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Intervju med 
Lars Jansson

Sidan 6

I skrivande stund dröjer det ännu 
lite innan våren kan sägas vara här 
på allvar, men när det var dags för 
möte i Sverigedemokraternas di-
strikt Syd i en bygdegård utanför 
Hässleholm den 5 april, var det 
vårkänslorna som dominerade. 
Även ett partistyrelsemöte ägde 
rum samma dag, och flera av sty-
relseledamöterna passade på att 
förmedla sina tankar från scenen i 
korta tal.

Mötesdeltagarna hälsades välkomna 
av Sd Hässleholms ordförande, Pat-
rik Jönsson. När väl alla var bänkade 
vid kaffeborden så var det dags för 
partiordförande Jimmie Åkesson att 
säga några ord om det aktuella läget, 
och de utmaningar som ligger när-
mast framför de partiaktiva. Han tog 
upp valet till EU-parlamentet som 
äger rum våren 2009:
 - Vi är vana att se på EU-parla-
mentet som en maktlös församling, 
men det stämmer inte längre. Nu 
stiftar EU lagar, som gäller även här. 
I ett sådant sammanhang måste vi 
vara med och påverka. Därför ska vi 
sätta en in en stark insats i EU-va-
let!
 Jimmie Åkesson tog också upp de 
avledningsmanövrar som den bor-
gerliga regeringen ibland vidtar för 
att ge sken av att invandringspoliti-
ken ska komma att reformeras:
 - Den som inbillar sig att den 
borgerliga regeringen kommer att 
förbättra invandringspolitiken, den 
personen är lurad. Men man kan inte 
lura folk hur länge som helst.
 Efter en paus med fika och ming-
lande var det dags för vice partiord-
förande, Jonas Åkerlund, att gå upp 
på scenen. Denne talade bland annat 
om den stora omsvängning i den of-

fentliga debatten i Sverige, som har 
god chans att inträffa när allt fler vå-
gar kritisera bland annat den havere-
rade invandringspolitiken.
 - Helt plötsligt kommer en stor 
del av folket att säga: "Så här har jag 
alltid tyckt." När den tiden kommer, 
då är jag övertygad om att Sverigede-

mokraterna kommer att vara en av-
görande kraft i svensk politik.
 Scenen intogs sedan av andre vice 
partiordförande, Anna Hagwall, 
som uppmanade de närvarande att 
engagera sig i kvinnonätverket. 
 När talen var slut, fortsatte mötes-
deltagarna att lära känna de många 

nya medlemmar som hade kommit 
för första gången, och diskutera allt 
mellan himmel och jord. Sverigede-
mokraterna växer, och sällan har så 
många varit så glada över att få se så 
många nya ansikten. 

Glädje över många nya 
ansikten på välbesökt Sd-möte

När det var dags för möte i Sverigedemokraternas distrikt Syd, i en bygdegård utanför Häss-
leholm, den 5 april, var det vårkänslorna som dominerade på det välbesökta mötet. Foto: 
Hansolof Andersson 

Ber norrmän 
köpa danskt
Min åsikt är att Danmark 
utkämpar en kamp på alla fria 
nationers vägnar och landet 
förtjänar vårt stöd. Norge och det 
norska folket borde gå ut aktivt 
och göra det de kan för att hjälpa 
Danmark.

Sidan 9

En egen 
planhalva
Med Nils Lundgrens avhopp 
har hela väggar fallit samman. 
Oceaner av möjligheter öppnar 
sig plötsligt. Det är hög tid att vi 
sverigedemokrater på bred front 
för fram vår EU-politik.

Sidan 10

Film upprör 
muslimer
Geert Wilders film Fitna är 
naturligtvis provocerande och 
stötande för många muslimer. 
Men filmen visar också en sida av 
islam, som existerar och frodas 
bland muslimer i Danmark och 
andra platser.

Sidan 11

Sidan 8 

LO-anslutna 
stödjer Sd

Sidan 16    

Tranan, ljusets 
budbärare

Hansolof Andersson 

hansolof.andersson@sverigedemokraterna.se



2 - ledare sd-kuriren nr 76

© Sverigedemokraterna
Eftertryck tillåts endast om källan anges.

Sverigedemokraterna
Box 200 85, 104 60 Stockholm

Tel: 08-50 00 00 50
E-post: info@sverigedemokraterna.se

www.sverigedemokraterna.se

SD-Kuriren
Box 130 45, 250 13 Helsingborg

Telefon: 0455-151 33
E-post: redaktion@sdkuriren.se

Hemsida
www.sdkuriren.se

Ansvarig utgivare 
& chefredaktör

Richard Jomshof
Telefon: 0455-30 52 14

richard.jomshof@sdkuriren.se

Redaktion

Jens Leandersson
jens.leandersson@sdkuriren.se

Hansolof Andersson
hansolof.andersson@sdkuriren.se

Mattias Karlsson
mattias.karlsson@sdkuriren.se

Johnny Skalin
johnny.skalin@sdkuriren.se

Björn Söder
bjorn.soder@sdkuriren.se

Övriga skribenter 
i detta nummer

Sven-Olof Sällström, Jimmie Åkesson, 
Robert Stenkvist, Sven Viktorsson, Per 

Björklund

Utgivning
SD-Kuriren utkommer med cirka sex 

nummer per år till Sverigedemokraternas 
medlemmar samt övriga prenumeranter.

Prenumeration
Sex nummer - 50 kronor

Insättes på bankgiro 5280-7005

Annonsering
Se www.sdkuriren.se 

eller ring 0455-151 33.

Upplaga
25 000 ex (april 2008)

SD-Kuriren utges av Sverigedemokraterna 
och är officiellt partiorgan. De åsikter re-
daktionen eller externa skribenter uttrycker 
i tidningen behöver inte nödvändigtvis 
motsvara partiets ståndpunkter. Redaktio-
nen tar tacksamt emot foton, artiklar, sak-
uppgifter, tidningsurklipp och teckningar. 
Insänt material betraktas som tillhörande 
SD-K:s arkiv. Redaktionen förbehåller sig 
rätten att korta, rätta, redigera, illustrera 
och publicera insänt material. Redaktionen 
ansvarar inte för obeställt material. 

ISSN 0284-6861.

Jimmie Åkesson
Sverigedemokraternas partiordförande

EU-valet är viktigt!
Tiden går väldigt fort. Om bara litet drygt ett år är det åter dags för val – det första valet 
av fem inom loppet av 15 månader. Valet till Europaparlamentet är viktigt för oss, av 
flera skäl. Även om vår satsning blir begränsad rent ekonomiskt är det av största vikt 
att partiets medlemmar och föreningar ställer upp helhjärtat. Sverigedemokraternas 
väljare ser ut att vara de mest EU-kritiska. Det är förstås inte så konstigt med tanke på 
partiets profil i EU-frågan. Det är dock problematiskt för oss eftersom våra väljare av 
just den anledningen är minst benägna att rösta i EU-valet. Det blir en stor utmaning 
för oss att ändra på det förhållandet. 

Det finns olika sätt att se på partiets satsning i EU-valet. Från att ha varit något av 
ett Musse Pigg-parlament har EU-parlamentet successivt fått mer att säga till om och 
kommer under nästa mandatperiod att ha mer av lagstiftande makt. Flera avgörande 
frågor kommer att hanteras av EU-parlamentet framöver, till exempel Turkiets 
medlemskap i unionen. Självklart är det viktigt att även Sverigedemokraterna finns 
representerade i ett sådant sammanhang, alldeles oavsett vad man tycker om EU som 
överstatligt organ. EU-valet är alltså viktigt i sig självt. 

Som utmanarparti måste vi också se EU-valet i ett större sammanhang. Medierna har 
redan börjat analysera vårt deltagande och många hävdar att vi framför allt ser det 
som en språngbräda till riksdagen. Det är alltså inte sant, men det ligger förstås en 
del i analysen ändå. Lyckas vi väl i EU-valet kommer det onekligen att gynna oss i 
satsningen mot riksdagen. Går det däremot sämre för oss kan det få motsatt effekt. Av 
den anledningen har vi inte råd att betrakta EU-valet som annat än viktigt. 

De yttre omständigheterna ser ut att bli bra. Junilistans totala kollaps och Miljöpartiets 
svängning i EU-frågan har gjort oss till det enda trovärdiga alternativet för dem 
som vill se en annan form för samarbete i Europa. Jag upplever också att de interna 
förutsättningarna, framför allt i form av intresse bland partiets aktiva, är bättre än 
inför tidigare EU-val. Dessa är faktorer som gör att det känns extra roligt att det snart 
är dags att ge sig in i en valrörelse igen. Den här gången drar jag mig inte för att kalla 
mig optimist...

Som ni kanske redan har märkt är även detta nummer något tjockare 
än vanligt, och det är min förhoppning att vi ska kunna hålla kvar 
vid ett utökat sidantal även framgent.

Glädjande är att det finns så mycket positivt partirelaterat 
material att förmedla. Sedan Hansolof Andersson från Lund tog 
över de partirelaterade nyheterna, har det flutit på mycket bra. 
Hansolof intervjuar till exempel Magnus Persson, gruppledare för 
Sverigedemokraterna i Bromölla, i detta nummer. Vet ni inte vem 
Magnus är, har ni chansen att stifta bekantskap med honom på sidan 
14. 

Mer intervju blir det på sidan 6, närmare bestämt med Lars Jansson, 
författare till den mycket läsvärda och uppmärksammade boken 
”Mångkultur eller välfärd”. 

Utrymme ägnas också åt det stundande EU-valet. Det må vara ett år 
kvar till valet, men det gäller att vi är ute i god tid om vi ska lyckas 
mobilisera våra väljare till detta för oss och Sverige mycket viktiga 
val. 

För övrigt ser jag fram emot partiets riksårsmöte i Karlstad, inte 
minst för att det är ett av de få tillfällen man verkligen har chansen 
att möta partivänner från hela landet. Vi ses! 

Richard Jomshof
Chefredaktör

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

månad. Uppdateringar 
dygnet runt.

[www.sdkuriren.se]
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Bara blinda kan påstå motsatsen
Jag läser i Helsingborgs Dagblad (HD) den 12 mars om en man som 
dömts för hets mot folkgrupp av Helsingborgs tingsrätt för att han 
påstått att invandrargäng begår gruppvåldtäkter. Men hur jag än vri-
der och vänder på det hela kan jag inte förstå domen.

Tydligen ska mannen i fråga vid en demonstration anordnad av SSU i mars 
2007, burit ett plakat med texten: "Medans svenska flickor gruppvåldtas 
av invandrargäng bekämpar SSU rasismen." Mannen polisanmäldes, för-
modligen av någon SSU:are, och är nu dömd för hets mot folkgrupp.
 Kammaråklagare Lars Danielsson menade att mannen "uttryckt miss-
aktning för en grupp människor med anspelning på nationellt eller etniskt 
ursprung", och valde därför att åtala. Tingsrätten valde i sin tur att gå på 
kammaråklagarens linje och skriver i sin dom att det aktuella plakatet är 
generaliserande, men också att det är förenklat och tillskriver invandrar-
gäng benägenhet att våldta svenska flickor. Vilket då enligt lagen skulle 
vara ett exempel på missaktning. Mannen dömdes således för hets mot 
folkgrupp till 80 dagsböter á 50 kronor. 
 Jag kan dock inte se på vilket sätt gruppen "invandrare" skulle vara en 
nationell eller etnisk grupp. Med mina delvis finska rötter räknas även 
jag tydligen som andra generationens invandrare. Men varför skulle jag 
känna samhörighet med någon invandrargrupp? Och varför skulle jag 
ta illa upp för att mannen i fråga stått med det aktuella plakatet? Det går 
ju inte komma ifrån att han har en poäng med vad han skriver. Det står 
nämligen utom all tvivel att vissa invandrargrupper är klart överrepresen-
terade när det gäller brott av detta slag. Statistiken talar sitt tydliga språk. 
Bara blinda kan påstå motsatsen. 
 Samtidigt, i en annan del av världen (Danmark), säger den danska riks-
polischefen, Torsten Hesselbjerg, att "invandrargängen är det största ho-
tet mot samhället" (Källa: http://jp.dk/indland/article1296060.ece). Tur 
att han bor i Danmark. I Sverige hade han förmodligen dömts för hets 
mot folkgrupp. 

