur koranen. Tillåt mig skratta.
 Än en gång ställer jag mig frågan; 
hur kan det komma sig att man reser 
över halva jorden till ett litet land i 
Europas utkanter, styrt av ”otrogna 
hundar”, som tydligen inte bara 
ägnar sin vakna tid åt att förtrycka 
religiösa minoriteter, utan dessutom 
saknar förståelse för islams förträff-
ligheter? Hade det inte varit enklare 
att stanna hemma? Jag bara undrar. 

Richard Jomshof

Religiös slakt ska vara förbjuden 

Coop stormarknad i Kalmar är en av de butiker som stödjer 
religiöst djurplågeri. Detta som en del av ett "mångkulturellt 
sortiment", framtaget i "samarbete med invandrarföreningar". 
Foto: Thoralf Alfsson

http://bartijolomsky.blogspot.com



Fackförbunden skall bemöta Sve-
rigedemokraterna, enligt fackför-
bunden själva. Men det handlar gi-
vetvis inte om att ta debatten med 
partiet eller dess företrädare. I stäl-
let skall man försöka sprida osan-
ningar om partiet på arbetsplatser 
för att försöka få arbetarna att 
sluta rösta på Sverigedemokrater-
na. Fackföreningarnas osanningar 
skall tydligen kunna stå oemotsag-
da eftersom Sverigedemokraterna 
inte tillåts bemöta dem i sakliga de-
batter. Det är så fegisar agerar! 

I en debatt i Almedalens Visby den 
9 juli, arrangerad av IF Metall, Pap-
pers och SEKO och i vilken bland 
andra ”experten” Daniel Poohl från 
Expo och frilandsskribenten Nisha 
Besara deltog, diskuterades ”Vi skall 
ta debatten, men hur?”, när det gäller 
att bemöta ”främlingsfientliga” och 
”högerpopulistiska” [läs: Sverigede-
mokraterna, min anm.] grupper.
 Proffstyckarna och den samlade 
intelligentian inom området, träf-
fades således för att utröna hur man 
bäst tar debatten med Sverigedemo-
kraterna. För nu har man tydligen 
upptäckt att det inte går att tiga ihjäl 
oss längre. Den taktiken är körd, så 
vad skall man hitta på härnäst. Ta de-
batten? Nja.
 Fackförbunden biter på naglarna 
av nervositet. Hur skall man stoppa 
väljarflykten från sossepartiet till 
Sverigedemokraterna? Daniel Poohl 
menade att man minsann måste be-
möta Sverigedemokraterna med sak-
liga argument. Det krävdes således en 
”expert” inom området för att kläcka 
den idén. Nisha Besara var däremot 
tveksam till hur mycket debatt man 
skall ta. Det är tydligen farligt om 
man börjar diskutera invandringens 
kostnader, för här har tydligen ingen 
chans mot Sverigedemokraterna. 
Nej, det är ju ganska svårt att disku-
tera kostnader när man gör allt för 
att dölja dem. Besara menade istället 
att man måste fokusera på alla män-
niskors lika värde. Det var något som 
tilltalade Anders Ferbe, andre vice 
ordförande i IF Metall, som menade 
att ”det är oerhört viktigt att våra 

förtroendevalda känner sig trygga i 
sina värderingar kring alla männis-
kors lika värde. Då kan vi stärka de 
goda krafterna och få fler agitatorer 
som vågar ta diskussionerna ute på 
arbetsplatserna”.
 ”Goda krafter” och ”människors 
lika värde”. Har ni hört det förut?
Fackförbunden åker dock åter på 
däng i matchen. I Sverigedemokra-
ternas principprogram står nämligen 
skrivet:
 ”Helt central för oss är också FN:
s deklaration om de mänskliga fri- 
och rättigheterna. Partiet tar starkt 
avstånd ifrån diskriminering av män-
niskor på grundval av kön, religiös 
och politisk tillhörighet eller etnisk 
bakgrund.” Vad skall stackarna inom 

s-facken nu göra?
 Det blir väl som vanligt, att föra 
ut osanningar och driva kampanjer 
inom de forum där Sverigedemokra-
terna inte tillåts delta. Allt för att inte 
sanningen skall få sippra fram. Men 
vet ni vad? Allt fler genomskådar 
s-hyckleriet och allt fler lämnar s-
facken. Allt fler av de svenska arbe-
tarna inser att varken fackförbunden 
eller sossepartiet arbetar för deras 
intressen – de höga fackavgifterna 
till trots. Istället arbetar de intensivt 
för att själva behålla sina maktposi-
tioner och sitta vid köttgrytan. Det 
är så bekväma fegisar agerar!

Björn Söder

Borgarna vill öka invandringen - 
Sverigedemokraterna kräver en 

bättre politik!
 
Sverige har västvärldens största invandring i förhållande till befolk-
ningstalet. I år kommer uppåt 100 000 människor hit och får uppe-
hållstillstånd tack vare vår storsinthet. Bara en liten del av dessa är 
politiska flyktingar enligt de konventioner Sverige har åtagit sig att 
följa. De övriga kommer hit för att ta del av det svenska välståndet. 
De kommer oftast från helt främmande kulturer, har mycket dålig 
utbildning och kan inte på flera generationer bidra till att utveckla 
det svenska samhället.

Den invandringspolitik som den gamla regeringen förde var katastrofal. 
Vänsterpolitiken har varit orsaken till att vi i dag har mer än en miljon 
människor i bidragsberoende. Nu vill den borgerliga regeringen göra ont 
värre genom att öppna dörrarna för en gränslös arbetskraftsinvandring, 
där man kommer att överlåta åt arbetsgivarna att bestämma vår invand-
ringspolitik. Detta kommer att leda till lönedumpning i många yrken 
och till att ett stort antal invandrare och svenskar kommer att få gå ut i 
arbetslöshet när nästa lågkonjunktur kommer. Det blir en ny variant av 
gästarbetarsystem. Det nya inslaget blir tyvärr att ansvaret för att försörja 
skarorna av arbetslösa kommer att hamna på de svenska skattebetalarna. 
Gästerna kommer inte att återvända till sina hemländer!

Sverigedemokraterna säger bestämt nej till det urusla borgerliga förslaget. 
Vi vill ha en politik för arbetsmarknad och invandring som bygger upp 
landet istället för att bryta ner. Vår politik ser ut så här:

1. Gör det möjligt för alla de äldre som vill och kan, att stanna kvar längre 
i arbete. Då kostnaden för att ha äldre människor anställda är avsevärt 
högre än för yngre, måste försäkringssystem och arbetsgivaravgifter ses 
över i syfte att minska denna.

2. Gör det enklare och billigare att anställa unga personer i företagen. 
Skolan måste ge de unga en högre kompetens än idag och arbetsgivarav-
giften för unga ska sänkas ytterligare.

3. Den dryga miljon människor som sitter fast i bidragsberoende ska sät-
tas i arbete innan man tillför ytterligare arbetskraft från främmande län-
der. Det är omoraliskt, både mot dessa personer, och mot skattebetalarna, 
att acceptera nuvarande situation.

4. Svenska föräldrar ska stimuleras till att föda fler barn. Antal barn per 
familj måste öka från dagens cirka 1,7 till 2,2. Detta ska åstadkommas 
genom en generös familjepolitik.

5. I de fall det finns en akut brist på personal inom vissa yrken ska det 
vara möjligt att anställa utländsk arbetskraft. Varje sådan anställning ska 
prövas av AMS och ställas mot behov och utbud på den svenska arbets-
marknaden. Personerna ifråga får tillfälliga uppehållstillstånd. För med-
flyttande anhöriga ställs krav på försörjningsansvar. En lång övergångstid 
ska gälla innan man kan få del av det svenska välfärdssystemet.

Vänsterpartierna drev en invandringspolitik som ökade antalet bidrags-
tagare katastrofalt. Borgarna vill ta in utländsk arbetskraft som kommer 
att pressa lönerna neråt för svenska arbetare. Sverigedemokraterna är det 
enda förnuftiga alternativet!

Per Björklund

6 Sverige

Nu ska debatten tas med Sveri-
gedemokraterna, meddelar det so-
cialdemokratiska partiet och fack-
föreningsrörelserna. Facket har 
dock redan börjat ta debatten med 
sverigedemokrater som är fackan-
slutna; uteslutning stavas debatten 
då. 

Mattias Karlsson har tidigare fö-
redömligt visat på hur avhumani-
seringen av sverigedemokrater är 
medel för att kunna behandla dem 
hur som helst (läs artikeln ”De to-
lerantas intolerans – Avhumanise-
ringen och dess konsekvenser”, i nr 
70 av SD-Kuriren).
 Anders Ferbe, andre vice ordfö-
rande i IF Metall, säger insiktsfullt 
till Svenska Dagbladet att debatten 
inte tagits med Sverigedemokrater-
nas och att socialdemokraterna varit 
dåliga på att känna av det missnöje 
som finns mot den förda politiken. 