Richard Jomshof 

Jan Björklund borde ta Sabuni i örat
Integrationsminister Nyamko Sabuni föreslår nu, på fullaste allvar 
som det verkar, att invandrare som klarar av att genomföra SFI med 
godkänt betyg ska få en bonus på 12 000 kronor. Beloppet ska vara 
skattefritt och avräkning mot de bidrag man får ska inte ske.

Man tar sig för pannan. Vilka andra grupper i Sverige har möjlighet att 
få 12 000 i bonus för att man lyckas slutföra en (inte särskilt avancerad) 
utbildning? Varför denna särbehandling? Det här påhittet är ytterst 
orättvist mot alla svenska ungdomar som strävar efter att förkovra sig 
genom studier, som dessutom tyngs av stora studieskulder och som 
har svårt att hitta ett jobb som svarar mot deras utbildning på den stela 
svenska arbetsmarknaden.
 Vad kommer bonusreformen då att kosta? Enligt "Skolverkets läges-
bedömning 2007" deltog 52 500 elever i SFI under läsåret 2005/06. Om 
alla dessa skulle bli godkända så hamnar prislappen för bonussystemet 
på 630 miljoner kronor för ett år. Om nu dessa pengar finns så borde 
de tillföras studiebidragen istället. Vanliga ungdomar har inte råd att 
studera idag, om de inte har välbeställda föräldrar. Denna frramväxande 
klassklyfta, där arbetarbarnen drabbas, vänder vi sverigedemokrater oss 
helt emot.
 Jag utgår från att att ministrarna Jan Björklund och Leijonborg 
kommer att gripa in för att korrigera Sabuni, och att förslaget omedel-
bart stoppas långt ner i en byrålåda på departementet. Allt annat vore 
faktiskt stötande. 

Per Björklund

Handels silar mygg och sväljer kameler
Sedan det blivit känt att Sverigede-
mokraterna, vars mest kontrover-
siella fråga är att man, i likhet med 
en majoritet av befolkningen, vill 
harmonisera Sveriges invandrings-
politik med våra nordiska grann-
länders, skall hålla årsmöte på ho-
tell Gustav Fröding i Karlstad, så 
blev fackförbundet Handels djupt 
upprörda och bestämde sig för att 
straffa hotellet med en bojkott.

– Vi vill inte använda våra medlems-
pengar på ett hotell som gynnar Sve-
rigedemokraterna. Jag har pratat med 
vår ombudsman och tillsammans har 
vi kommit fram till att välja ett annat 
hotell när vi håller vårt årsmöte, sä-
ger Therese Göthe, vice ordförande 
i Handels Värmland, till Värmlands 
Folkblad den 19 mars. 
 Värt att känna till är att Handels, 
som nu vill distansera sig ifrån Sve-
rigedemokraternas påstådda extre-
mism så till den milda grad att man 
är beredd att straffa en näringsidkare 
för att denne bedriver en verksamhet 
som är politiskt neutral, i andra sam-
manhang inte har några som helst 
problem med extremism.
 År 2007 stod Handels som arrang-
ör för evenemanget "Socialistiskt 
forum" i Stockholm. Huvudpunk-
ter var bland annat 90-årsjubiléet 
av den ryska revolutionen och en 
"rundvandring i Lenins Stockholm". 
Bland Handels medarrangörer åter-
fanns då bland annat: Revolutionär 
kommunistisk ungdom (RKU) som 
bland annat förnekar sovjetkom-
munismens massmord, anordnar 
hyllningsresor till kommunistiska 
diktaturstater och stöder terrorist-
organisationer, Revolution som är 
en ungdomsgrupp nära knuten till 
organisationen "Arbetarmakt" som 
strävar efter att avskaffa kapitalis-

men genom väpnad revolution och 
som vill avskaffa polisen och militä-
ren och ersätta dessa med beväpnade 
"arbetarmiliser", med flera.
 Handels är också medlemmar i den 
så kallade "18 septemberalliansen" 
tillsammans med Syndikalistiska 
ungdomsförbundet, som enligt sä-
kerhetspolisen har mycket nära band 
till AFA och finns med på listan över 
organisationer som anses utgöra ett 
hot mot rikets inre säkerhet. Bland 
Handels övriga allianskamrater åter-
finns bland andra: Irans Förenade 
Arbetarkommunistiska Parti, Kom-
munistiska partiet, Rättvisepartiet 
Socialisterna, Svensk-Kubanska 
Föreningen och Sveriges Kommu-

nistiska Parti
 Sällan har väl uttrycket "sila mygg 
och svälja kameler" varit mer till-
lämpbart.

Mattias Karlsson 

Källor: 
• http://www.abfstockholm.se/socforum/ar-
rangorer.htm
• http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=5204
• http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/arti-
kel.asp?ProgramID=1316&artikel=503120
• http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetarmakt
• http://www.arbetarmakt.com/politik_kort-
fattat.php
• http://www.motkraft.net/nyheter/2806
• http://www.regeringen.se/content/1/c4/38/
16/36db93cc.pdf
• http://www.säpo.se/politiskextremism/au-
tonomamiljon/aktorer.4.7671d7bb110e3dcb1f
d80004645.html

Handels protesterar mot Sverigedemokraternas planerade 
riksårsmöte på Hotel Gustaf Fröding i Karlstad, genom att 
bojkotta hotellet. Bilden är tagen vid Sverigedemokraternas 
riksårsmöte i Karlskrona 2007, ett årsmöte som kunde 
genomföras trots omfattande protester från framförallt 
socialdemokratiskt håll. 

Integrationsminister Nyamko Sabuni föreslår att invandrare 
som klarar av att genomföra SFI med godkänt betyg ska få 
en skattefri bonus på 12 000 kronor. Foto: Pawel Flato

Svenska flickor och unga kvin-
nor mår allt sämre. Enligt Social-
styrelsens folkhälsorapport från 
2007, kan man se en oroväckande 
ökning av stress, psykisk ohälsa 
och alkoholkonsumtion bland 
svenska flickor. Än mer oroande är 
Ungdomsstyrelsens senaste under-
sökning, "Ungdomsbarometern", 
som visar att var sjätte svensk 
flicka mår så dåligt att de försökt 
lindra sitt psykiska lidande genom 
att skada sig själva och skära sig 
med ett vasst föremål någonstans 
på kroppen. Minst 16 procent av 
av våra flickor uppvisar ett själv-
destruktivt beteende.

Förklaringarna och lösningarna 
på det här problemet är sannolikt 
många, komplexa och djupgående. 
Personligen tror jag dock att förfat-
taren Carl Hamilton, är en del av 
sanningen på spåret i sin omdebat-
terade bok "Det infantila samhället", 
där han pekar ut modernistiska fe-
nomen som översexualisering, kärn-
familjens kollaps och vuxenvärldens 
kapitulation och infantilisering som 
viktiga förklaringar till den negativa 
utvecklingen.
 Jag tror även att den likhetsfemi-

nistiska statsideologin, som förut-
sätter att pojkar och flickor är precis 
likadana, har exakt samma behov 
och därmed förväntas agera och pre-
stera på precis samma sätt, bär en 
del av skulden. Även det hårdnade 
samhällsklimatet och utbredningen 
av kvinnofientliga kulturer och at-
tityder på våra skolor är sannolikt en 
faktor att ta med i beräkningen.
 Problemen är som sagt oerhört 
komplexa och djupgående och några 
universallösningar står nog därför 
inte att finna. Detta får dock inte 

tas som en ursäkt för uppgivenhet 
eller passivitet. En bra början vore 
att återupprusta skolhälsovården i 
allmänhet och kuratorsverksamhe-
ten i synnerhet, stärka kärnfamiljen, 
motverka sexualiseringen av unga 
flickor, avskaffa likhetsfeminismen 
som samhällsbärande idé och stoppa 
utbredningen av kvinnofientliga kul-
turer.
 Problemen kan inte längre igno-
reras. Det är dags att börja slåss för 
våra flickor!

Det är dags att börja slåss för våra flickor!

I Sverige är det inte tillåtet att påpeka att "svenska flickor 
gruppvåldtas av invandragäng", även om statistiken talar sitt 
tydliga språk. 

Mattias Karlsson

mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se
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Det lät så väldigt bra när vi gick till 
omröstning om medlemskap i EU 
1994. Ett av fundamenten i EU är 
den fria rörligheten för varor, tjäns-
ter och personer. Många svenskar 
kände oro för att smugglingen av 
alkohol och knark skulle öka, samt 
att illegal invandring skulle bli ett 
stort problem. Dessa farhågor vif-
tades bort av den politiska eliten, 
med argumentet att tull och polis 
skulle förstärkas, samarbeta med 
andra länders myndigheter samt 
jobba med riktade aktiviteter inne 
i landet, istället för med gränskon-
troller.

Hur har det då blivit? Vi har nu facit, 
efter att ha levt några år med avskaf-
fad gränskontroll. Verkligheten är 
dyster, precis som vissa av oss förut-
såg redan 1994:
 • Uppåt 100 000 människor ström-
mar in i landet varje år, som asylsö-
kande och anhöriginvandrare. Ef-
tersom gränskontrollen är avskaffad 
kan man åka rakt in i landet, kasta 
sina identitetshandlingar och söka 
asyl. 95 procent av dem som kommer 
är så kallade ekonomiska migranter. 
Dessa har ingen rätt till asyl enligt 
Genèvekonventionen men beviljas 
ändå uppehållstillstånd i Sverige, på 
grund av en naiv lagstiftning och en 
slapp asylhantering. Det stora flerta-
let av dessa människor kommer från 
arabvärlden och det forna sovjet, har 
usel eller ingen utbildning och har 
inga som helst förutsättningar för att 
bidra till det svenska samhällsbyg-
get.
 • De invandrare som fått up-
pehållstillstånd går i de allra flesta 
fall in i långvarigt bidragsberoende. 
Eftersom bidragen, trots att de är 
mycket generösa, inte räcker till för 
att ge nykomlingarna önskad lev-
nadsstandard, väljer många av dem 

att satsa på kriminell verksamhet 
som extraknäck.
 • Det mest lukrativa extraknäcket 
är knarkförsäljning. En lyckad trans-
port kan innehålla 25 kilo amfetamin 
som betingar ett värde av 60 miljoner 
kronor vid försäljning till svenska 
ungdomar. Klart att detta är mer 
intressant än att anstränga sig med 
lönearbete.
 I början på mars beslagtog Tullver-
ket två stora knarkpartier i Blekinge. 
Knarket kommer, gömt i bilar, med 
färjorna från de baltiska länderna 
eller Polen. Det handlar om amfeta-
min, totalt cirka 45 kilo, och försälj-
ningsvärdet på gatan är mer än 100 
miljoner kronor.
 Den borgerliga regeringen har nu 
ålagt Tullverket att spara 500 miljo-
ner kronor de närmaste fyra åren. 
Effekten kommer att bli att 280 hel-
tidstjänster tas bort. Nästan hälften 
av de kontroller som nu genomförs 
på inkommande fordon kommer att 

försvinna. Regeringen är alltså totalt 
ansvarslös, och det finns ingen an-
ledning att tro att sossarna hade haft 
någon annan inriktning.
 Sverigedemokraterna har den enda 
hållbara politiken för att bekämpa 
importerad brottslighet och knark-
handel. Ordentliga gränskontrol-
ler måste återinföras. Personer som 
inte har klara papper vid gränsen ska 
återsändas till det land de senast kom 
ifrån. Tullverket måste få utökade 
resurser, inte minskade. Alla fordon 
och övriga godstransporter ska kon-
trolleras med hjälp av narkotikahun-
dar.
 Priset för Tullverkets nerdrag-
ningar kommer att bli mycket högt. 
Svenska ungdomar kommer att få 
betala i form av ökat knarkmissbruk 
med alla de konsekvenser detta för 
med sig. Vi sverigedemokrater vär-
nar Tullverket och skyddet av de 
svenska gränserna.

Värna Tullverket och 
skyddet av våra gränser

Sedan en tid tillbaka finns Jimmie 
Åkessons blogg på www.sdkuriren.se, 
där aktualiteter kommenteras. 

Strid om bidrag till Folkets hus 
Nyligen var det åter dags för den (årliga) politis-
ka striden om kommunala bidrag till Sölvesborgs 
Folkets hus. Jag gissar att detta inte är något unikt 
för just min kommun. Att socialdemokraterna, 
efter årtionden vid makten, har svårt att skilja på 
sina egna och skattebetalarnas pengar gäller nog i 
många kommuner runt om i landet. Att jag väljer 
att föra upp denna väldigt lokala fråga på bloggen 
beror främst på att jag själv den här gången dragits in 
i striden. Det är dessutom en principiellt intressant fråga. 

Före detta s-riksdagsman, tillika min bänkgranne i kommunfullmäk-
tige, Christer Skoog, kallade till presskonferens där han beskyllde 
oss och de lokala moderaterna för att vara fientliga mot ideella för-
eningar. Anledningen: Vi vill inte bevilja Folkets hus ett bidrag på 
320 000 kronor. "En gemensam attack mot föreningslivet", menade 
Skoog som dessutom påstod att vi gjort upp med moderaterna i ären-
det. (Varför man ska göra upp i en fråga när man ändå inte har någon 
möjlighet att vinna majoritet förtäljer inte historien.)

Men visst, anfall är bäst försvar. Saknas hållbara argument är det lika 
bra att gå till attack. Och Skoog får hjälp av före detta DDR-polit-
ruken, Sydöstranredaktören Hans Bülow, som i en förvirrad ledare 
lyckas förvandla det till en fråga om asylrätten:

"Att göra ideologi av kommunala ärenden är olyckligt. Den mode-
ratledda oppositionens trovärdighet i det demokratiska renhållnings-
arbetet mot sverigedemokraterna är skadat. Det bör alla veta som 
står upp för asylrätten och integrationen. […] Arbetarrörelsen i Söl-
vesborg är provocerad. Alla föreningsaktiva ska veta vad som händer 
om högern och extremhögern får majoritet efter nästa kommunval i 
Sölvesborg." (Sydöstran 080402)

Bilden i anknytning till Sölvesborgs Tidningens artikel om striden 
säger det mesta om vilken sorts "föreningsliv" det rör sig om (den 
socialdemokratiska tidningen Sydöstran valde naturligtvis en mindre 
avslöjande bild):

Folkets hus ÄR det lokala socialdemokratiska högkvarteret, mas-
kerat till allmännytta. Där huserar bland annat Arbetarekommunen 
och LO-facken. Ett bidrag till Folkets hus är att betrakta som ett 
extra partistöd till socialdemokraterna. Och naturligtvis beviljar 
kommunens socialdemokratiska majoritet ett sådant bidrag – utan 
att skämmas. 

blogg@sd-k

I takt med att gränskontrollerna avskaffas, inte minst som 
en direkt följd av medlemskapet i EU, flödar knark och 
brottslighet in i Sverige. Öresundsbron mellan Köpenhamn 
och Malmö är en av många vägar in i Sverige. FOTO: Björn 
Söder
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Vill Du veta mer om Sverigedemokraterna?
Tveka inte att kontakta oss för ett gratis informationspaket.

Tel: 08-50 00 00 50 
Bankgiro: 5280-7005 (medlemskap 200 kr)

E-post: info@sverigedemokraterna.se

På webben hittar Du mer information om 
Sverigedemokraterna i Din kommun.

www.sverigedemokraterna.se

Per Björklund  

per.bjorklund@sverigedemokraterna.se

Sverigedemokraterna i Örebro län 
reagerar starkt efter att socialde-
mokraten Reza Javid, ledamot i 
Skolnämnd sydost för socialdemo-
kraterna i Örebro, skrivit följande 
i sin blogg: "SD är demokratins 
fiende därför ska vi kämpa mot 
dem tills de är döda. Ett demokra-
tiskt Sverige behöver bara demo-
kratiska partier."

Reza Javids kommentar publicerades 
den 2 april på hans socialdemokra-
tiska blogg www.s-info.se/javid. 
 David Kronlid, distriktsordföran-
de för Sverigedemokraterna i Öre-
bro län, kommenterar: 
 - Det är skrämmande vilken män-
nisko- och demokratisyn denne so-

cialdemokrat ger uttryck för. Som 
sverigedemokrat känner jag mig 
kränkt. En socialdemokratisk politi-

ker önskar oss döden, och inte nog 
med det, han kallar dessutom vårt 
parti odemokratiskt! Jag hoppas att 

socialdemokraterna agerar kraftfullt 
mot sin politiker och tydligt tar av-
stånd från de åsikter som Reza Javid 
förmedlat på sin blogg. Som skolpo-
litiker i Örebro kommun har man 
ett extra stort ansvar att stå upp för 
demokrati och mänskliga rättigheter, 
och demokratin gäller alla medbor-
gare utan undantag och oavsett poli-
tisk färg.
 Förutom att vara ledamot i Skol-
nämnd sydost för socialdemokra-
terna, är Reza Javid dessutom kas-
sör för SSU Örebro, ordförande för 
Afghanska föreningen i Örebro län, 
aktiv i Svenska Afghanistankommit-
tén och i S-studenter.

Socialdemokrat om Sd: "Kämpa mot 
dem tills de är döda"

" Det är skräm-
mande vilken 

människo- och de-
mokratisyn denne 

socialdemokrat ger 
uttryck för." 
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Mona Sahlin: "Socialdemokraterna borta 
om tio-femton år"
Mona Sahlin är bekymrad över sitt krympande parti. Socialdemo-
kraterna tappade hela 19 000 medlemmar förra året, från 120 091 
till 101 158 medlemmar. Sedan 1990-talet har partiets medlems-
antal halverats. 

– Fortsätter utvecklingen finns inte det här partiet om tio-femton år, 
sade Mona Sahlin, enligt Göteborgs Posten när hon träffade fackför-
bundet Unionen i Göteborg, onsdagen den 2 april.
 Vidare konstaterade Sahlin att också allianspartierna tappade tu-
sentals medlemmar under fjolåret, samt att pensionärernas riksorga-
nisation har fler medlemmar än samtliga partier tillsammans. 

Vänsterpartist utgav sig vara sverigede-
mokrat - sextrakasserade kvinna
"Lämna omedelbart Sverige. Försvinn härifrån. Det luktar skit 
från dig, Du har lämnat ditt land, du är en feg människa. Vill 
du tjäna pengar då får du sälja din rumpa på en bordell i Köpen-
hamn." Så stod det skrivet i de e-post som vänsterpartisten Ah-
med Bouirda i Gävle, anonymt skickade till sin kvinnliga parti-
kamrat, i vilka han dessutom påstod sig vara sverigedemokrat.

När den lokala vänsterledningen skulle polisanmäla trakasserierna 
valde dock mannen att erkänna att det var han, och inte någon ano-
nym sverigedemokrat, som hade trakasserat kvinnan. Enligt uppgift 
ville Ahmed Bouirda svärta ned Sverigedemokraterna genom att utge 
sig vara sverigedemokrat. 
 Ahmed Bouirda kom till Sverige från Agadir, Marocko, för snart 
åtta år sen. Han arbetar som tolk i arabiska och franska. Under förra 
mandatperioden satt han som ersättare för Vänsterpartiet i Gävles 
barn- och ungdomsnämnd. Inför valet stod han dessutom på partiets 
elfte plats på landstingslistan.
 Med anledning av det inträffade väljer Sverigedemokraterna Gävle 
att polisanmäla Ahmed Bouirda. Roger Hedlund, ordförande för 
Sverigedemokraterna Gävle, kommenterar: 
 - Jag blir inte förvånad, sådana här smutsiga kampanjer är vanliga 
från Vänsterpartiets sida. Att man sextrakasserar varandra i ett femi-
nistiskt parti tycks vara vanligt. Bara för några år sedan uppdagades 
liknande händelser i Ung Vänsters förbundsstyrelse. 

Ytterligare statligt stöd till Expo
Den politiska tidskriften Expo har av Statens Kulturråd beviljats 
ett "kulturtidskriftsstöd" på 175 000 kronor för 2008. Expo, som 
huvudsakligen sysslar med att kartlägga sverigedemokrater och 
andra människor som är kritiska till mångkultur och extrema 
former av islam, finansieras till stor del genom skattemedel slus-
sade via olika myndigheter och organisationer.

Utöver Statens Kulturråd så har Expo erhållit miljontals kronor från 
den skattefinansierade stiftelsen "Artister mot nazister". Skattemedel 
har också nått Expo genom ett flertal politiska organisationer.
 Även den löntagare som vill stärka sitt skydd på arbetsplatsen ge-
nom att gå med i facket, riskerar få vara med och finansiera Expo, då 
LO stödjer tidskriften.

Inrikesnotiser

         Som sagt...!

Kenny Hjälte är kommunisten som 
rev ned Sverigedemokraternas val-
skyltar på stadsbussarna i Malmö 
under EU-valrörelsen 2004. I SVT 
Sydnytt stod han helt öppet och 
erkände detta. Han uppmanade 
dessutom andra att göra detsam-
ma. Nu arbetar han för tidningen 
Expo och åker land och rike runt 
och föreläser på skolor om hur 
man ska bekämpa Sverigedemo-
kraterna.

Kenny Hjälte var tills nyligen fö-
reträdare för Vänsterpartiets ung-
domsförbund, Ung Vänster. I Regi-
on Skånes fullmäktige satt han efter 
valet 2006 som ersättare för Vänster-
partiet och var samma år ombud vid 
sitt partis kongress. I flera forum har 
han kallat sig kommunist och sagt 
sig vara stolt över detta. Han var 
även en av dem som skrev under en 
debattartikel på DN:s debattsida den 
13 oktober 2004, om att det är fel att 
angripa Ohly för att han kallar sig 
kommunist.
 Under 2007 valde han att avsäga 
sig sina uppdrag för Vänsterpartiet 
för att istället ägna sig åt tidskriften 
Expo, som på sin hemsida kallar sig 
"demokratisk tidskrift". Att Kenny 
Hjälte är ideologisk kommunist och 
medlem i Ung Vänster, är inget som 
Expos chefredaktör, Daniel Poohl, 
ser som något problem:
 "Nej, han har ju lämnat sina poli-
tiska uppdrag. Alla journalister som 
är duktiga och som har en demokra-
tisk grundsyn är välkomna att arbeta 
på Expo", säger Poohl. "Dessutom 
skulle Kenny inte kalla sig kommu-
nist om du frågade honom idag", 
hävdar han vidare.

Lång tradition inom vänstern 
Det är givetvis inte så enkelt som Da-
niel Poohl försöker framställa det. 
Redan innan valet 2006 arbetade 
Kenny Hjälte för Expo, samtidigt 
som han var politiskt aktiv och upp-
bringade lön för sitt politiska enga-
gemang inom Vänsterpartiet. Det 
var först efter valet 2006 som Kenny 
Hjälte avsade sig sina politiska upp-
drag, eftersom Vänsterpartiet tappa-
de mandat och hans försörjning då 
försvann. Kvar fanns hans sidoarbe-
te; researcher och fotograf åt Expo.
 Kenny Hjälte har dessutom en 
lång tradition inom vänstern. Må 
hända att han officiellt lämnat sina 
politiska uppdrag, men SD-Kurirens 
granskning visar att de djupa kontak-
terna med Vänsterpartiet finns kvar. 
Enligt källor inom Vänsterpartiet har 
Kenny Hjälte fortfarande mycket 
täta kontakter med partiet och bistår 
med information på samma sätt som 
under förra mandatperioden (2002-
2006), då han arbetade som politisk 
sekreterare för Vänsterpartiet och 
ombudsman för Ung Vänster. Hans 
täta kontakter med vänstern tar sig 
också uttryck i att han fortsätter att 
delta i deras arrangemang. Under 
2007 års första maj-demonstrationer 

sågs han till exempel närvara både 
när Vänsterpartiet och Kommu-
nistpartiet, vilka tidigare kallade sig 
KPML(r), tågade i Helsingborg.
 Kenny Hjälte har under flera års 
tid kartlagt och registrerat menings-
motståndare. Vid Sverigedemokra-
ternas tillställningar har han ofta 
synts smyga omkring och fotogra-
fera deltagare. Troligen har han se-
dan använt bilderna för att bygga 
upp ett register med namn, adresser 
och fotografier. Hans arbetsmetoder 
är desamma som Expo använder sig 
av, vilket kan förklara Daniel Poohls 
positiva syn på att Kenny Hjälte nu 
arbetar för deras räkning.
 