Tro då inte för det vildaste att poli-
tiken behöver förändras, utan det är 
folket som det behöver ändras på. 
Som sagt, uteslut alla sverigedemo-
krater och statuera exempel på hur 
det går om man röstar på Sverigede-
mokraterna. Så agerar facket och den 
socialdemokratiska rörelsen.
 Demokratiskt? Tja, Mats Johans-
son (s) i Karlskrona, går så långt att 
han påstår att vi sverigedemokrater 
bryter mot de etablerade partiernas 
hederskodex ”att i stort hålla sig till 
sanningen”. På mig låter det som 
när Galileo Galilei ställdes inför in-
kvisitionens domstol av den tidens 
etablissemang för att han förde fram 
en ”felaktig lära”. Det jag vill peka 
på med liknelsen, är att om nu LO 
och sossarna verkligen vill visa vad 
Sverigedemokraterna står för, hade 
det kanske varit lämpligt att bjuda in 
oss och ställa oss till svars. Men man 
är naturligtvis medveten om att det 
kommer att visa sig att Sverigede-
mokraterna för fram obehagliga san-
ningar om man lyfter på locket.
 Det är i själva verket socialde-
mokraterna som bär huvudansvaret 
för den havererade invandrings- och 

integrationspolitiken. Samtidigt är 
det tydligt att man saknar förståelse 
för hur det ser ut i bostadsområdena 
där en stor del av väljarna bor. Att ha 
en generös inställning till invandring 
när man själv inte lever med proble-
men som uppstår runt knuten är lätt. 
Att leva som man lär eller ta del av 
vardagsproblematiken görs inte i 
ett fint villakvarter eller i en dyr bo-
stadsrätt med kodlås. Att kalla var-
dagen för många arbetare, arbetslösa 
och pensionärer en lögn, kommer 
bara att väcka mer vrede hos dem.
 Lösningen för socialdemokrater-
na skulle vara att erkänna att deras 
politik varit ett misslyckande och att 
de haft fel. Sannolikheten för detta är 
otänkbart. För svenska folket är det 
negativt, för Sverigedemokraterna 
är det positivt. Positivt och nytt i 
kråksången är att det hänvisas till en 
ej ännu publicerad opinionsmätning 
som visar att 16 procent av över 1 000 
tillfrågade tycker att det vore bra om 
Sverigedemokraterna kommer in i 
riksdagen i samband med valet 2010. 
Det har vi faktiskt inte hört förut.

Har du hört det förut?

Anders Ferbe, andre vice ordförande i IF Metall, är en 
av många som inte vågar inte ta debatten direkt med  
Sverigedemokraterna.  Därför ska nu "debatten" tas bakom 
ryggen på Sverigedemokraterna, utan möjlighet att besvara 
de lögner  fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna 
sprider. Foto: www.ifmetall.se

Fegisarna diskuterar

Jens Leandersson 

jens.leandersson@sverigedemokraterna.se

Framåtsträvande värdekonservativ blogg 
med en injektion av nationalism och socialt 

ansvarstagande...

[www.sdblogg.se]
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I sin ledarartikel ”Att ta debatten 
räcker inte” i tidningen Journalis-
ten, underkänner Maja Aase Sveri-
gedemokraternas motiv för att tid-
ningarna Expo och Flamman inte 
ackrediterades till partiets riksårs-
möte i Karlskrona. Enligt Aase har 
beslutet ingenting att göra med att 
Expo ägnar sig åt olaglig åsiktsre-
gistrering eller att Flamman ge-
nom kopplingar till våldsvänstern 
skulle utgöra en uppenbar säker-
hetsrisk. Istället handlar det om 
att Sverigedemokraterna inte ”gil-
lar att bli granskade”.

Logiken i resonemanget om att ett 
parti som ”inte gillar att bli gran-
skade”, ackrediterar ett drygt fem-
tiotal journalister samt ”spioner” 
från minst ett riksdagsparti, men ne-
kar två, lämnar jag åt var och en att 
bedöma. Sanningen är dock att dessa 
båda tidningar på avgörande sätt 
skiljer ut sig från vanliga medier.
 Expo har aldrig gjort någon hem-
lighet av att man inte är någon vanlig, 
objektivt granskande, tidning utan 
snarare en politisk kamporganisation 
med det uttalade syftet att motarbeta 
invandringkritiker och som lagt ned 
stor energi på att försöka beskära de 
demokratiska rättigheterna för dem 
vars åsikter man ogillar, genom att 
plädera för att de inte skall få hyra 
lokaler till sina möten, inte besöka 
skolor, inte annonsera och inte de-
battera.
 Genom tidningens relativt korta 
historia har det funnits åtskilliga 
kopplingar till den maskerade ter-
rorvänstern. I dag skriver man på 
sin hemsida att man tar avstånd ifrån 
våld riktat mot invandringskritiker, 
inte för att det i sig skulle vara fel att 
misshandla oliktänkande, utan för 
att det är ”improduktivt och mot-
verkar sitt syfte”. Så har det dock 
inte alltid varit. Genom åren har fle-
ra av tidningens medarbetare dömts 
för att ha hotat och attackerat mina 
partikamrater.

Sverigedemokrater åsiktsregistreras
Hur Expos kontakter med extrem-
vänstern ser ut i dag kan jag inte ut-
tala mig om, men klart är att man 
på goda grunder kan misstänka att 
tidningen ägnar sig åt olaga åsiktsre-
gistrering. Tidningen har publicerat 
åtskilliga artiklar som i såväl juridisk 
som etisk mening torde vara mycket 
tveksamma, där man offentliggjort 
mer eller mindre sanna uppgifter om 
enskilda sverigedemokraters tidigare 
medlemskap i politiska partier, vilka 
böcker de köpt, vilka konserter och 
politiska sammankomster de bevis-
tat samt vilka barndomskamrater de 
fortfarande umgås med och vad dessa 
antas ha för politiska uppfattningar. 
Man har också publicerat utdrag ur 
”hackade” och stulna mejlkonver-
sationer mellan medlemmar i Sve-
rigedemokraterna. Dessa och andra 
”hackade” mejlkonversationer har 
också återfunnits på vänsterextrema 
nätforum. Informationen har bland 
annat använts till att planlägga och 
genomföra en attack mot ett parti-

styrelsemöte i Helsingborg i mars 
2005. Värre än så är att Expo öp-
pet erkänt att man är i besittning av 
medlemslistor som stulits från parti-
et och att man använt dessa listor för 
att kartlägga partiets medlemmar.
 Flamman, eller Norrskensflam-
man som den tidigare hette, torde av 
varje demokrat betraktas som en av 
den svenska historiens mest obehag-
liga tidskrifter. Under större delen av 
sin existens har Flamman försvarat 
världshistoriens värsta massmördar-
regimer och bekänt sig till totalitära 
och antidemokratiska läror. I detta 
avseende är tidningen fullt jämför-
bar med till exempel ”Den svenske 
nationalsocialisten”, som jag näppe-
ligen tror att något parti skulle ack-
reditera till sitt årsmöte.

Samröre med AFA
Ordförande för den tidningsföre-
ning, som idag ger ut Flamman, är 
den vänsterpartistiske riksdagsleda-
moten Kalle Larsson, som fortfaran-
de bekänner sig till kommunismen. 
Larsson har gjort sig känd genom 
att bland annat jämställa Lenin med 
Winston Churchill och i likhet med 
Expo ge uttryck för åsikten att an-
vändandet av politiskt våld inte är en 
moralisk utan en strategisk/taktisk 
fråga. (Svenska Dagbladet, 2004-10-
14)
 I likhet med många av sina parti-
kamrater har Larsson vid flera tillfäl-
len observerats i samband med ag-
gressiva och högljudda störningar av 
sverigedemokratiska möten. Larsson 
har haft ett nära samarbete ledande 
AFA-terrorister i samband med att 
vänstern och AFA arrangerat gemen-
samma manifestationer. (Offensiv 
527, 2002-12-11) Så sent som förra 
året uttryckte sig Larsson också på 
följande sätt: ”…vi ser ingen poäng 
i att demonisera och ta avstånd från 
hela grupper, som till exempel Afa. 
Vi hoppas att samarbetet mellan 
olika antirasistiska krafter kan ta fart 
i framtiden.” (Internationalen, 2006-
06-17)

 

I en artikel i Dagens Nyheter den 
22 september 2002 beskriver social-
demokraten, Vidar Andersson, hur 
han den 24 augusti samma år hamnat 
i samma tågkupé som Kalle Larsson, 
och då tydligt hörde hur denne via 
telefon fick en rapport om hur ett 
invandringskritiskt möte attackerats 
av Larssons meningsfränder genom 
bland annat stenkastning. Andersson 
skriver att Larsson ”verkar nöjd med 
utgången och han instruerar dem han 
talar med att se till att 'anarkisterna' 
tar på sig skulden för stenkastning 
och andra våldsamheter.” Anders-
son skriver också att han höll på att 
glömma episoden, men att han efter 
att ha hört Kalle Larsson klumpa 
ihop Folkpartiet med ickedemokra-
tiska krafter inte kan ”låta bli att på-
minna om att de som verkligen har 
samröre med gatans stenkastande 
parlament är just sådana vänsterriks-
dagsmän som Kalle Larsson”.
 
Bakom självrättfärdighetens mur
För den, som i likhet med Maja 
Aase, sitter i trygghet bakom själv-
rättfärdighetens mur på tidningen 
Journalistens redaktion, kan kanske 
ovanstående uppgifter framstå som 
otillräckliga för att neka de aktuella 
tidningarna ackreditering.
 För mig, som till varje pris vill eli-
minera alla risker för att den svart-
maskerade pöbeln får information 
som försätter någon av mina par-
tikamrater i fara, som själv sprejats 
med tårgas och hotats till livet vid 
upprepade tillfällen och som tvingats 
se mina vänner drabbas av yrkesför-
bud, bli uteslutna ur facket, bli at-
tackerade med frätande syra, stenar, 
yxor, knivar, järnrör och flaskor, bli 
stampade i huvudet av järnbeklädda 
kängor, få sina leder brutna och bli 
bortförda med ambulans, så är det 
dock fullt tillräckligt.

Ackreditering, åsiktsregistrering och 
samröre med gatans parlament

Kommunisten tillika vänsterpartisten Kalle Larsson anser att 
användandet av våld inte är en moralisk utan en strategisk/
taktisk fråga. Foto: www.vansterpartiet.se

SSU och andra imbeciller - 
vi vill inte ha er hjälp!

Inför Sverigedemokraternas riksårsmöte i Karlskrona så skramlade 
det mer än vanligt från landets alla tomma tunnor. Främst var det 
smutsvänstern med dess uppsjö av våldsvurmande pajasföreningar 
som gjorde väsen av sig.

Vissa fascistbetonade grupper ur denna sörja av brunröda kamporganisa-
tioner, hotade med att försöka stoppa mötet med ”alla till buds stående 
medel”. Med tanke på vad dessa individer vanligtvis brukar använda för 
medel så var det glasklart att man i alla fall inte tänkte bjuda in oss till en 
konstruktiv och demokratiskt debatt. Trots att vilken normalbegåvad tio-
åring som helst kunde räkna ut vad som avsågs med ”alla till buds stående 
medel” och trots den allmänna vetskapen om vad dessa gruppers demo-
kratisyn går för, så benämndes de demokratihatande lössen som ”aktivis-
ter” och ”demonstranter” i de flesta medier. Det är sorgligt att se att stora 
delar av Sveriges journalistkår så ogenerat försöker mörka våldsvänsterns 
illgärningar samt försöker få oss demokrater att framstå i dålig dager. Som 
tur är så misslyckades det kapitalt.
 När undertecknad kom till riksårsmötet på fredagen, så stod en hand-
full SSU:are invid polisens identitetskontroll för inträde till mötesområ-
det. De hade ritat egna plakat där de – troligtvis efter konsultation hos 
Mona Sahlin – plitat ned de allra mest patetiska och intetsägande av alla 
dåliga argument för deras sak – mångkulturalismen. På ett plakat stod det 
till exempel ”mångfald”, på ett annat stod det ”Sverige åt alla”.
 
Försök med kebabsnacket nästa gång
Allvarligt talat SSU! Hade ni lejt bort plakatskrivandet åt närmsta dag-
center så hade det antagligen blivit åtminstone lite mindre dåligt. Ska ni 
inte komma med kebabsnacket nästa gång, för att verkligen visa hur kor-
kade och obildade ni är?
 Förutom att försöka roa oss med de sinnessvagt hopknåpade plakaten 
så ställde ungsocialisterna ett par frågor till mig, och – har jag hört efteråt 
– till många andra mötesdeltagare. Första frågan var om vi hade varit på 
studieresa i Sydafrika och eftersom jag inte varit ens på den afrikanska 
kontinenten så svarade jag nej. Andra frågan handlade om var jag tyckte 
att svarta människor skulle sitta på bussen, och eftersom jag är välupp-
fostrad så svarade jag att de ska sitta bland alla andra. (Jag hade velat fråga 
tillbaka hur de kan ställa en så dum fråga, men valde artighetslinjen.)
 Varför SSU tycks vilja göra skillnad på folks bussplatser utifrån vil-
ken kulör deras hud har vet jag faktiskt inte, men jag tycker att det känns 
lite obehagligt att det finns människor som är fixerade vid sådana triviala 
saker.

Fula plakat och dåligt uppförande
På det hela taget så uppförde sig vänstermänniskorna väldigt illa. För-
utom att SSU hade så fula plakat och ställde så oförskämda frågor till oss 
så kom en annan grupp i samma politiska fåra till oss dagen därpå. De 
skrek så rösterna sprack att de skulle krossa oss (oklart hur dock) och 
kallade oss en massa saker som vi inte är, mördare till exempel. De hade 
en banderoll där det stod ”Vi tar debatten” och under dessa ord hade 
de ritat ett automatvapen. (Kul demokratisyn, jävla slödder [Min privata 
anmärkning].)
 Hur som helst. Händelserna kring riksårsmötet och inte minst den 
vidriga situation som föregick mötet, med de på grund av våldshot av-
bokade lokalerna, gav stor uppmärksamhet för partiet. Och även om vi 
själva naturligtvis hade föredragit att få hålla mötet i Louis de Geer-hallen 
i det vackra Norrköping, så är det ingen hemlighet att partiet tjänade på 
det inträffade. Jag vet inte för hur många miljoner kronor mediatid som 
ni gett oss gratis, era stackars vilsna varelser.
 För fem år sedan så hade vänstermedias och våldsvänsterns symbio-
tiska agerande kanske gått vägen, men det är slut med det nu. Svensson 
tror inte längre på vad tidningarna skriver om Sverigedemokraterna, än 
mindre på vad de skriver om ”Anti”-fascister och yrkesdemonstranter. 
Folket hemma i stugorna har börjat fatta vad journalisternas sympatier 
ligger, och det är knappast där folkets dito ligger. Det svenska folkets 
tilltagande vrede över redaktörskråets ifrågasättande av deras intellekt är 
en snöboll som just börjat sin färd nerför en väldigt lång och brant backe. 
Er era är över – vår era gryr.

Vi klarar oss utan er hjälp!
Man kan undra hur dessa individer i till exempel SSU tänker. ”Ja, vilken 
bra ide! Vi försöker störa ett demokratiskt partis interna möten genom 
att rita fula plakat och ställa dumma frågor, det ger säkert sympatier.” 
Hallå! Verkligheten anropar. Man kan inte ha en motdemonstration mot 
ett demokratiskt möte, då är man per definition antidemokrat. Motde-
monstrationer håller man, logiskt nog, mot demonstrationer.
 Eller är det så att ni faktiskt själva förstått att mångkultur är en blodig 
och ondskefull samhällsordning, att ni helst vill tillbaka till Per-Albins 
folkhem och inser att det bästa sättet att nå dit är att hjälpa Sverigedemo-
kraterna att vinna sympatier? Är det så det är? I så fall förstår jag ageran-
det, inte annars.
 Men det må vara hur det vill med den saken, vi vill i alla fall inte ha er 
hjälp. Sanningen är att vi ska in i riksdagen nästa val, med buller och bång, 
och då vill inte vi höra att vi inte tog oss dit av egen kraft utan fick hjälp 
av er antidemokrater, så det så!

Linus Bylund

Mattias Karlsson 

mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se
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Europas ledare har nu kommit 
överens hur EU ska styras i fram-
tiden; de stora länderna får mer 
inflytande än de små, och Sverige 
förpassas till åhörarplats.

Samordning av utrikes- och för-
svarspolitik sker under EU-flagg, 
självständigheten minskas drastiskt. 
EU, Europas förenta stater, införs 
med små steg så att folk inte ska 
märka förändringen. Sveriges miss-
nöjespartier har ställt krav om folk-
omröstning vilket aldrig kommer att 
ske. Det finns en riksdagsmajoritet 
som säger tvärt nej och en bidragan-
de orsak är antagligen vetskapen om 
att en folkomröstning hade slutat 
som en misstroendeförklaring mot 
EU och därmed ett nej. Delvis kan 
jag förstå varför vi inte kommer få 

folkomrösta men likväl anser jag det 
vara helt åt skogen utan en folkom-
röstning.
 Både Alliansen och socialdemo-
kraterna tycker likadant. Det är för 
mig som sverigedemokrat inte vidare 
förvånande att både Mona Sahlin (s) 
och Fredrik Reinfeldt (m) varit emot 
Köpenhamnskriterierna, då dessa 
har omöjliggjort framtida medlem-
skap för exempelvis Turkiet. Köpen-
hamnskriterierna är de villkor som 
EU:s kandidatländer måste uppfylla 
för att bli medlemmar i EU. Kriteri-
erna har funnits sedan 1993 och har 
inneburit att nya medlemsländer ska 
respektera demokratiska principer, 
mänskliga rättigheter samt respekt 
för och skydd av minoriteter. Ytt-
randefrihet, föreningsfrihet och obe-
roende press måste vara garanterade 

i lag enligt Köpenhamnskriterierna.
 Nu är dessa kriterier borta vilket 
varit en hjärtefråga för socialdemo-
kraterna. För svenskt vidkommande 
är EU-fördraget ytterligare en spik i 
kistan på det nationella självbestäm-
mandet. I grunden måste miljöfrågor 
och andra globala problem lösas på 
högre nivå än den nationella arenan, 
men utvecklingen av EU mot en su-
perstat skapar bara nya problem mer 
än att de gamla löses.
 Vad vi behöver i Sverige är en ge-
nomgripande diskussion om vad EU 
är och vad vi vill med EU i framti-
den, det är en förutsättning för ökad 
tilltro till politiken och det politiska 
systemet.

Jens Leandersson

Därför får svenska folket 
inte rösta om EU-fördraget

Danmark vägrar ändra 
kritiserad lag

 
Europarådet menar att den lag som syftar till att försvåra tvångsäkten-
skap och som förbjuder danskar att ta hämta sina makar i utlandet, i själva 
verket bryter mot den europeiska konventionen för mänskliga rättighe-
ter. Dessutom kritiseras regeln om att invandrare måste ha minst 50 000 
danska kronor på banken för att erhålla ett danskt uppehållstillstånd.  