Sprider felaktiga uppgifter
Under våren och sommaren 2007 
fick han uppdraget av Expo att 
kartlägga antalet motioner som Sve-
rigedemokraterna lagt i kommun-
fullmäktigeförsamlingar runt om i 
landet. Hans resultat presenterades 
på Expos hemsida i september 2007 
och fick stor uppmärksamhet i me-
dierna i landet. Undersökningen 
haltade dock och var mycket under-
måligt uppbyggd. Man hävdade till 
exempel att man hade kartlagt Sve-
rigedemokraterna under sitt första 
år i kommunfullmäktige, trots att 
mandatperiodens första år passera-
des först den 1 november. Dessutom 
hade man ingen som helst jämförelse 
med övriga partier. Tidigare under-
sökningar som Expo gjort i syfte att 
försöka framställa sverigedemokra-
tiska kommunpolitiker som lata och 
oengagerade har, vid en jämförelse 
med övriga partier, i stället visat att 
sverigedemokrater i själva verket är 
mer aktiva än övriga, per mandat 

sett.
 Men att sprida osanningar är inget 
Expo och Kenny Hjälte drar sig för 
när det gäller Sverigedemokraterna, 
och de får omedelbart stöd av etable-
rad media att nå ut med sina osan-
ningar. Helt okritiskt fungerar övri-
ga medier som en megafon för Expos 
vinklade budskap.

Motarbetar Sverigedemokraterna 
Expo satsar även på att, med Kenny 
Hjälte i spetsen, resa land och rike 
runt och hålla föreläsningar för övri-
ga partier om hur man skall bekämpa 
Sverigedemokraterna. Kenny Hjälte 
hävdar bland annat, på fullt allvar, 
att Sverigedemokraterna inte är ett 
demokratiskt parti och att partiet 
sprider en falsk bild av sig själva:
 "Sverigedemokraterna har en osä-
ker hållning till demokrati, vilket 
syns om man granskat partiets histo-
ria", säger till exempel Kenny Hjälte 
till tidningen Nyheterna efter en fö-
reläsning om Sverigedemokraternas 
politiska historia på Folkhögskolan i 
Oskarshamn, och fortsätter: "Det är 
väl tveksamt om det är ett demokra-
tiskt parti över huvud taget."
 Vad Kenny Hjälte lägger för vär-
dering i begreppet demokrati har 
dock aldrig framgått. Sitt eget enga-
gemang inom Vänsterpartiet och att 
han så sent som för ett halvår sedan, 
enligt egen utsago, var uttalad kom-
munist, tycks vara oväsentligt för 
Expos redaktion. Och på Expo väl-
komnas han av sina vänner. Kampen 
mot Sverigedemokraterna står tyd-
ligen över alla betänkligheter, och 
man drar sig inte för att arbeta med 
antidemokrater och valsabotörer.

Hjälte är ingen hjälte

Kommunisten Kenny Hjälte, som rev ned Sverigedemokraternas 
valskyltar på stadsbussarna i Malmö under EU-valrörelsen 
2004, arbetar i dag på Expo, som tagit emot honom med 
öppna armar. Foto: SD-K Bildarkiv 

Björn Söder 

bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

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

[www.sdblogg.se]
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Göteborgsekonomen Lars Jansson 
har en gedigen yrkesbakgrund. Li-
vet igenom har han växlat mellan 
studier och praktiskt arbete. Han 
har bedrivit forskning, undervisat 
vid Handelshögskolan i Göteborg 
och arbetat för olika företag. Hans 
bok Mångkultur eller välfärd? ut-
kom 2002. Han påpekar att fråge-
tecknet i titeln är allvarligt menat 
och att den inte riktar sig mot in-
vandring som sådan, utan syftar 
till att analysera dess konsekvenser. 
Det är för honom inte "givet att in-
vandringen är en fördel för Sverige 
men inte heller motsatsen"(sid. 9) 
och att "även flyktingar vill arbeta 
och försörja sig själva." (sid. 15) 
Han förnekar inte att invandrarna 
deltar i finansieringen av samhäl-
lets utgifter skatter och sociala av-
gifter. (sid. 16)

Under vårt samtal ger han sidhänvis-
ningar till sin bok.
 På frågan varför han skrev boken 
svarar Jansson:
 - Sverige tog emot betydligt fler 
invandrare än andra jämförbara län-
der. Antalet översteg vida utbudet av 
lediga jobb. De skattefinansierade 
kostnaderna blev betydande. In-
vandringen påverkade den offentliga 
sektorn och välfärden negativt. Riks-
dagen avslog flera motioner 1997 och 
1998, som gick ut på att kostnaden 
för invandringen skulle klarläggas. 
(sid. 8 och 9) Boken vänder sig till 
allmänheten och landets styrande. 
Mångkultur eller välfärd? innehåller 
en mängd siffror och faktauppgif-
ter, men många andra skulle kunnat 
skriva den.
 Han berättar att det tog mer än 
tre år att sammanställa uppgifter ur 
mer än 300 källor, till 90 procent 
från offentliga, ofta statliga institu-
tioner som Statistiska Centralbyrån, 
Arbetsmarknadsverket, Regerings-
kansliet och Skatteverket. Det stora 
jobbet var att sovra och sortera. (sid. 
14 och 15) Lars Jansson gjorde också 
egna undersökningar och intervjuer, 
samt läste in litteratur i ämnet. I en 
andra fas analyserade han vad som 
påverkade kostnader och intäkter 
för invandringen. Sättet att räkna, 
de poster han tog hänsyn till, kan 
användas som modell för den som i 
framtiden vill göra liknande kalky-
ler.
 - Att ta reda på kostnaden för de 
prestationer och tjänster,  som in-
vandrare får del av från den offent-
liga sektorn kan vara nog så knepigt. 
En del utförs av staten, andra av 
280 kommuner och ett tjugofemtal 
landsting. Det finns mycket att räkna 
på, innan man närmar sig sanningen, 
berättar Jansson vidare.
 Boken gör anspråk på att visa 
invandringens ekonomiska konse-
kvenser. Jansson påpekar att han inte 

är ensam om att ha gjort studier som 
dessa. En av dem som räknar efter 
en liknande modell, är professor Jan 
Ekberg.
 - Jag känner Ekberg som en seriös 
forskare. Hans och Lars Anderssons 
grundläggande bok är Invandring, 
sysselsättning och ekonomiska ef-
fekter, som utkom 1995. I min bok 
finns en kort beskrivning av deras 
beräkningar av kostnader och intäk-
ter för invandringen. (sid. 63 och 64) 
Kostnaden uppgick till 100 mdkr/år 
och intäkterna till 83 mdkr/år, var-
för det uppstod ett underskott på 17 
mdkr/år. Dessa beräkningar hänför-
de sig till de första åren av 1990-talet, 
kommenterar Jansson och fortsät-
ter:
 - Den beräkningsmodell som Ek-
berg och Andersson använder stäm-
mer i huvudsak med min. Men de 
räknar inte med alla kostnader. De 
kom fram till ca 100 mdkr/år, min 
slutar på 240 mdkr/år plus vissa in-
komstförluster. En del av skillnaden 
beror dock på en större volym in-
vandrare i mina beräkningar och en 
av bokens viktigaste sidor är jämfö-
relsen på sid. 138-139.
 Janssons slutsats är att "invand-
ringen utgör den största utgiftspos-
ten i den offentliga sektorn". (sid. 5) 
Han har också kritiska synpunkter 
på Torun Österbergs avhandling 
(2000) samt på en amerikansk stu-
die:
 - Jag menar att vi bör betrakta och 
redovisa kostnaden för invandring 
på samma sätt som kostnaden för 
andra skattefinansierade funktioner, 
till exempel skolan, försvaret och 
sjukvården. Man skall visa hur stor 
den totala kostnaden är. Det är den 
som politikerna skall finansiera varje 
år via budgetar.
 

Ett av argumenten visar detta slående 
enkelt:
 - Samtidigt som 600 000 jobb föll 
bort under första hälften av 90-talet, 
ökade invandrarbefolkningen med 
cirka 500 000. (sid. 169) Inga nya 
jobb tillkom netto åren 1988-2002.
 Till invandringen hör också en 
mängd indirekta och mycket svår-
beräknade kostnader. Bokens femte 

kapitel handlar om "sociala konse-
kvenser", där Jansson dock begrän-
sar sig till kriminalitet. Kostnaderna 
för sociala insatser är av allt att döma 
så mångahanda och omfattande att 
det av den anledningen är svåra att 
utforska. Till exempel har statliga 
myndigheter fått order att tilldela 
extra medel till en lång rad invand-
ringsrelaterade verksamheter. Kom-
muner ger extra medel till invandrar-
täta områden, en del skolor får 20-30 
procent mer än svenskdominerade 
områden. Därtill kommer extra po-
lisinsatser, skadegörelse som brända 
skolor, vandaliserade polisbilar och 
bussar utsatta för stenkastning. Of-
fentliga tjänster som är gemensam-
ma för flera användare, till exempel 
brandförsvar, tas inte alltid med vid 
beräkningar av kostnaderna för in-
vandringen.
 - Varför räcker inte Europas hög-
sta skatter? Svaret är ganska enkelt. 
Sedan 1990 ökar kostnaden för in-
vandring 2-3 gånger så snabbt som 
kostnaden för hela den offentliga 
sektorn.
 Inte utan skäl har han tillägnat 
boken "allas våra barn och barn-
barn". Sverige klarar inte längre av 
integration och välfärd till numera 
2 miljoner med utländsk bakgrund, 
23 procent av befolkningen, från 170 
länder. Närmare tre fjärdedelar av 
dess får sin huvudsakliga utkomst 
och offentlig service genom skattefi-
nansiering. Invandringen blir ett hot 
mot välfärden.  

 Lars Jansson menar att flykting-
konventionen är föråldrad och ut-
nyttjas på ett icke avsett sätt. (sid. 
38) Mycket missbruk, fusk och slö-
seri förekommer, dessutom smugg-
ling och annan kriminalitet. När 
han skrev sitt arbete, fick ungefär 50 
procent fler än de skyddsbehövande 
stanna av humanitära skäl, trots att 
de ej var skyddsbehövande. (sid. 22) 
DN-journalisten Lasse Granestrand 
har i sin politisk korrekta bok I 
Sveriges väntrum (2007) visat att de 
tidvis varit ännu fler. FN vill ha åter-
vandring för att mottagarländerna 
skall kunna ta emot verkliga flyk-
tingar med skyddsbehov. (sid. 62)
 

En av Lars Janssons slutsatser var 
att det måste bli köer i sjukvården, 
att vårdcentraler och polisstationer 
läggs ned, att det blir ökat antal barn 
i klasserna, utslitna skolböcker, äldre 
utan hemtjänst – kort sagt: Att väl-

färden vittrar sönder. Nedskärning-
arna i välfärd och infrastruktur är i 
huvudsak en följd av den stora in-
vandringen. Det går inte att bestrida 
att han spådde rätt.
 Lars Jansson har märkliga ting att 
berätta när det gäller bokens mot-
tagande när den kom ut. Det ideo-
logiska klimatet hade blivit sådant, 
att han inte fick några recensioner. 
En del var rädda för att vidröra det 
ämne han tagit upp. Andra försökte 
tiga ihjäl boken.
 - Ekonomin kring invandringen är 
fortfarande helt TABU i medierna. I 
vissa tidskrifter nekar man att ta in 
annonser för boken. Detta är inte 
värdigt en kulturnation, berättar 
Jansson.
 Därutöver har han fått uppleva en 
ren hetskampanj, då en person i bib-
lioteksvärlden drev en förtalskam-
panj med hjälp av förfalskade citat 
som lades i hans mun.
 Lars Janssons Mångkultur eller 
välfärd är brett upplagd, avslöjar stor 
lärdom och bred beläsenhet. Den 
rymmer en mängd fakta och har be-
hållit sin aktualitet genom åren. Det 
sätt att beräkna som han använder, 
kan stå som förebild för framtida ar-
beten av detta slag. Men siffermate-
rialet skulle behöva uppdateras och 
kompletteras. Vi väntar på en bok av 
liknande slag som täcker perioden 
från omkring år 2000 och framåt.