I Danmark har man dock inga planer på att ändra den omstridda lagen 
eller den kritiserade regeln. I stället meddelar den danska regeringen att 
de haft avsedd effekt och att de ska vara kvar.

Här i Sverige antog Sverigedemokraterna ett nytt invandringspolitiskt 
handlingsprogram på riksårsmötet den 19 maj, ett program som ligger 
helt i linje med den politik Danmark i dag för. I programmet står bland 
annat följande att läsa:  

"Uppehållstillstånd	för	äkta	makar	och	därmed	jämställda	personer		

För att äkta makar och därmed jämställda personer skall få uppehållstill-
stånd skall följande krav vara uppfyllda:

• Bägge parter skall vara över 24 år gamla. Detta i syfte att motverka 
tvångsäktenskap.  
• Paret skall vara gifta eller kunna dokumentera minst två års samlevnad 
på samma adress.
• Äktenskapet får inte ha ingåtts under tvång.  
• Den härboende personen skall vara svensk eller nordisk medborgare, 
ha permanent uppehållstillstånd eller flyktingstatus.
• Den härboende personen skall påta sig försörjningsansvar för den an-
hörige under en femårsperiod och skall dessutom betala en engångssum-
ma, uppgående till ett prisbasbelopp, som ett bidrag till statens utgifter 
för den anhöriges svenskundervisning och övriga anpassningskostnader.  
• Den härboende personen skall inte ha mottagit socialbidrag under 
minst ett år innan ansökningen sker.
• Den härboende personen får inte vara dömd för våld eller liknande mot 
en partner de senaste tio åren.  
• Den härboende personen skall kunna erbjuda en bostad av rimlig stor-
lek.
• Paret samlade anknytning till Sverige skall vara större än till något an-
nat land. Detta gäller dock inte om den härboende personen är svensk 
medborgare eller har varit boende i landet i minst 25 år.
• Bägge parter skall underteckna en anpassningsförklaring där man för-
binder sig att delta i det svenska samhällslivet efter bästa förmåga och att 
följa svenska lagar och regler."

Säg NEJ till Turkiet!

De europeiska politikerna har som vana att totalt strunta i vad invå-
narna i Europa vill och detta visar sig med all tydlighet när det gäller 
Turkiet och dess eventuella inträde i EU. Även om jag är glad att vi 
röstade nej till EMU och därmed Euro, är det synd att vi inte kan 
vara med i kampanjen som iscensatts av www.rayezlaturquie.com, 
och som syftar till att förhindra ett Turkiskt EU-medlemskap.

“Visa ditt missnöje och ge röst åt ditt motstånd genom att kryssa över 
Turkiet med ett rött kryss på alla dina sedlar, i det nedre högra hörnet på 
Europakartan på baksidan av varje eurosedel. Lätt att göra, det är tydligt, 
det är precist, utan hat, och det sprider ett kraftfullt budskap”, skriver 
man bland annat på sin webbsida.

Men om ni är ute och reser i Europa och kommer över lite eurosedlar, så 
förslår jag att ni tar med er en röd penna och visar ert motstånd mot att 
Turkiet överhuvudtaget finns med på dagordningen när det gäller EU, 
genom att sätta ett rött kryss över Turkiet.

Ted Ekeroth

Sverigedemokraterna efterlyser en genomgripande diskussion om vad EU är och vad vi vill 
med EU i framtiden. Ett led i detta är partiets krav om en folkomröstning om det nya EU-för-
draget. Foto: http://ec.europa.eu/avservices

Efter söndagens val i Turkiet, med 
en klar seger för premiärminister 
Recep Tayyip Erdogan, står det 
klart för Dansk Folkeparti att det 
turkiska folket inte önskar de re-
former som är nödvändiga för ett 
medlemskap i EU. Därför bör alla 
förhandlingar stoppas nu, utta-
lar Dansk Folkepartis EU-ordfö-
rande, Morten Messerschmidt, och 
Mogens Camre, medlem av Euro-
paparlamentet, i ett pressmedde-
lande.

- Hela orsaken till valet var Erdo-
gans önskan om att utnämna den 
fundamentalistiska muslimen Ab-
dullah Gül till president. Det kunde 
de sekulära krafterna i det turkiska 
parlamentet inte acceptera, men val-
segern till Erdogan kan vi tolka som 

en klockren signal om att det turkis-
ka folket stödjer denna fundamenta-
listiska politiker. Därtill kommer, att 
valkampen har varit en oskön före-
ställning präglad av en räcka kallblo-
diga mord på reformvänliga politiker 
och angrepp på yttrandefriheten, sä-
ger Morten Messerschmidt.
 - För dansk Folkeparti är det av-
görande, att relationerna till Turkiet 
är så goda som möjligt. Vi kan se, att 
EU:s krav på reformer blott gör tur-
karna mer fundamentalistiska, och 
därför måste och skall vi ge upp de 
orealistiska planerna på att smälta 
samman Turkiet med Europa. Det är 
två oförenliga storlekar och det bör 
vi meddela klart ut till turkarna.
 Härefter kan vi normalisera för-
hållandet och i stället erbjuda Turki-
et ett privilegierat partnerskap, säger 

Morten Messerschmidt och Mogens 
Camre.
 - Turkiskt medlemskap i EU kom-
mer bli en sluss för ett ödeläggande, 
islamiskt inflytande i EU. Inget mus-
limskt land betraktar Västvärldens 
kultur som acceptabel, och vi skall 
inte göra oss något hopp om, att vi 
kan omvända dem. Den danska re-
geringen måste nu rätta sig efter den 
danska befolkningens majoritet och 
meddela klart ut: Turkiet skall inte in 
i EU, avslutar Mogens Camre.
 Morten Messerschmidt och Mo-
gens Camre uppmanar den danska 
regeringen till att följa den franska 
presidenten Sarkozy och de övriga 
krafterna i Europa, som arbetar för 
att etablera ett grannskapsavtal med 
Turkiet i stället för ett utopiskt med-
lemskap.

Dansk Folkeparti vill stoppa förhandlingarna med Turkiet

Bankgiro ersätter plusgiro
Sverigedemokraterna lämnar plusgirot och övergår till bankgirot. Från och med nu ersätter 
bankgiro 5280-7005 det gamla plusgirokontot. Medlemskap och övriga inbetalningar skall 

framöver göras till bankgiro 5280-7005. 
Det gamla plusgirokontot kommer att fortsätta att vara öppet under en övergångstid.
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Vänsterextremister överväger 
terrorhandlingar
Danska vänsterextremister, med koppling till det rivna Ungdomshu-
set i Köpenhamn, överväger nu aktionsformer som hittills har varit 
okända i det danska samhället. De ser bland annat brandattentat och 
kidnappningar som möjligheter för att föra deras kamp vidare.

”Folk är trötta på militanta aktioner, som inte verkar. Det skulle vara 
mera effektivt med personöverfall, brandattentat eller kidnappning-
ar”, säger en aktivist, som i flera år har färdats dagligen till Ungdoms-
huset och tillhör den innersta kretsen i aktivistmiljön, till politiken.
dk den 9 juni.

Vill återinföra gränskontrollen
”Det är tydligt att den slopade gränskontrollen låter åtskilliga li-
gor speciellt från Östeuropa slinka in i landet. Jag har därför frågat 
EU-kommissionen om vilka regler som egentligen gäller innanför 
Schengenavtalen vidrörande gränskontroll.”

Det säger Dansk Folkepartis medlem av Europaparlamentet, Mogens 
Camre, i ett pressmeddelande. Detta som en reaktion på de många 
utländska ligor som huserar i de större danska städerna och vilkas 
aktiviteter har varit hastigt stigande de senaste åren. Camre vill nu 
återinföra den danska gränskontrollen i syfte att bekämpa de utländ-
ska ligornas framfart i Danmark.

Vaknade upp efter 19 år i koma
Jan Grzebski vaknade upp efter 19 år i koma. När hans olycka in-
träffade var Polen fortfarande en del av kommunistregimen. I dag är 
landet på god väg att bli en framgångsrik och välmående nation. Da-
gens Nyheter rapporterar den 2 juni att Jan Grzebski inte är speciellt 
sugen på att återgå till det kommunistiska Polen:

”När jag föll i koma fanns det bara te och vinäger i affärerna, kött 
ransonerades och bensinköerna ringlade sig överallt […] Nu är det 
så mycket varor i affärerna att jag blir yr. Vad som förvånar mig i dag 
är att alla människor går omkring med sina mobiltelefoner och bara 
gnäller. Jag har inget att klaga över.”

Dansk Folkeparti kritiserar EU-fördrag
Dansk Folkepartis EU-ordförande, Morten Messerschmidt, med-
delar i ett pressmeddelande den 23 juni att han är mycket kritisk till 
det nyligen antagna EU-fördraget. Han påpekar att huvuddelen i det 
tidigare utkastet till EU-författning finns med i det nya fördraget, 
vilket inte minst innebär att Danmark kommer att tvingas ge upp en 
del av sin suveränitet.

Messerschmidt liknar fördraget vid ett smygkontrakt och påpekar att 
det endast innehåller kosmetiska ändringar jämfört med det tidigare 
nedröstade utkastet till EU-författning, samtidigt som han kräver en 
folkomröstning om fördraget i Danmark.