Sven Viktorsson

Forskaren Lars Jansson: 
"Invandringen är den största utgiftsposten i den offentliga sektorn"

Forskaren Lars Jansson, som bland annat undervisat vid Handelshögskolan i Göteborg, 
föreläser i skånska Höör 2004 Foto: SD-K Bildarkiv

"Jag menar att vi 
bör betrakta och 
redovisa kostna-

den för invandring 
på samma sätt som 

kostnaden för andra 
skattefinansierade 

funktioner..." 

"Ekonomin kring 
invandringen är 
fortfarande helt 

TABU i medierna. 
I vissa tidskrifter 

nekar man att ta in 
annonser för 

boken."

Stöd Sverigedemokraternas valfond!
pengarna går oavkortat till partiets valrörelser, 

Bankgiro: 5280-7005 



sd-kuriren nr 76 sverige - 7

Migration är en naturlig förete-
else för alla nationer. Människor 
flyttar från och till länder av olika 
skäl. Vissa flyttar på grund av jobb, 
andra flyttar på grund av sociala 
faktorer, övervägande ekonomiska 
incitament eller kanske på grund 
av skyddsskäl. Men oavsett skäl 
påverkar migrationen alla länder. 
För Sveriges del gynnade den stora 
nettoinvandringen landet under 
lång tid, eftersom landets ekonomi 
under efterkrigstiden expanderade 
betydligt mer än effektiviseringen 
av produktionen. Men tiderna för-
ändrades. Den bubbla som bygg-
des upp under 70- och 80-talen 
sprack i början av 90-talet, varpå 
ekonomisk kris följde. Efterfrågan 
på arbetskraft kom därför - pa-
rallellt med en allt effektivare till-
verkningsindustri - att allvarligt 
inskränkas, varför också invand-
ringen kom att bli en betydande 
ekonomisk utmaning.

I spåren av 90-talskrisen försvann 
cirka 500 000 jobb på bara fyra år 
samtidigt som befolkningen, på 
grund av invandringen, under sam-
ma fyraårsperiod växte med över 
200 000 människor. Den svenska 
välfärdsmodellen, som bygger på ett 
högt deltagande i arbetslivet, kom 
därför att utsättas för en hård pröv-
ning vilket ledde till att statsskulden 
under bara dessa fyra år ökade med 
över 600 miljarder kronor. Den sum-
man motsvarar i sig ett snitt på cirka 
150 miljarder per år, en slutsumma 
som dessutom blev väsentligt högre 
om man också räknar med de bety-
dande nedskärningarna som under 
perioden ägde rum inom den offent-
liga sektorn. 
 Den ekonomiska krisen under 
90-talet är dock på inget sätt invand-
ringspolitikens fel. Krisen byggdes 
snarare upp av en expansiv finans-
politik bedriven av både de soci-
aldemokratiska regeringarna, och 
den borgerliga regeringen 1976-82, 
årtiondena innan bubblan sprack. 
Däremot har den svenska invand-
ringspolitiken i modern tid i kom-
bination av efterdyningarna av kris-
åren, den hårdnande internationella 
konkurrensen samt effektiviseringen 
av industrin, inneburit ett konstant 
tillflöde av människor landet inte 

kunnat erbjuda en sysselsättning till. 
Sedan 90-talet har visserligen sys-
selsättningen återhämtat sig något, 
men är i skrivande stund, trots att 
vi befinner oss i toppen av högkon-
junkturen, i absoluta tal ändå knappt 
anmärkningsvärt större än 1990-års 
nivå – samtidigt som befolkningen 
ökat med nästan 600 000 människor 
(varav övervägande delen i arbetsför 
ålder).

En dansk studie
Eskil Wadensjö och Helena Orrje 
gjorde år 2002 rapporten "Invand-
rarna och den offentliga sektorns 
ekonomi i Danmark". Rapporten 
har visserligen Danmark och inte 
Sverige som bas för sin empiriska 
prövning, men rapporten har ändå 
ett stort värde eftersom likheterna 
mellan Danmark och Sverige är på-
fallande stora. Exempelvis har bägge 
länder en likartad välfärdsmodell, 
ekonomi och samhällsstruktur. 
Bägge länder har dessutom först haft 
en utpräglad arbetskraftsinvandring 
som sedan arbetskraftsbehovet upp-
hört, utbytts till en utpräglad asyl-/
anhöriginvandring främst från icke-
europeiska länder samt från före 
detta Jugoslavien. Den enda riktigt 
stora skillnaden mellan länderna ut-
görs i att proportionerna av invand-
ringen totalt sätt varit drygt dubbelt 
så omfattande i Sverige (än mer om 
man räknar 2000-talet). Därför mås-
te man också, för att göra en rättvis 
jämförelse med vårt land utifrån rap-
portens upplägg, se de danska värde-
na av studien i underkant.
 Man behöver också ha i åtanke 
att undersökningen bortser från de 
effekter invandringen har på kost-
nader direkt riktade till invandrade 
individer, såsom motsvarigheten till 
SFI (svenska för invandrare), kost-
nader för extraplatser i skola/utbild-
ning eller till exempel ökade vårdda-
gar inom sjukvården. Man har även 
frånsett de kostnader/effekter in-
vandringen innebär för samhället via 
lönebildningen, behovet av att bygga 
nya bostadsområden (på grund av 
befolkningstillväxten), på grund av 
invandringen ändrade skatteutform-
ningssystem, ersättningsnivåer eller 
den offentliga sektorns tjänster. 
 Den empiriska undersökningen 
gjordes med hjälp av en databas kall-
lad Lov-modellen, vilken innehåller 
mycket detaljerade uppgifter om 
bland annat skatter, transfereringar 
och konsumtion för en trettiondel 
(1/30) av befolkningen i Danmark. 
Skillnaden mellan bidrag i form av 

skatter såväl som kostnader i form 
av bidrag kan därigenom tydligt 
särskiljas från den danska inhemska 
befolkningen.

Resultat
Undersökningen visade att invand-
rare i en högre grad än ursprungs-
befolkningen är i aktiv ålder, vilket 
borde ha talat för att nettoöverfö-
ringarna – genom den offentliga sek-
torns omfördelning från aktiva till 
passiva (från arbetande till barn och 
pensionärer) – borde ha gått från in-
vandrarna till den offentliga sektorn. 
Så blev dock inte fallet i någon av un-
dersökningens årtalsjämförelser, inte 
ens under högkonjunktur, även om 
en viss begränsad förbättring kunde 
noteras. Istället visade rapporten ge-
nomgående att nettoöverföringarna 
går från västliga invandrare (och 
danskar) till den offentliga sektorn 
och från den offentliga sektorn till 
icke-västliga invandrare. Se tabell.
 Ur tabelldata från rapporten fram-
går också att danskar i en betydligt 
högre grad är sysselsatta. Danskar 
har i alla åldrar väsentligt högre sys-
selsättningsgrad. Dels beror detta på 
proportionerna av invandringen, ef-
tersom invandringen helt enkelt va-
rit större än behovet av arbetskraft 
samt att danskarna redan är etable-
rade på arbetsmarknaden. Dels beror 
det mindre arbetsdeltagandet bland 
icke-västliga invandrare på en större 
kulturell skillnad, vilket kräver en 
betydligt längre anpassningspe-
riod och språkträning. Centralt på 
en arbetsplats är naturligtvis kom-
munikationen människor emellan, 
varför arbetsgivarna också kräver 
att invandrarna från de icke-västliga 
länderna skall kunna tala såväl som 
skriva på danska. 
 Rapporten visar också tydligt att 
marginaleffekterna av en lönein-
komstökning är mycket betydande, 
vilket pekar på nödvändigheten med 
att öka sysselsättningen för att för-
bättra den offentliga sektorns finan-
ser. Rakt igenom pekar rapporten på 
den oerhört stora roll sysselsättning-
en har, och att åtgärder som leder till 
högre sysselsättning har mycket sto-
ra effekter för den offentliga ekono-
mins finanser, vilket Danmarks idag 
förda politik i och med deras jättelika 
ekonomiska uppsving under särskilt 
de senaste fyra åren bekräftar. Dan-
marks arbetsmarknadspolitik, vars 
huvudingrediens består av en kraftigt 
begränsad invandring, har särskilt vi-
sat sig vara anmärkningsvärt lyckad 
i och med att de trots lågkonjunktur 
sedan början av 2004 kraftigt lyck-
ats pressa ner arbetslösheten. Idag 
har Danmark därför en av världens 
absolut högsta sysselsättningsnivå 
(Island toppar ligan) och hade i ja-
nuari 2008 minskat antalet arbetslösa 
personer till en tredjedel. Den öppna 
arbetslösheten i åldergruppen 16-64 
år låg under samma månad på endast 
2,1 procentenheter (jämför med Sve-
riges januarinivå på 4,9 procent). Se 
graf.

En ekonomiskt ansvarig politik
Sammantaget bekräftar rapportens 
resultat att den som vill föra en eko-
nomiskt och socialt ansvarig politik 
också måste driva en ansvarsfull och 
restriktiv invandringspolitik, efter-
som undersökningen rakt igenom 
tydligt visar att invandringen har 
en mycket påfallande påverkan på 
samhällsekonomin. Men förutom 

att den totala nivån av invandring 
har stor betydelse för samhällseko-
nomin såväl som för sysselsättnings-
intensiteten, visar även studien att en 
ökad invandringsnivå från kulturellt 
avlägsna länder innebär en alldeles 
särskilt påtagligt ökad kostnad. Värt 
att notera är också att studiens mät-
period är baserad på 90-talet, då in-
vandringsöverskottet för Danmark 
såväl som inte minst för Sveriges del, 
var väsentligt mindre än idag. Ändå 
visar rapporten beroende på mätår 
och konjunkturläge, borträknat alla 
tidigare nämnda kostnadsundantag 
för den utomeuropeiska invand-
ringen, att den utomeuropeiska 
invandringen kostade Danmark 
mellan 63 och 82 miljarder svenska 
kronor årligen. Överfört på svenska 
förhållanden, med ett mycket större 
invandringsöverskott, skulle samma 
undersökning troligen visa på kost-
nader mer än de dubbla danska, och 
då räknar vi som sagt bort flertalet 
viktiga faktorer – inte minst den to-
tala invandringens påverkan på sam-
hället. 
 

I rapporten "Immigration, the la-
bour market, and public finances in 
Denmark", också den producerad av 
professor Wadensjö, syns dessutom 
att det tydligt negativa bidragsnettot 
för den utomeuropeiska invandring-
en fortfarande ligger på en mycket 
hög nivå även efter en mer än tioårig 
vistelse i landet (se tabell). Andra 
generationens utomeuropeiska in-
vandrare visar däremot på en kost-
nad betydligt under deras föräldrar, 
vilket tyder på att första generatio-
nens utomeuropeiska invandrare i 
en mycket liten grad blir delaktiga 
i arbetslivet, men också att inte ens 
andra generationens invandrare blir 
lönsamma för samhället. Detta kan 
troligen dels förklaras av en svårare 
assimilerings/integrationsprocess för 

denna invandringsgrupp, och dels av 
att fortsatt invandring hela tiden fyllt 
på med arbetskraft arbetsmarknaden 
inte kunnat skapa arbeten till. 

Slutord
Sammanfattningsvis visar alla till-
gängliga rapporter i ämnet, inte bara 
denna, att invandringen kostar stora 
pengar samt att det kostar mer peng-
ar ju större omfattningen är. I alla lä-
gen där avancerad statistik används 
kan man dock på olika sätt vinkla 
resultaten för att bättre framhäva sin 
egen "sanning". Jag vill därför re-
kommendera läsaren att använda sitt 
sunda förnuft när ni läser och tolkar 
denna såväl som andra artiklar. Jag 
vill också klargöra att även om vi tar 
de siffror Wadensjö kommer fram 
till beträffande Danmark, överför 
detta resultat på Sverige och svenska 
förhållanden, så måste vi ändå för att 
ta fram en adekvat allmän nettokost-
nad vad gäller invandringen på ett 
rimligt sätt också sätta kostnaderna i 
ett större sammanhang – där samhäl-
lets samtliga inverkande faktorer tas 

med. Naturligtvis blir en sådan be-
räkning oerhört invecklad, avancerad 
och inte minst högst teoretisk – var-
för vi som parti undviker att erkänna 
en särskild kostnad för invandringen. 
Men en inte alltför långsökt gissning 
är dock att invandringen allra minst 
kostar mångmiljardbelopp. 
 Dessutom kan vi konstatera att in-
vandringen, dels på grund av för sto-
ra proportioner, och dels på grund av 
invandring från kulturellt avlägsna 
länder, de senaste två decennierna 
– trots högkonjunktur – bibehållit 
hög arbetslöshet. Det finns därför, 
oavsett beräkningsmetod eller olika 
tolkningssätt, all anledning att se all-
varligt på invandringens ekonomiska 
konsekvenser. 