Norrmännen säger nej till EU
EU-motståndet i Norge är fortsatt starkt; hela 48,2 procent av de 
tillfrågade i en opinionsundersökning gjord av norska Sentio säger 
sig vara emot ett norskt EU-medlemskap, medan 41,8 procent upp-
ger att de är för.

Danskt nej till turkiskt EU-medlemskap
En majoritet av det danska folket säger nej till ett turkiskt EU-med-
lemskap, och motståndet har dessutom ökat sedan en motsvarande 
mätning från november 2005. Detta enligt en ny opionsundersök-
ning, rapporterar Jyllands-Posten den 2 juli.

Över 55 procent av danskarna säger nej till att erbjuda Turkiet ett 
EU-medlemskap, bara 29 procent säger ja till att öppna dörren för 
det stora muslimska landet med 72 miljoner invånare. Trots det mas-
siva motståndet vill Danmarks folkvalda fortsätta förhandlingarna 
med Turkiet.

Dansk Folkeparti uppmanar däremot den danska regeringen till att 
försöka få stopp på förhandlingarna fortast möjligt. Om det inte sker, 
kräver partiet en folkomröstning i Danmark angående Turkiets EU-
ansökan.

Noterat...
I Schweiz har en politisk strid blos-
sat upp sedan landets största parti, 
det invandringskritiska Schweizis-
ka folkpartiet (SVP) krävt en folk-
omröstning om förbud mot nya 
minaretbyggen.

Enligt Svenska Dagbladet den 13 
maj är det ett antal högerpolitiker, 
däribland medlemmar ur landets 
största parti SVP, som börjat samla 
in namnunderskrifter för att få till 
stånd en folkomröstning; tanken är 
att nödvändiga 100 000 namnunder-
skrifter ska samlas in till november 
2008.
 Argumenten mot minareterna är 
att de skapar problem mellan reli-
giösa grupper och hotar harmonin 
i samhället, samtidigt som motstån-
darna menar att de är oförenliga med 
schweizisk lag. I det sistnämnda 
fallet hänvisar man till en paragraf i 
landets konstitution som ger myn-
digheterna rätt att ”vidta åtgärder 
för att bevara sämjan mellan olika 
religiösa grupper”.
 SVP:s Ulrich Schlüer menar att 
minareterna är ”islamistiska byg-
gen med ett imperialistiskt kall”, 
samtidigt som han menar att de inte 
har med religion att göra då de inte 
nämns i Koranen eller i andra isla-
miska texter. ”De bara symboliserar 
en plats där islamsk lag gäller”, me-
nar Schlüer.
 Adel Méjri, ledare för en mus-

limsk intresseorganisation med syfte 
att hjälpa muslimer att integreras i 
det schweiziska samhället, säger sig 
vara chockad över initiativet, och 
han kallar förslaget ”aggressivt” och 
”islamofobiskt”. Förslaget har även 
väckt motstånd hos vissa kristna 
grupper; Walter Müller, talesman för 
den schweiziska biskopskonferen-
sen, säger till exempel att ”det finns 
många muslimer här i landet och de 
måste få utöva sin religion”.
 Enligt FN finns det ett ”djupt ro-
tat motstånd” mot multikulturalism 
i det schweiziska samhället. Ett ex-
empel på detta är då den schweiziska 
kommunen Birr nyligen utfärdade 

en stadga riktad till invånare av ut-
ländsk härkomst, i vilken det fram-
går att ”här respekteras schweiziska 
seder, bruk och traditioner” och 
”här talas schweizertyska eller tys-
ka, inget annat”. Vidare finns det ett 
utbrett missnöje mot minaretbyg-
gen i Schweiz, och planer att bygga 
minareter i Bern, Aargau, St Gallen 
och Solothurn har lagts på is sedan 
lokalbefolkningarna protesterat.  
 Det finns i dag omkring 340 000 
muslimer i Schweiz, vilket är strax 
över fyra procent av landets befolk-
ning, varav de flesta kommer från 
det forna Jugoslavien eller Turkiet. 

Motstånd mot minareter i Schweiz

Det största partiet i Schweiz, det invandringskritiska 
Schweiziska folkpartiet (SVP), säger nej till nya minaretbyggen. 
Foto: www.svp.ch

Den 8 juni lade det norska 
Fremskrittspartiet fram sin nya 
invandringsrapport; ett 147 sidor 
långt dokument. Rapporten är ut-
arbetad i samarbete med organisa-
tionen Human Rights Service. Den 
innehåller förslag till 62 konkreta 
åtgärder som är tänkta att strama 
åt Norges invandringspolitik. Par-
tiet skriver i rapporten att de öns-
kar debatt och påföljande folkom-
röstning vid en eventuell ny utlän-
ningslag.  

Fremskrittspartiet vill bland annat 
införa en 24-årsgräns för familjeå-
terförening, obligatorisk DNA-test 
av alla som söker familjeåterförening 
och krav om att man måste uppe-
hålla sig i landet i minst tio år innan 
man kan erhålla norskt medborgar-
skap. Partiet vill dessutom avveckla 
modersmålsundervisningen i sko-
lan, lägga ned Utlänningsnämnden 
(UNE) och ta bort ordningen med 
uppehåll på humanitära grunder.
 Vidare föreslår man bland annat 
att det ska införas en kommunal 
vetorätt vid bosättning av asylsö-
kande, att flygsällskap som flyger 
asylsökande utan identitetspapper 
till Norge ska kunna bötfällas och 
att asylsökande ska kunna återsän-
das till andra länder och områden än 
vilka de kom ifrån.  
 I rapporten fastslår Fremskritts-
partiet att familjeåterföreningspoli-
tiken är den mest felslagna delen av 
norsk invandringspolitik: ”På grund 
av en naiv invandringspolitik, sär-
skilt när det gäller så kallad familjeå-
terförening, har antalet invandrare i 
Norge ökat dramatiskt”, skriver par-
tiets utskott, som fruktar flera miljo-

ner invandrare i Norge år 2060.
 Fremskrittspartiet ser vidare ingen 
anledning till att öppna landsgrän-
serna för arbetsinvandring ytterliga-
re, och hänvisar till att EES-avtalen 
och expertordningen ger goda möj-
ligheter till att rekrytera folk från 
andra länder. ”Norge har redan en 
stor arbetskraftsreserv inom den of-

fentliga sektorn, bland bidragstagare 
och bland deltidsarbetare”, skriver 
man i rapporten.  

Olav Helset 

Fremskrittspartiet lägger fram 
omfattande invandringsrapport

Fremskrittspartiet och dess partiledare Siv Jensen kräver att 
norsk invandringspolitik förändras i grunden. 
Foto: www.frp.no
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Ur ett sverigedemokratiskt per-
spektiv är familjen samhällets 
innersta kärna och själva förut-
sättningen för den mänskliga fort-
plantningen. Det är hos familjen 
våra barn söker trygghet, och 
det är i första hand familjen som 
socialiserar – det vill säga fostrar 
– våra barn hur den svenska kul-
turen fungerar, vad vårt samhälle 
betraktar som rätt och fel samt hur 
man skall bete och uppföra sig. Fa-
miljen har också en identitetsska-
pande och sammanhållande roll, 
som enar och förenar människor, 
där kärnfamiljen är den bästa lev-
nadsformen för barn – en uppfatt-
ning som också delas av i princip 
samtliga barnorganisationer.

De övergripande målen med Sveri-
gedemokraternas familjepolitik är 
således att försvara och förstärka fa-
miljens ställning, att skapa ett barn-
vänligt och tryggt samhällsklimat 
som alltid ser till barnens bästa och 
uppmuntrar till ökat barnafödande, 
samt att ge varje barn en kärleksfull 
och harmonisk uppväxtmiljö. Att vi 
vill lyfta fram kärnfamiljen betyder 
dock inte att vi ringaktar ensamstå-
ende föräldrarnas insatser; en familj 
kan inte alltid bestå av två föräldrar, 
även om den konstellationen enligt 
vetenskapen är bäst för barnen – un-
der förutsättning då att föräldrarna 
också har ett harmoniskt förhål-
lande.
 Ansvarsfulla relationer mellan 
män och kvinnor är en viktig faktor 
för människors och samhällens väl-
befinnande. Sverigedemokraterna 
ser därför äktenskapet som en av de 
mest stabiliserande och trygghets-
skapande faktorerna för både barn 
och vuxna, och vill därför uppmuntra 
till både ingåendet och vårdandet av 
detsamma. Äktenskapet har traditio-
nellt bygg  på föreningen mellan en 
man och en kvinna och har utgjort 
en symbol för att de ingår ett för-
bund med varandra i syfte att skaffa 
familj och vara varandra trogna.

En grundläggande institution
Men under de senaste 20 åren har 

äktenskapet som institution blivit 
ifrågasatt. Vissa organisationer har 
också ifrågasatt kärnfamiljen som 
bas för samhället. I Sverige pågår 
därför sedan våren 2007 en statlig 
utredning som skall ta ställning till 
om den svenska äktenskapsbalken 
skall bli könsneutral. Diskussionen 
har uppstått i och med att somliga 
har kritiserat äktenskapsbalken för 
att vara diskriminerande; ett påstå-
ende som helt saknar grund. Men 
kritikerna har i alla fall gemensamt 
i att äktenskapet inte längre ses lika 
självklart som en nödvändig fören-
ing mellan en kvinna och en man.
 Äktenskapet som institution kan 
beskrivas som en fin förening mel-
lan två personer, men det är också 
en rättsligt reglerad ordning för 
samlevnaden mellan män och kvin-
nor, ursprungligen för att de skulle 
ge upphov till en ny generation. Äk-
tenskapet är således en av mänsklig-
hetens grundläggande institutioner 
och äktenskapet finns i en eller an-
nan form inom olika kulturer över 
hela världen. Äktenskapet har också 
alltid funnits så långt som vår histo-
riska kunskap sträcker sig. Inom de 
stora högkulturerna, i Västerlandet, 
i Mellanöstern, Indien och Östasien 
har äktenskapet sedan gammalt blivit 
reglerat i rättsliga former.
 Under 1900-talets början levde 
dock inte människorna i Sverige i 
enlighet med den då rådande äkten-
skapsbalken, vilket tvingade fram 
en förändring av lagtexten, som se-
dan år 1920 resulterade i en gifter-
målsbalk som byggde på grundidén 
om ekonomisk självständighet och 
jämställdhet mellan män och kvin-
nor, långt innan denna jämställdhet 
genomförts i praktiken. Lagen har 
sedan dess uppdaterats för att följa 
tiden, och när kraven på de homo-
sexuellas rättigheter började höjas, 
vreds diskussionerna åt att också ge 
homosexuella de fördelar som finns 
med äktenskapet.

Partnerskapslagen införs
Betydande fördelar med äktenskapet 
är att gifta automatiskt ärver varan-
dra, eventuell bodelning delas helt 
lika – oavsett privat egendom eller ej, 
och att sambeskattningen gäller vid 
ett högre belopp gentemot sambos. 
År 1994 beslutades dock att homo-
sexuella skall kunna ingå ett partner-
skap, som juridiskt, förutom rätten 

att adoptera, skulle jämställas med 
äktenskapslagen. Heterosexuella par 
kunde ju välja mellan samboförhål-
landen och äktenskap, något som 
homosexuella inte hade haft förmå-
nen att göra. Detta missförhållande 
skulle partnerskapslagen (avsedd för 
homosexuella) rätta till, och i och 
med partnerskapslagen gavs part-
nerskapet samma ställning som äk-
tenskapet, med undantag av rätten 
att skaffa barn genom adoption eller 
insemination, och med undantaget 
av dispensmöjligheten från ålderkra-
vet på 18 år samt presumtionsregeln, 
som innebär att mannen i äktenska-
pet automatiskt räknas som pappa 
till parets barn.
 Rätten till assisterad befruktning 
för homosexuella beställde dock 
riksdagen av den förra regeringen, 
och rätten till adoption tillkom i juni 
år 2002 också för samkönade par 
– lagen gjorde därför partnerskaps-
lagen och äktenskapslagen i princip 
helt juridiskt jämställda. Sverige be-
slutade därför att säga upp 1967 års 
europeiska konvention om adoption 
av barn, och år 2003 beslöt riksdagen 
att föra samman de båda lagarna för 
samboende till en lag, så att homo-
sexuella och heterosexuella par har 
en gemensam lag för samboendet. 
Men att skillnaden mellan äkten-
skapet och partnerskapslagen nu i 
praktiken är lika med noll räcker inte 
för stora delar av riksdagen, som nu 
också vill förändra den beteckning 

som gäller för heterosexuella par 
som ingår avtal med varandra om att 
leva trogna i sina liv. Mona Sahlin sö-
ker nu därför stöd bland partierna i 
riksdagen för att skynda på en köns-
neutral äktenskapslagstiftning, där 
alltså partnerskapslagen skall smälta 
samman med äktenskapslagstiftning-
en. Hon går också så långt som att 
likställa motståndet mot detta med 
kampen mot rasism, eftersom hon 
menar att motståndet grundar sig på 
någon slags homofobi.

Barnens bästa är utgångspunkten
Men att man motsätter sig homo-
sexuella äktenskap behöver inte alls 
innebära att man missunnar eller 
föraktar några medborgare att de le-
ver – eller för den delen inte lever – i 
rättsligt reglerade förhållanden. Ur 
ett sverigedemokratiskt perspektiv 
är dock män och kvinnor inte ska-
pade likadana, och kan därför i olika 
sammanhang ta olika utgångspunk-
ter och göra olika saker på olika 
sätt. Män och kvinnor kompletterar 
varandra, och därför är också alla 
barns rätt till en mor och en far av 
väsentlig betydelse. Oerhört centralt 
är också att barnens bästa beaktas i 
alla situationer inom familjepoliti-
kens område. Av dessa anledningar 
motsätter sig partiet krav från såväl 
ensamstående som från samkönade 
par eller polygama grupper om att få 
adoptera barn, bortsett från speciella 
fall av anhörigadoption. Av samma 

skäl motsätter sig Sverigedemokra-
terna även lesbisk inseminationsrätt. 
Detta innebär på intet sätt att partiet 
motsätter sig eller nedvärderar dessa 
gruppers levnadsval eller läggning.
 Vi vill inte hindra homosexu-
ella att fira sin förening på det sätt 
de bäst föredrar. Det vårt försvar 
för bevarandet av äktenskapet och 
kärnfamiljen istället handlar om, 
är att bevara en av mänsklighetens 
mest grundläggande ordningar med 
bestämda syften. En ordning som 
förlorar sin särart om man låter det 
omfattas av relationer av andra slag. 
Skulle äktenskapet förändras, så att 
dess tusenåriga definition förändras 
– så att minoritetsgruppernas krav 
går igenom – skulle inte bara famil-
jens ställning försvagas; vi riskerar 
även att krav höjs från andra mino-
ritetsgrupper att få påverka majori-
tetssamhället. Redan idag kräver till 
exempel centerpartiets och modera-
ternas ungdomsförbund att mång-
giftet skall införas i svensk familje-
rätt. Och på miljöpartiets senaste 
kongress fick partistyrelsen i upp-
drag att arbeta fram en ”köns- och 
antalsneutral” samlevnadsbalk.
 Låt inte Sverige gå denna väg. 
Familjen är samhällets grundsten 
och basen för allt samhälleligt liv. 
Det är värt att försvara!

Familjens roll och framtid

"Vi vill inte hindra homosexuella att fira sin förening på det sätt de bäst föredrar. Det vårt för-
svar för bevarandet av äktenskapet istället handlar om, är att bevara en av mänsklighetens 
mest grundläggande ordningar." Foto: Mathilda Piehl

Johnny Skalin

johnny.skalin@sverigedemokraterna.se

Arrangörerna av en konstutställ-
ning i Tällbergs hembygdsgård 
i Karlstad valde den 20 juli, bara 
några timmar innan invigningen 
av utställningen ”Hunden i kon-
sten”, att stoppa Skånekonstnären 
Lars Vilks bidrag till utställningen; 
tre tuschteckningar i A4-format 
där Muhammed framställs som en 
knubbig och hjulbent rondellhund 
med helskägg och turban blev för 
mycket för arrangörerna. 

Det är en märkbart besviken konst-
när som till nwt.se (Nya Wermlands
Tidningar) den 20 juli konstaterar att 
vi hamnat i ett ”sorts säkerhetssam-
hälle” där ”alla är rädda”, samtidigt 
som han beklagar att yttrandefrihe-
ten får stryka på foten.
 Utställningsansvarig Märta Wen-
nerström försvarar dock censuren: 

”Vi förstod först inte allvaret. Nu vet 
vi att det är en oerhörd kränkning att 
framställa profeten Muhammed som 
hund”, samtidigt som hon tydligen 
medger att det sker av rädsla för att 
det skulle kunna leda till problem 
och bråk. Vidare har både ”myn-
digheter och privatpersoner” avrått 
Wennerström från att ta med Vilks 
bidrag i utställningen.
 Även Mats Dahlberg, kultur-
redaktör på NWT, försvarar censu-
ren och skriver i en krönika den 23 
juli att: ” Det är obegripligt att man 
i Ulvsbytrakten inte fattade det som 
de flesta andra har förstått. Nämligen 
att stora grupper inom islam faktiskt 
upplever kränkningar av Muham-
med som en den västerländska värl-
dens provokation. […] Yttrandefri-
het är inget man leker med”.
 Således menar både Wenner-

ström och Dahlberg att vi ska rätta 
oss efter vad vissa muslimer anser 
vara kränkande, även om det nu rå-
kar vara så att vi själva inte är mus-
limer. Det är ett mycket märkligt re-
sonemang. För nog är det så att det 
endast handlar om ett krypande för 
islam och muslimerna. Visserligen 
skriver Dahlberg något om en hund 

som ”kissar på Jesu Kristi kors” och 
att det minsann också hade lett till 
reaktioner.
 Ja, det hade det alldeles säkert 
gjort. Men det hade inte lett till ned-
brända ambassader, massdemon-

strationer och mord. Och det hade 
definitivt inte lett till någon censur, 
eller något politisk korrekt avstånds-
tagande från Dahlberg. Det är min 
fasta övertygelse.
 Men för Dahlberg och hans po-
litiskt korrekta gelikar handlar det 
endast om att värna yttrandefrihe-
ten när det passar dem, vilket med 
tydlighet inte bara visar deras feghet 
utan också deras störda demokrati-
syn. För nog är det så att det endast 
handlar om ett krypande för islam 
och muslimerna.
 Bilden på Muhammed som ron-
dellhund kan ses på Lars Vilks blogg: 
http://www.vilks.net

Richard Jomshof

Rondellhunden Muhammed stoppad

På Lars Vilks blogg 
(www.vilks.net) kan flera 
olika varianter av den 
omdiskuterade rondellhunden 
Muhammed beskådas.