Invandringen och den offentliga ekonomin 

Tabellen visar nettoöverföringen till den offentliga sektorn 
baserad på olika uppehållsperioder och år för utomeuropeiska 
invandrare.

Tabellen visar nettoöverföringar till den offentliga sektorn 
utifrån grupptillhörighet. Ett negativt saldo innebär en kostnad 
snarare än en nettoöverföring - det vill säga att berörd grupp 
kostar samhället pengar.

Diagrammet visar antalet arbetslösa i Danmark i tusental, 
tidsperiden januari 2003 till och med 2008. 

Johnny Skalin 

johnny.skalin@sverigedemokraterna.se
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Även i vår moderna tid med näst-
intill obegränsad tillgång på mat, 
värme och ljus upplevs den nordis-
ka vintern av många som en mörk 
och deprimerande tid. Hur vintern 
måste ha tett sig i äldre tider, när 
nordanvinden drog in genom otä-
tade timmerhus, när det enda ljus 
som ofta fanns att tillgå kom ifrån 
svagt lysande och kraftigt rykande 
talgljus och när svälten ständigt 
flåsade stora delar av befolkningen 
i nacken, kan vi nog knappt före-
ställa oss.

I detta perspektiv är det kanske inte 
så konstigt att våra förfäder hälsade 
våren med stor glädje och att en rad 
traditioner och festligheter uppstod 
för att fira det återkommande ljuset 
och värmen. En av dessa traditioner 
är den så kallade "Tranafton" eller 
"Tranedagen".
 Tranornas ankomst och dans vid 
Hornborgasjön brukar varje år få 

nationell uppmärksamhet och räknas 
som ett av våra säkraste vårtecken. 
Tranan som en symbolisk budbä-
rare för våren och ljuset har mycket 
gamla anor. Den så kallade Tranaf-
ton/Tranedagen var ursprungligen 
inte fixerad vid något fast datum 
utan firades helt enkelt när tranorna 
anlände till bygden. Med tiden kom 
dock firandet att sammanfalla med 
Maria bebådelsedag/Vårfrudagen 
den 25 mars, vilken var en kyrklig 
helgdag fram till år 1952.
 Ett talesätt förknippat med Tran-
afton, belagt åtminstone sedan 1500-
talet, är att "tranan bär ljus i säng", 
med detta åsyftade att man från och 
med tranafton skulle börja gå och 
lägga sig medan det fortfarande var 
ljust ute. I Skåne sade man på föl-
jande sätt:

Tredje torsdagen i Tor (mars)
träder tranan på Skånes jor,
Merafton, pigor och drängar
gån i dagsljus i era sängar

("Merafton" betydde att man från 
och med Vårfrudagen eller tredje 
torsdagen i mars fick ett extra mel-
lanmål om dagen. )

 För att följa uppmaningen om 
att "tranan bär ljus i säng" brukade 
barnen tävla om att gå och lägga sig 
så tidigt som möjligt, dels därför att 
den som gick och lade sig sist fick 
utstå diverse öknamn ifrån de andra 
barnen och dels därför att föräld-
rarna belönade de barn som kom 
tidigt i säng genom att ge dem godis. 
De barn som uppfört sig illa eller 
gick och lade sig för sent, riskerade 
att tranan istället för ljus, "bar ris i 
säng". Det innebar att man istället 
för godis och presenter bara fick ett 
knippe björkris.
 Sederna kring Tranafton varierar 
delvis över landet. Gemensamt är 
dock att tranan kommer med någon 
typ av gåvor till barnen. En van-
lig gåva förr i tiden var de speciellt 
framtagna "tranekaramellerna", 
vilka göts i en form med en utstan-
sad trana i botten. Barnen kunde 
antingen få gåvorna av en förälder, 
som klätt ut sig till trana, eller un-
der huvudkudden medan de sov, i en 
strumpa upphängd på sängkanten 
eller i ett par skor som ställts fram 
vid spisen. Barnen brukade rita små 
teckningar och kort med tranmotiv, 
som man sedan, ibland utklädd till 

trana, sprang runt och kastade in ge-
nom grannarnas dörrar. Barnen satte 
även upp tranekort i sina fönster, så 
att tranan skulle se att det just där 
bodde ett barn som ville ha besök 
av tranan. Tranan sades ofta komma 
med gåvorna genom skorstenen och 
på vissa håll i landet brukade föräld-
rarna därför rita tranans fotavtryck 
med kol från spisen/kaminen fram 
till barnets säng och sprida ut fjädrar 
längs vägen.
 En sed som tycks ha varit särskilt 
utbredd i Värmland och Dalsland, 
var att "springa trana". Seden gick 
ut på att man under tranafton eller 
tidigt på vårfrudagens morgon skulle 
springa barfota över sju ägor och nio 
gödselhögar (ofta räckte det dock 
med tre varv runt huset). Denna 
magiska handling sades skydda mot 
framtida förkylningar, ormbett och 
sår på fötterna. Medan man sprang 
kunde man ropa ramsor av typen:
 "Trana plöjer och vipa sår, men in-
te får hon plöja mig i fötterna i år."
 Seden med att fira Tranafton/Tra-
nedagen är tyvärr utdöd på de flesta 
håll i landet, men lever fortfarande 
kvar på några orter i framförallt 
Småland och Värmland.

Del 3: Tranafton 
- ljusets budbärare kommer med godis till barnen

Svenska seder och bruk
Trots att motsatsen ofta hävdas har vi svenskar ett mycket rikt- och spännande kulturarv att förvalta, vilket inte minst manifesteras i ett otal 

traditionella seder och bruk. Dessa är tyvärr på väg att falla i glömska som ett resultat av den snabba urbaniserings- och moderniseringsprocess 
som vårt land genomgått, men också som ett direkt resultat av en svenskfientlig politik och den beklagliga svenska fallenheten för självförakt. 

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

Vi tar också tacksamt emot tips och upplysningar kring ämnet.

Mattias Karlsson 

mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se

En bok gavs ut till Sverigedemo-
kraternas 20-års jubileum, den 
heter "20 röster om 20 år". Som 
titeln antyder så får 20 personer 
skriva sitt eget kapitel i boken. Det 
är partimedlemmar eller före detta 
partimedlemmar som varit med 
och byggt upp partiet eller haft av-
görande inflytande på partiets ut-
veckling. De flesta artiklar handlar 
om partiet Sverigedemokraternas 
barndom och de svårigheter som 
då fanns, partiets utveckling fram 
till i dag samt en vision om partiets 
utveckling i framtiden. 

Det som många av bokens författare 
har gemensamt är de svårigheter och 
det motstånd de mötte av det etable-
rade samhället i partiets barndom. 
Många är beskrivningarna av tumult 
och bråk i samband med offentliga 
tal. Det finns beskrivningar av hur 
media på det mest skamliga sätt för-
söker få partiet att framstå som något 
det inte är. Man fastnar speciellt för 
Margareta Sandstedts beskrivning av 
det etablerade samhället motreaktion 
likt en monstruös månghövdad hy-

dra som plötsligt reser sig ur en kav 
lugn sjö när ett hot mot den etable-
rade sanningen och den etablerade 
politiska diskursen dyker upp. 
 Många av författarna beskriver 
också de misstag och den primitiva 
organisation som rådde i partiets 
barndom. Ingen av författarna för-
söker sticka under stol med att miss-
tag gjordes och att det fanns klara 
brister i partiets organisation under 
Sd:s barndom. Flera gånger beskri-
ver författare att partiet under de 
tidiga åren huserade personer som i 
dag inte skulle ha haft en chans att 
bli medlemmar. Man får intrycket att 
alla av bokens författare försöker ge 
en ärlig bild av Sverigedemokrater-
nas framväxt utan att försöka dölja 
mindre lyckade beslut. 
 Det som går likt en röd tråd ge-
nom hela boken är den glädje många 
av författarna uttrycker av att ha 
fått träffa så många intressanta och 
spännande människor genom sitt 
partiarbete. Av naturliga skäl är det 
inte karriärister och dussinmännis-
kor som sökt sig till Sverigedemo-
kraterna, utan idealister som brinner 

för sin tro och åsikt. De människor 
som författarna mött i sitt partien-
gagemang är ofta mycket starka per-
sonligheter med stort moraliskt pa-
tos som de fört livliga diskussioner 
med. 
 Jag kan inte nämna alla författar-
na men några av dessa förtjänar ett 
omnämnande i denna artikel. Runar 
Filpers kapitel är kanske det mest in-
tressanta i hela boken. Han beskriver 
det trägna och svåra arbetet i partiets 
barndom. Detta arbete var präglat 
av självuppoffring och skedde under 
primitiva förhållanden många gång-
er. Filpers kapitel innehåller också en 
personlig aspekt och vinkling som är 
väldigt intressant ur ett läsarperspek-
tiv. Man får också en stark känsla av 
ärlighet och uppriktighet när man 
läser Filpers kapitel. 
 Johan Rinderheim beskriver i sitt 
kapitel utmärkt partiets utveckling 
och kursändring fram till det mo-
derna parti det är i dag. 
 Richard Jomshof beskriver sina 
personliga svårigheter som aktiv 
medlem i Sd och hur det etablerade 
samhället straffat honom för hans 

politiska engagemang. En mycket 
nyttig redogörelse för hur demokra-
tin fungerar, eller snarare inte fung-
erar i vårt land. 
 Roger Hedlund beskriver i sitt 
kapitel hur han som skolpojke blev 
engagerad i partiet och satsade de 
få slantar han hade på sitt politiska 
engagemang. En mycket uppbygglig 
historia för alla som tycker de käm-
par i motvind och under knappa om-
ständigheter. 
 Ett favoritkapitel i boken är Anna 
Hagvalls kapitel. Hon beskriver 
mycket väl hur det politiska etablis-
semanget, media och statliga insti-
tutioner aktivt trycker ner oliktän-
kande och politiskt inkorrekta idéer. 
Man känner igen sig i de tankar och 
känslor Hagvall beskriver i sitt kapi-
tel. 
 Även Tommy Funebo, dissidenten 
som gav känsligt material till Expo, 
får ett kapitel i boken. Hans med-
verkan är omdiskuterad men hans 
kapitel är läsvärt och intressant. 
 Det har sagts om Jan Milld att han 
är en utmärkt skribent även om han 
har en del andra brister. När man lä-

ser hans kapitel kan man bara buga 
och hålla med, han är en lysande 
skribent. Han beskriver mycket 
träffande hur media arbetar mot po-
litiskt inkorrekta idéer och denna 
brist på moral och ärlighet som den 
då lägger i dagen. 
 Övriga skribenter skall inte känna 
sig glömda och alla av bokens med-
verkande gör ett gott jobb när de 
skriver sina kapitel. De olika histo-
rierna vävs samman till en historia 
som beskriver ett litet och oansen-
ligt partis mödosamma och svåra väg 
fram till den position Sd har i dag när 
partiet knackar på riksdagens port 
och är på var mans läppar. Det är en 
historia som beskriver människors 
kamp mot hela det politiska etablis-
semanget, det är en historia om män-
niskor med hög moraliskt patos och 
järnvilja som fört en hård och många 
gånger ojämn kamp mot samhällets 
formidabla propagandaapparat. Jag 
tror man kan säga att boken beski-
ver människor som i dagens Sverige 
uppvisat något så ovanligt som hjäl-
temod.

 Robert Stenkvist 

Bokrecension: En röst om tjugo röster

Firandet av Tranafton är 
tyvärr en utdöende tradition, 
men till vissa orter kommer 
tranan fortfarande...
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Danmarks rikspolischef: "Invandrargäng-
en största hotet mot samhället"
Rikspolischefen i Danmark, Torsten Hesselbjerg, bedömer att in-
vandrargängen är det största hotet mot samhället då de står för 
den grövsta formen av organiserad brottslighet.