"För nog är det så att det 
endast handlar om ett 

krypande för islam och 
muslimerna."



11Blandat

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.

***

sverigedemokraten

Vi låtsas att de inte finns så 
försvinner de nog

 
Den 4 juni publicerade TV4 en väljarundersökning som man beställt 
från opinionsföretaget Novus Opinion. I undersökningen får Sveri-
gedemokraterna 3,1 procent av väljarstödet, en ökning med 0,3 pro-
centenheter från förra mätningen från samma opinionsinstitut, då 
partiet fick 2,8 procent.

Det anmärkningsvärda i sammanhanget är att man måste gå in på 
TV4:s hemsida och ladda ner själva statistikdokumentet för att få veta 
att Sverigedemokraterna faktiskt finns särredovisade i mätningen. Ty 
ingen annan stans, varken i TV4:s egen artikel om resultatet eller i 
TT-meddelandet i samma ämne, som reciteras av snart sagt samtliga 
massmedier, nämns Sverigedemokraterna.

En uppgång med 0,3 procentenheter är kanske inte så anmärknings-
värd vid första anblicken, men faktum är att detta, givet att siffran 
faktiskt speglar en reell uppgång, motsvarar en ökning av vårt väljar-
stöd med mer än 10 procent från föregående mätning.

Två enklare reflektioner finns här att göra för de skamlöst verklig-
hetsförvanskande tanterna och farbröderna på TV4:

1. Skulle TV4 vara snabba som hungriga hyenor att skrika ut Sveri-
gedemokraternas resultat om partiet i stället backat med 0,3 procent-
enheter?

2. Skulle en tioprocentig ökning nämnas i den redaktionella texten om 
det inte handlade om Sverigedemokraterna?

Asså, det här luktar så förbaskat mycket sovjetisk media 1940 så man 
måste hålla för näsan. Om ni vill bekämpa vårt parti så kan ni väl göra 
det öppet i stället för att försöka föra folk bakom ljuset och förneka 
våra framgångar? Är TV4:s uppgift att förmedla nyheter eller är den 
att hålla etablissemanget om ryggen?

Kom igen TV4! Vi bangar inte för ärlig fight och saklig debatt. Vi vet 
ju att vi är de goda och att vi har rätt. Men att förvanska resultatet av 
opinionsmätningar i politiska syften är knappast ärligt eller sakligt.

Jag vet inte vad det idag ställs för krav på er journalistik ur ett juridiskt 
perspektiv, men jag lovar att det en dag, inom en inte allt för avlägsen 
framtid, kommer att kosta rejält att leka Pravda och samtidigt säga 
sig vara objektiv. Ingen rakryggad demokratisk regering borde tillåta 
att stora rikstäckande medier mobbar oppositionella! Kväsandet av 
dylika företeelser är en mycket viktig uppgift som alla vi demokrater 
har framför oss när det gäller stärkandet av demokratin i Sverige. Se 
det gärna som ett löfte.

Då jag i Bollnäs fullmäktige rös-
tade nej för nytt avtal med In-
tegrationsverket om att ta emot 
fler flyktingar, utbröt en storm av 
protester från övriga partier. En 
del berättade halvgråtande egna 
historier om möte med människor 
från andra kulturer. Allt för den 
goda saken skull.

En intelligent socialdemokrat drog 
till med jämförelsen mellan svenska 
Karl-Oskar och Kristina från boken 
och filmen ”Invandrarna”. Vilket 
bevisar att man fattat noll och 

ingenting.
 Karl-Oskar och Kristina sålde 
sitt hemman i Sverige, åkte för egna 
pengar över till Amerika, fick själva 
lära sig språket utan engelskunder-
visning från staten, bröt själva sin 
jord under svett och möda, skaffade 
egna boskap, försörjde sig själva och 
sina barn – utan någon som helst 
ersättning. De byggde upp från ing-
enting ett bra hem och ett bra hem-
man.
 De kom inte till ett land där en 
familj från den dag man stiger iland 
på svensk mark blir försörjd, får gra-

tis sjukvård, tandvård, skola och om-
sorg. Där man inte kan arbeta, där 
man får ta in sina gamla släktingar 
som också blir försörjda.
 Däri ligger skillnaden.

Anita Nordkvist,
Sverigedemokraterna Bollnäs

Karl-Oskar och Kristina var 
självförsörjande

”…jag	är	också	ett	offer	för	IT-revolutionen.	Hade	det	
inte	varit	för	Internet	hade	jag	nog	aldrig	utvecklat	den	

här	porrkonsumtionen.”
 

- Andreas Harne, f.d. journalist på tidningen Afton-
bladet och dömd för barnpornografibrott, tidningen 

Fokus nr. 13 2007.

Stackars Harne… Om man tänker efter riktigt noga 
så förstår man ju att han inte bara är ett offer för In-
ternet utan också för barn. Om det inte hade funnits 
några barn så hade ju inga barn kunnat bli utsatta 
för sexuella övergrepp och då hade ju samvetslösa 

kräk som Harne aldrig kunnat titta på bilder av des-
sa övergrepp och då hade han ju aldrig blivit dömd. 

I denna logiks namn borde vi således frikänna Harne 
och istället stänga ned Internet och låsa in alla barn.

Eller så accepterar vi tanken på att vi alla är person-
ligt ansvariga för sina gärningar och ger pedofiler 

det straff de förtjänar.
 
*

”Visst	blir	man	förargad,	men	jag	blir	förargad	när	
jag	tittar	på	valdebatterna	också	och	det	är	inte	heller	

olagligt.”
 

- Domaren Jan Alvå motiverar varför han väljer 
att frikänna Landskrona-rapparna ”Emilush” & 

”Caustic”, Sydsvenskan 17/4 2007.

Nedan följer några rader ur den ”snuthatarlåt” som 
domare Jan Alvå tycker är fullt jämförbar med en 

valdebatt:

”Upp med fingret!, ge dem till svinen!, hela Lands-
krona hatar polisen! 9 mm och bort med denna gris. 
Åh vad jag hatar er era svin, riktar pipan mot pan-

nan med ett laddat magasin […] trycker in batongen 
bakifrån och trycker på Rec […] Det gläder mig var-
enda gång jag hör att en snut blir skjuten. Jag cuttar 

dig i bitar och tuggar en polis, men spottar ut det 
lika snabbt igen för jag äter inte gris. Varenda snut 
är en hora, det gäller hela Sverige inte bara Lands-

krona. […] Det var värt det när snuten stod i hallen 
där på knäna. Jag gav henne satsen och grisen fick 

en vit fläck rakt nervid ögat och jag tänkte det är 
skitfett, så om du haffas av en brud som heter Anna, 
så hälsa ifrån Ken och säg att livet är detsamma.” ( 
Sista två meningarna sjungs av den våldtäktsankla-

gade rapparen Ken Ring.)

Sverige är fantastiskt…
 
*

”Det	bryter	ner	hela	vår	föreställning	om	kön.”
 

- Måns Andersson, ”Biolog och genusvetare”, kom-
menterar det faktum att slemsvampen har 13 kön, 

Vetandets värld P1, 18/6 2007.

Jasså? Har slemsvampen 13 kön? Då är det väl bara 
att inse fakta, spotta ut snuset, lämna familjen och 
ansluta sig till den könlösa queer-rörelsen? Fast om 
slemsvampen skall upphöjas till ledstjärna för hur 

vi skall leva våra liv, så måste vi ju också göra oss av 
med alla celler utom en, börja kravla runt i mult-

nande organiskt material med en hastighet av max 
två cm per minut och börja utsöndra slem. Kan det 

vara så att det finns bättre förebilder?

*

”Så	lite	vapen	som	möjligt,	så	nertonad	uniformering	
som	möjligt.”

 
- Olof Kleberg, medlem av Etiska rådet, samman-
fattar innehållet i en utredning angående polisens 

framtida beväpning och uniformering, där det bland 
annat hävdas att polisens nuvarande uniform är all-
deles för ”aggressiv”, Svenska Dagbladet 19/6 2007.

Kleberg och hans kollegor har naturligtvis helt rätt. 
Vi vill ju absolut inte att brottslingarna skall vara 
rädda för polisen. Det vore ju för hemskt. Mitt för-

slag är därför att polisen utrustas med babyblåa tele-
tubbiesdräkter och en vadderad, rosa skallra, som de 
vid behov kan hota buset med. Tilltal bör helst också 

ske på brottslingens eget modersmål, så att denna 
inte upplever situationen som alltför hotfull. 

Mattias Karlsson 
kommenterar uttalanden

         Som sagt...!

         Ett snäpp roligare!!Statsminister Reinfeldt träffar biskopen och de diskuterar tillvarons 
väsentligheter.
- Ett faktum är att om du går ut i regnet och vänder ansiktet mot  
skyn så kommer du att få en uppenbarelse, säger biskopen.
Reinfeldt blir nyfiken och följer rådet. Men återvänder besviken.
- Jag stod där och regnet rann innanför kragen, men jag kände mig 
faktiskt som en idiot...
- Ja, se där, säger biskopen.
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”Var sjätte vill ge mer makt åt sd”
Den 6 juli rapporterade Svenska Dagbladet om en opinionsunder-
sökning i vilken 16 procent av totalt 1 000 tillfrågade personer me-
nade att det vore bra om Sverigedemokraterna tar plats i riksdagen i 
samband med nästa val 2010.

Sd nära riksdagen
I årets första ORVESTO Konsument är Sverigedemokraterna för 
första gången med som alternativ i undersökningen, i vilken hela 3,9 
procent meddelar att de skulle rösta på Sverigedemokraterna om det 
vore val i dag, rapporterar Resoner.nu den 15 juni. I undersökningen 
får Sverigedemokraterna större stöd än kristdemokraterna.
 Undersökningen visar dessutom att den sverigedemokratiske väl-
jaren vill sänka de offentliga bidragen, fördrar landsbygden före stor-
staden och har en konservativ syn på familjen.

Framåt i opinionsundersökningarna
Stödet för Sverigedemokraterna ökar och partiet går framåt i flera 
opinionsundersökningar: I den senaste Sifo-undersökningen, den 
sista innan sommaren, erhåller partiet 3,4 procent. Den 4 juni pu-
blicerar TV4 en väljarundersökning, genomförd av Novus Opinion, 
i vilken Sverigedemokraterna erhåller 3,1 procent, vilket är en upp-
gång med 0,3 procentenheter sedan den förra mätningen. I Synovate 
Temos junimätning fortsätter Sverigedemokraternas      framgångar; 
partiet erhåller 3,0 procent vilket är en framgång med   0,3 procent-
enheter sedan den förra mätningen.

Sd populära i Halland
Enligt en ungdomsenkät genomförd av Hallandsposten, är Sveri-
gedemokraterna det största partiet i Laholm och Hyltebruk bland 
niondeklassarna. 17 procent skulle rösta på Sverigedemokraterna om 
de fick rösta i dag. Även i resten av skolorna i Halland har stödet för 
Sverigedemokraterna visat sig vara stort.

Sverigedemokrat prisad 
av Israel
Ted ekeroth, sverigedemokrat från Lund, har som första svensk fått 
det prestigefyllda priset Herzl Award för ”exceptionella insatser för 
Israel och sionismen”.
 Reaktionerna på att en sverigedemokrat tilldelas en sådan utmär-
kelse har skakat om etablissemanget och Bo Sallmander, ordförande 
för svenska Sionistiska federationen, uppger att han försökt få Ted 
Ekeroth att lämna Sverigedemokraterna.
 Ted Ekeroth själv tycker att Sionistiska federationen överreagerar 
när den vill att han lämnar partiet: ”Är man sionist är man judisk 
nationalist. Då måste man även respektera den svenska nationalis-
men.”
 Anledningen till utmärkelsen var att Ted Ekeroth startat fören-
ingen Fidim, Föreningen för Israel och demokrati i Mellanöstern.

Folkomrösta om EU-fördraget!
Efter att folket i Europa sagt nej till en konstitution för EU har 
politikerna valt att flytta beslutet utom räckhåll för Europas folk. 
Detta görs möjligt med små förändringar och genom att byta namn 
på vissa funktioner i det enda syftet att undvika ytterligare folkom-
röstningar.
 - Detta är en ren kupp som genomförs mot svenskarnas och euro-
péernas vilja. Tillvägagångssättet är odemokratiskt och en förolämp-
ning mot vår demokrati. Man väljer att helt strunta i vad folket sagt 
och genomför i princip exakt samma sak som redan röstats bort. Det 
är en oacceptabel utveckling att man kör över väljarna när det inte 
passar politikerna kommenterar Sverigedemokraternas partiledare 
Jimmie Åkesson och fortsätter:
 - Den politiska eliten låtsas som om detta inte är en fråga för folket 
trots att det är exakt samma fråga som man sade nej till 2005. EU-
projektet är idag redan starkt ifrågasatt och kritiserat över hela Eu-
ropa och misstron är utbredd. Behandlingen som väljarna nu utsätts 
för bekräftar ytterligare att EU har klippt banden med den redan 
missnöjda befolkningen.
 Sverigedemokraterna kräver att Sverige ska genomföra en folkom-
röstning om det nya EU-fördraget!

Partinyheter...

Torsdagen den 12 juli, mitt under 
politikerveckan i Almedalen, höll 
Sverigedemokraterna torgmöte 
vid Hamnplan i centrala Visby.

När mötet skulle börja och partile-
dare Jimmie Åkesson inledningsta-
lade, började dock vänsterextremis-
ter störa mötet genom att föra oljud. 
Åkesson blev avbruten vid ett flertal 
tillfällen och under tiden samlade 
sig polisen och på given signal fös-
tes vänsterextremisterna från bland 
annat Ung Vänster bort. Åkesson 
inledde därefter med att presentera 
partisekreterare Björn Söder och vad 
samtalet dem emellan skulle handla 
om.
 Åkesson och Söder diskuterade in-

ledningsvis kristdemokraternas poli-
tik och likheterna med Sverigedemo-
kraternas dito, samt redogjorde för 
hur sargat kristdemokraterna som 
parti är i dag. Om – med betoning på 
om – kristdemokraterna finns kvar i 
riksdagen efter nästa val, så finns det 
flera frågor som vi kan driva gemen-
samt, menade Åkesson.
 Socialdemokraterna med sina 
fackförbunds senaste attacker mot 
Sverigedemokraterna var ett annat 
omdiskuterat ämne. Både Åkesson 
och Söder berättade att Sverigede-
mokraterna kommer att gå till mot-
angrepp under hösten och de båda 
kallade LO-facken för fega, eftersom 
man – trots ideliga utfästelser – inte 
vågar ta debatten med Sverigedemo-

kraterna.
 Slutligen redogjordes för Sveri-
gedemokraternas kommande stor-
kampanj som kommer att avslöja 
riksdagspartiernas lögner om den 
svenska integrations- och invand-
ringspolitiken. Partiet kommer att 
producera en kampanjtidning som 
skall delas ut till de svenska hushål-
len. Samtidigt kommer partiet att 
lägga centralt producerade motioner 
i samtliga kommunfullmäktigen där 
partiet sitter invalt.
 Efter mötet flockades journalis-
ter kring Åkesson som fick svara på 
flera frågor om partiets politik och 
kommande kampanjer.

Torgmöte i Visby

Intresset för Sverigedemokraternas torgmöte var stort. Foto: Erik Almqvist

Sverigedemokraterna kommer 
senare i höst att i en omfattande 
kampanj gå till motangrepp mot 
fackförbundens och socialdemo-
kraternas attacker, vilka syftar till 
att utmåla Sverigedemokraterna 
som ett arbetarfientligt parti.

- Sverigedemokraterna framställs av 
fackförbunden och deras parti, soci-
aldemokraterna, som ett parti som 
inte värnar de svenska arbetarna. 
Dessa försök att svartmåla oss görs 
i syfte att lura de svenska arbetarna. 
För fackförbunden och socialdemo-
kraterna handlar det dock inte om 
arbetarnas väl utan om att behålla 
sina maktpositioner. Dessa hotas av 
oss sverigedemokrater, som har de 
svenska arbetarnas väl i fokus, säger 
Jimmie Åkesson och fortsätter:
 - Vi sverigedemokrater vill för-
bättra arbetsmarknadens spelreg-
ler så att fler vågar anställa och fler 
jobb skapas. Vi menar att det är 
statens uppgift att tillhandahålla ett 
väl fungerande socialt skyddsnät 
för den som blir arbetslös. Däre-
mot är det inte statens uppgift att 
styra vilka som ska vara anställda i 
privata företag. Samtidigt som den 
svenska arbetsmarknaden stagnerat, 
har vi kunnat se hur till exempel den 
danska flexicuritymodellen har va-
rit mycket framgångsrik. Borgarna 
har helt avfärdat den danska model-
len, som fått internationellt erkän-
nande för att ha lyckats pressa ned 
arbetslösheten rejält samtidigt som 
de danska lönerna har ökat markant 
och den upplevda tryggheten bland 

danska arbetare har ökat. Vi säger 
inte att just flexicurity är lösningen, 
men det visar att det finns all anled-
ning att se över den svenska arbets-
marknadspolitiken samt återställa a-
kassan till den nivå som rådde innan 
borgarna började driva igenom en 
arbetsmarknadspolitik med utgångs-
punkten att arbete skapas genom att 
bestraffa de arbetslösa.
 - Socialdemokraternas kan inte 
vinna tillbaka våra väljare genom att 
tillsätta arbetsgrupper och hitta på 
nya metoder att svärta ned vårt parti. 
Det enda sättet de kan vinna tillbaka 

väljarna är genom att kopiera vår 
Sverigevänliga och invandringskri-
tiska politik. Att kalla den politik 
väljarna vill se för främlingsfientlig 
kommer aldrig att fungera. Social-
demokraterna säger nu att de ska ta 
debatten men vad det tycks handla 
om är att göra det bakom vår rygg 
genom att förtala oss på arbetsplat-
serna. Om socialdemokraterna verk-
ligen trodde att de skulle ha en chans 
att vinna debatten skulle de ställa 
upp på en debatt öga mot öga om 
just arbetsmarknadspolitiken, avslu-
tar Jimmie Åkesson. 

Sverigedemokraterna bemöter fackförbundens 
och socialdemokraternas attacker

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson vill 
förbättra arbetsmarknadens spelregler så att fler vågar 
anställa och fler jobb skapas. Foto: Photo2be