Rikspolisen övervakar för tillfället 14 olika kriminella organiserade 
organisationer med allt som allt 141 medlemmar. Det här är de mest 
inflytelserika kriminella i Danmark med tillgång till både vapen och 
sprängmedel, som de även är villiga att använda. Av dessa 14 kri-
minella organisationer är det två som inte är enbart bestående av 
invandrare, Hells Angels och Bandidos. Men dessa två motorcykel-
klubbar uppges samtidigt vara pressade av de mer hårdföra invand-
rargängen.
 - För dem handlar det om narkotikamarknader, men också om he-
dersbegrepp, prestige och makt, säger Torsten Hesselbjerg och syftar 
på invandrargängen.

Fremskrittspartiet Norges största parti
Fremskrittspartiet är åter Norges största parti. I en opinions-
undersökning genomförd av Sentio Research Norge, erhåller 
Fremskrittspartiet 28,8 procent, en framgång med 2,8 procenten-
heter, rapporterar VG Nett den 22 februari. 

Samtidigt backar socialdemokratiska Arbeiderpartiet med 3,9 pro-
centenheter och erhåller 26,4 procent. Høyre erhåller 16,9 procent, 
vilket innebär att Fremskrittspartiet och Høyre skulle erhålla egen 
majoritet i Stortinget, med 80 mandat mot de tre regeringspartiernas 
62, om det vore val i dag. 

Fler muslimer än katoliker 
Det finns nu fler muslimer än katoliker i världen upplyser Vatika-
nen, rapporterar VG Nett den 30 mars. 

– För första gången i historien är vi inte längre på toppen. Muslimer-
na har tagit över, säger Vittorio Formenti, som är i färd med att sätta 
samman Vatikanens årsbok, till Vatikan-tidningen L'Osservatore 
Romano.
 Enligt Formenti har antalet katoliker hållit sig relativt stabilt på 
17,4 procent av världens befolkning, medans antalet muslimer däre-
mot har ökat till 19,2 procent. Om däremot alla världens kristna och 
inte bara katolikerna tas med, är de kristna i majoritet med runt 33 
procent av världens befolkning.
 Formenti anser att en av orsakerna till utvecklingen är att muslimer 
fortsätter att få många barn, medans kristna får färre och färre.

Förbud mot spargrisar på holländsk bank
Den holländska storbanken Fortis har beslutat att stoppa utde-
landet av spargrisar till barn eftersom de är rädda för att kränka 
muslimska barn, rapporterar jp.dk den 2 februari.

Talesmän för Fortis uppger att det är oron för att stöta sig med de 
muslimska kunderna som ligger bakom beslutet, samt att spargrisar 
inte lever upp till de krav som det mångkulturella samhället ställer. 
Muslimska kunder har protesterat mot att banken delat ut spargrisar 
till barnen. Och inom islam betraktas grisen som ett orent djur. 

 

Sedan tidigare har bankerna Halifax och NatWest i Storbritannien 
slutat med spargrisar efter protester från muslimer som ansett sig 
kränkta. Flera förskolor i Storbritannien har förbjudit pedagoger att 
berätta sagan om de tre små grisarna.

Utrikesnotiser
Stortingsrepresentanten för 
Fremskrittspartiet, Christian Ty-
bring-Gjedde, uppmanar det nor-
ska folket att köpa danska varor, 
för att stötta danskarna i deras 
kamp för yttrandefriheten.

- Danska varor blir i dag syste-
matiskt bojkottade av de största 
varuhusen i en rad länder i Mel-
lanöstern, på grund av att danska 
tidningar tryckte karikatyrerna av 
profeten Muhammed. Jag anser att 
vi skall hjälpa danskarna genom att 
köpa danska varor, säger Christian 
Tybring-Gjedde till Verdens Gang 
(VG) den 25 mars.
 - Det är ingen spontan reaktion 
danskarna är utsatta för, utan en 
systematisk bojkott från butiksked-
jorna, där kunderna först blir infor-
merade om att danska tidningar har
"förnärmat profeten", och därefter 
informeras om vilka produkter som 
är producerade i Danmark. Konse-
kvensen av denna bojkott har varit 
att hundratals av danska arbetare blir 
drabbade, säger Tybring-Gjedde vi-
dare och fortsätter: 
 - Min åsikt är att Danmark utkäm-
par en kamp på alla fria nationers 
vägnar och landet förtjänar vårt stöd. 
Norge och det norska folket borde 
gå ut aktivt och göra det de kan för 
att hjälpa Danmark. Att vi köper 
några fler danska produkter kommer 
självklart inte kunna kompensera för 
de enorma förluster danska företag 
nu lider, men det vore en bra mar-
kering där vi tydligt visar vårt mo-
raliska stöd till Danmarks kamp för 
en grundläggande människorättighet 
- nämligen yttrandefriheten.
 Tybring-Gjedde, som är en av 
Fremskrittspartiets mest profilerade 
invandringskritiker, säger att Norge 
borde följa danskarna och offentlig-

göra teckningarna:
 - Jag anser att vi kollektivt borde 
göra det. [...] Det är en skam att 
Norge är avvaktande i en sådan prin-
cipiell värderingsfråga.
 Tybring-Gjedde utesluter inte att 
Fremskrittspartiet kommer till att 

lägga ut teckningarna på partiets eg-
na hemsidor, och avslutar med denna 
hälsning till muslimerna i Danmark:
 - De bojkottar danska varor. Jag 
tycker samtidigt att de borde boj-
kotta danska socialkontor och häl-
soväsen.

Uppmanar norrmän att köpa danskt

Dansk Folkepartis medlem av 
Folketingets presidium, Søren 
Espersen, är starkt kritisk till att 
presidiet på ett möte den 8 april 
beslutade att tillåta användandet 
av den muslimska huvudduken i 
Folketingssalen.

- Det är min uppfattning att man 
inte har förstått vad den muslimska 
huvudduken handlar om. De tror att 
det bara är tal om ett stycke tyg, men 
huvudduken är själva symbolen på 
den islamistiska resning som vi har 
upplevt sedan revolutionen i Iran år 
1979, och huvudduken är därmed en 

islamistisk manifestation, som hän-
visar kvinnan till en obetydlig roll i 
samhället. Därmed är det också ett 

nederlag för jämställdheten. Att till-
låta en islamistisk uniformerad kvin-

na att beträda Folketingets talarstol, 
är att knäfalla för islamismen, säger 
Søren Espersen i ett pressmeddelan-
de den 8 april.
 Søren Espersen fastslår därmed, 
att han är oenig i beslutet som presi-
diet fattat, och fortsätter: 
 - Det handlar om den helt funda-
mentala respekten för Folketinget. 
Landets förnämsta talarstol skall 
inte göras till en islamistisk platt-
form […] Huvudduk är inte bara en 
religiös och kulturell symbol. Det är 
en symbol på underkastelse.

"En svart dag för folkstyret och 
jämställdheten"

Christian Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant för 
Fremskrittspartiet, uppmanar det norska folket att 
köpa danska varor för att stötta dem i deras kamp för 
yttrandefriheten. Foto: www.frp.no

FN-rådet för mänskliga rättigheter 
(The UN Human Rights Council ), 
antog den 27 mars en resolution i 
vilken man säger sig vara djupt be-
kymrad över vad man anser vara 
en ökande tendens att kränka re-
ligioner. Man uppmanar därför 
världens länder att stifta lagar i 
syfte att stävja detta, rapporterar 
Associated Press den 27 mars.

Även om resolutionen talar om att 

skydda alla religioner är det bara is-
lam som pekas ut vid namn, närmare 
bestämt i åtta paragrafer. Rådets EU-
länder samt Kanada valde att rösta 
emot resolutionen, då man anser 
att resolutionstexten är för ensidig 
i sin fokus på islam. Men ett block 
av islamska länder säkrade att reso-
lutionen antogs med röstsiffrorna 21 
mot 10.
 FN-rådet för mänskliga rättig-
heter domineras av arabiska och 

muslimska länder. Resolutionen är 
dessutom utarbetad av en organisa-
tion kallad "The Organzation of the 
Islamic Conference". 

FN-resolution mot islam-kritik

" Huvudduk är inte 
bara en religiös och 

kulturell symbol. 
Det är en symbol på 

underkastelse." 



Om lite drygt ett år är det dags för 
val till Europaparlamentet. Medier, 
experter och politiska företrädare 
har redan börjat tala om sverigede-
mokraternas chanser att ta sig in 
i parlamentet och strategierna för 
att motverka en sådan utveckling 
avlöser varandra. Jag bedömer vå-
ra möjligheter att lyckas i EU-valet 
som goda. Framför allt ser jag två 
faktorer som särskilt avgörande. 
Dels vår förmåga att motivera våra 
egna kärnväljare att rösta i ett EU-
val, dels vilket parti den rörliga och 
ganska stora gruppen EU-kritiker 
väljer att stödja.

Att få våra lojala väljare till valloka-
lerna blir en utmaning. En del tyder 
på att sverigedemokraterna hittills 
främst har tilltalat den del av val-
manskåren som är minst benägen 
att rösta i EU-valet. Å andra sidan 
kan frågor som exempelvis Turkiets 
medlemskap i unionen, hotet mot 
svenska kollektivavtals ställning och 
EU-grundlagen få en positiv effekt 
på de sverigedemokratiska väljarnas 
röstbenägenhet.
 När det gäller de rörliga EU-mot-
ståndarnas val av parti sker just nu 
en intressant utveckling. Nyligen 

meddelade miljöpartiets båda språk-
rör, Maria Wetterstrand och Peter 
Eriksson, att de ändrat sig om krav 
på utträde ur EU. Unionens klima-
tarbete och utvidgning anges som 
förklaringar, men det egentliga skä-
let är sannolikt att man vill stärka 
sina möjligheter att samregera med 
socialdemokraterna efter nästa val. 
Därmed tappar EU-motståndet tung 
representation i riksdagen. Återstår 
gör nu bara vänsterpartiet, som 
knappast kan anses företräda någon 
större del av Sveriges EU-kritiker.
 I och med de båda språkrörens 
omsvängningar tappar miljöpartiet 
inte bara sitt tydliga EU-motstånd. 
Också en betydande del av partiets 
existensberättigande försvinner när 
de nu prioriterar bort en av sina 
främsta profilfrågor. Miljöpartiet 
har överlevt på EU-frågan i flera val 
sedan mitten av 1990-talet. Möjligen 
tror man sig nu kunna leva vidare 
helt på basis av den pågående kli-
matdebatten, men det är med största 
sannolikhet en missbedömning. 
Miljöpolitiken kommer, precis som 
tidigare, att helt tas över av de större 
partierna. Miljöpartiets hopp står till 
att agera renodlat stödparti åt social-
demokraterna.
 Särskilt intressant är detta med 
tanke på det kommande valet till 
EU-parlamentet. I EU-valet 1999 
mer än fördubblade just miljöpartiet 
sitt väljarstöd jämfört med riksdags-
valet på grund av sitt EU-motstånd. 
I det efterföljande EU-valet 2004 

tappade man en stor del av dessa 
röster till junilistan – ett annat parti 
som sedan dess fallit samman och 
som dessutom visat sig vara något 
helt annat än vad en stor del av deras 
väljare trodde på valdagen.

 Det finns alltså anledning att tro 
att många EU-kritiska väljare kän-
ner sig både svikna och vilsna inför 
EU-valet i juni nästa år. Just nu sak-
nas ett trovärdigt och stabilt alterna-
tiv mot framväxten av en europeisk 

monsterstat. Det öppnar för ett nytt, 
EU-kritiskt parti i parlamentet och 
mycket tyder på att sverigedemokra-
terna kommer att bli det partiet.

Mp:s svängning öppnar för Sverigedemokraterna

"I och med de båda språkrörens omsvängningar tappar miljöpartiet inte bara sitt tydliga 
EU-motstånd. Också en betydande del av partiets existensberättigande försvinner när de nu 
prioriterar bort en av sina främsta profilfrågor." Foto: Dennis Blomberg
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I och med att Nils Lundgren, parti-
ledare för Junilistan och EU-parla-
mentariker, nu väljer att avgå som 
partiledare öppnar sig plötsligt en 
helt tom planhalva för Sverigede-
mokraterna inför EU-valet 2009. 
Fram tills nyligen hade man kan-
ske kunnat räkna med att junilis-
tans EU-kritiska, icke socialistiska 
väljare, kunnat rösta på Miljöpar-
tiet i EU-valet. Men i och med att 
språkrören Maria Wetterstrand 
och Peter Eriksson nu säger sig 
vara EU-förespråkare, så kommer 
inte den väljarflykten vara så stor.

Är det realistiskt att tro att dessa väl-
jare röstar på Vänsterpartiet? Själv-
klart, en och annan kan nog slinka 
över. Men junilistans i huvudsak 
borgerliga väljare hyser nog en stor 
misstro mot kommunisterna på vän-
sterflygeln. Mer än en handfull lär 
det inte bli. Så vart skall då dessa 15 
procent av rösterna i EU-valet 2004 
nu vända sig? Det finns egentligen 
bara fyra realistiska alternativ:
 1. Några kanske har gått och bli-
vit EU-positiva på kuppen. Ett fåtal, 
som kanske återvänder till "Allians 
mot Sverige".
 2. Junilistan lyckas hitta en ny, 
karismatisk och trovärdig partile-
dare. De lyckas mot alla odds hålla 
ihop partiet. 
 3. De EU-kritiska borgerliga väl-
jarna hittar inget parti som represen-

terar dem i EU-valet. De väljer i det 
fallet sofflocket, vilket är ett demo-
kratiskt problem.
 4. Junilistans väljare upptäcker 
att Sverigedemokraternas EU-politik 
överensstämmer med deras egen, och 
ger Sverigedemokraterna sitt stöd i 
EU-valet 2009. Sverigedemokrater-
nas övriga mittenpolitik framstår för 
Junilistans väljare som smakligare än 
vänsterns.
 Jimmie Åkesson har tidigare sagt: 
"Det finns alltså anledning att tro att 
många EU-kritiska väljare känner 
sig både svikna och vilsna inför EU-
valet i juni nästa år. Just nu saknas 
ett trovärdigt och stabilt alternativ 

mot framväxten av en europeisk 
monsterstat. Det öppnar för ett nytt, 
EU-kritiskt parti i parlamentet och 
mycket tyder på att Sverigedemokra-
terna kommer att bli det partiet."
 Med Nils Lundgrens avhopp har 
hela väggar fallit samman. Oceaner 
av möjligheter öppnar sig plötsligt. 
Det är hög tid att vi Sverigedemo-
krater på bred front för fram vår 
EU-politik, och där det är påkallat 
förändrar, uppdaterar och breddar. 
Det är nu valrörelsen till EU-par-
lamentet 2009 startar, och vi har en 
egen planhalva.

En egen planhalva!

"I och med att Nils Lundgren, partiledare för Junilistan och EU-
parlamentariker, nu väljer att avgå som partiledare öppnar 
sig plötsligt en helt tom planhalva för Sverigedemokraterna 
inför EU-valet 2009." Foto: Stig-Göran Nilsson

Jimmie Åkesson  

jimmie.akesson@sverigedemokraterna.se

Sven-Olof Sällström 

sven-olof.sallstrom@sverigedemokraterna.se

Om Sverigedemokraterna blir invalda i EU-parlamentet ska vi natur-
ligtvis använda vår representation i EU till att föra fram våra frågor. 
Vi måste inte minst jobba för att förhindra utvidgningen av unionen 
österut, jobba med miljö- och hälsofrågor, försvarspolitik, utrikespo-
litiska frågor och inte minst måste vi jobba inom det kriminalpolitiska 
området. I vissa frågor kan vi nog nå framgång främst tillsammans 
med representanter från andra länder. Men det vore naivt att tro att 
vi kan få igenom alla våra önskemål – inte minst tror jag inte att vi 
inifrån kan påverka de för vår nations del allra viktigaste och mest 
avgörande frågorna. 

Europaparlamentet består idag av 785 ledamöter. Av dessa har Sverige 19 
representanter. Om den nya konstitutionen går igenom minskar antalet 
ledamöter till 751 samtidigt som Sverige får en till representant – tjugo 
totalt. Det motsvarar i så fall drygt 2,66 procent av EU-parlamentets röst-
berättigande. Med andra ord har vi – om vi så får 100 procent av rösterna i 
EU-valet – även efter en ändrad sammansättning i parlamentet, med tanke 
på den överväldigande majoriteten EU-positiva, minimala möjligheter att 
faktiskt kunna påverka unionen till att återigen bli något som mer liknar 
ett mellanstatligt samarbete. 

Sverigedemokraternas EU-kampanj bör enligt mig därför bestå i ett mot-
stånd mot vidare östutvidgning, vilket särskilt är ett område jag tror att vi 
faktiskt kan påverka unionen inifrån. Vi bör också ta upp våra politiska 
idéer inom ovanstående politiska områden och vi bör inte minst klargöra 
att vi är motståndare till EU – med ett absolut krav på utträde ur unionen. 
Som jag tidigare skrivit i min blogg, är det enda positiva med den nya 
konstitutionen att vi faktiskt självmant kan begära utträde ur EU, och det 
är naturligtvis en fråga vi också ska driva. EU är inte bara ett hot mot vår 
suveränitet, i och med att EU i allt fler frågor kommer att stå över svensk 
lag, och mot demokratin – vi betalar dessutom också ett mycket dyrt 
ekonomiskt pris för vårt medlemskap. 

Vi kan med anledning av detta inte vara rädda att betraktas som ett yt-
terlighetsparti. Frågan om EU är mycket viktigare än så. Skillnaderna 
mellan de politiska partierna är dessutom det som gör att väljarna ser en 
anledning att rösta, och klara skillnader finns, men skillnaderna är inte 
så stora att vi för den sakens skull kan betraktas som ett ytterlighetsparti 
– trots vårt radikala motstånd mot EU. Kan Norge stå utanför kan också 
vi. Låt oss inifrån påverka unionen i den mån det är möjligt för att sedan 
via riksdagen se till att vi lämnar EU. Låt Sverige visa vägen!

                              Johnny Skalin

Sverige ut ur EU!
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"Obsession the movie" är en doku-
mentärfilm om det radikala islams 
hot mot den västerländska civilisa-
tionen. Med unikt bildmaterial från 
arabisk television, avslöjas islamis-
ternas hatfyllda läror och budskap 
och deras strävan mot världsher-
ravälde med hjälp av det heliga kri-
get, jihad. I USA har filmen rönt 
mycket stor uppmärksamhet, och 
den har vunnit flera priser.

I program efter program på arabisk 
television, över hela den muslimska 
världen, sprids det hatfyllda budska-
pet mot västvärlden, mot israel och 
mot alla ickemuslimer. I arabiska 
TV-serier får tittarna bland annat 
lära sig att judar dödar kristna barn 
och dricker deras blod. I arabiska 
barnprogram hjärntvättas barn med 
det hatfyllda islamistiska budska-
pet; i ett program säger till exempel 
en treårig flicka att judar är att jäm-
föra med apor och grisar. I ett annat 
framträder barn som säger sig vilja 
bli självmordsbombare. I andra pro-
gram kan man höra imamer (plural) 
predika hatfyllda budskap och upp-
mana till mord på otrogna (det vill 

säga ickemuslimer). 
 Vi talar om statstelevision på bästa 
sändningstid i en rad olika mus-
limska länder, och jag undrar om 
inte nazisternas propagandaminister 
Joseph Goebbels hade imponerats 
av den propagandaapparat som just 
nu arbetar för högtryck. Och kopp-
lingen till nazisten Goebbels är inte 
tagen ur luften, utan filmen belyser 
med tydlighet parallellerna mellan 
nationalsocialismen under andra 
världskriget och det radikala islam i 
dag. 
 I filmen intervjuas flera experter 
på området, och det berättas inte 
minst att det är fel att tala om en 
liten minoritet då vi diskuterar det 
radikala islam. Det rör sig om en 
rörelse som börjar få fotfäste inte 
bara i varje hörn av den muslimska 
världen, utan även här i västvärlden, 
och man talar om att sympatisörerna 
kan vara så många som 150 miljoner 
människor.
 Det finns mycket att säga om 
filmen, men bäst är att Du ser den 
själv. 

           Richard Jomshof 

Obsession the movie – det radikala islams krig mot västvärlden 

Geert Wilders, partiledare för det 
nederländska Partiet för frihet 
(PVV) och parlamentsledamot, 
har släppt en kritisk film om islam. 
Filmen visar att islam är en tota-
litär ideologi och inspirationskälla 
för terrorism. Redan innan filmen 
släpptes gick muslimer till hätsk 
attack och många fruktar att nya 
attentat mot det västerländska 
samhället kommer att inträffa 
med anledning av filmen. Det har 
redan uppmanats till mord på Ge-
ert Wilders och skadegörelse och 
bildbränder i landet i protest mot 
filmen har förekommit. 

Vem är då mannen som nu blivit le-
vande måltavla genom att släppa en 
kritisk film om islam? Geert Wilders 
föddes 1963 i den holländska staden 
Venlo. Efter att ha arbetat med sjuk-
försäkringar blev han 1990 assistent 
åt förre EU-kommissionären Frits 
Bolkestein. Därmed hade grunden 
till hans politiska karriär lagts. 1997 
blev han vald till kommunalråd i Ut-
recht för Folkpartiet för frihet och 
demokrati (VVD), som han hade va-
rit medlem i sedan 1989. Året därpå 
blev han invald i parlamentets andra 
kammare.
 Geert Wilders lämnade dock 
VVD i september 2004 efter att par-
tiet ställt sig positivt till ett turkiskt 
medlemskap i EU. VVD försökte få 
Wilders att avsäga sig sin plats i par-
lamentet, men istället valde han att 
bilda Groep Wilders (Grupp Wil-
ders).

Bildade eget parti
I juni 2005 var Wilders frontfigur i 
den nederländska kampanjen mot 
förslaget till ny konstitution i EU, 
vilket resulterade i att 62 procent 
av holländarna röstade mot för-
slaget. I januari 2006 anslöt sig fler 

personer till Wilders och i februari 
bildades så Partiet för frihet (PVV). 
PVV:s program innehåller en kom-
bination av ekonomisk frihet och 
konservativa idéer. Man motsätter 
sig invandringens omfattning och 
EU:s strävan efter en superstat samt 
Turkiet som medlemsland i EU. Man 
ser också islam som ett hot mot det 
holländska samhället eftersom islam 
står i stark kontrast till västerlandets 
judisk-kristna och humanistiska tra-
ditioner.

Islams omaskerade ansikte
Nederländerna har med sina nästan 
en miljon muslimer, kanske mer än 
något annat land i Europa, drabbats 
av islams omaskerade ansikte. 2004 
mördades filmregissören Theo van 
Gogh av en ung muslim sedan han 
gjort en film som kritiserade islams 
kvinnosyn. Filmen Submission vi-
sade hur muslimska kvinnor utsätts 
för förtryck och övergrepp. Bakom 
filmen stod även den dåvarande par-
lamentarikern, somaliskfödda Ayaan 
Hirsi Ali. Hon tvingades lämna sin 
parlamentsplats efter dödshot från 
muslimer, lämnade kort därefter Ne-
derländerna och lever i dag i USA. 
Under flera år hade hon livvakts-
skydd dygnet runt.
 Geert Wilders islamkritiska film, 
Fitna, väckte redan innan den släpp-
tes starka reaktioner i den muslimska 
världen. Irans justitieminister Gho-
lam Hussein Elham, har krävt att fil-
men ska stoppas. Syriens stormufti 
Ahmad Badr El Din El Hassoun 
har i sin tur fördömt filmen. Islam 
får under inga omständigheter kri-
tiseras eller ifrågasättas, enligt flera 
muslimska länder.

54 miljoner muslimer i Europa
Även talibanerna i Afghanistan har 
hotat att angripa holländska solda-
ter, som finns i landet genom den 
internationella Nato-styrkan. Ho-
ten från den muslimska världen har 
fått EU-kommissionen att skicka ut 
varningar. Oroande är att hoten inte 
bara kommer från den muslimska 

världen utanför Europa. Genom den 
stora massinvandringen av muslimer 
till Europas länder – även Sverige 
– finns det redan krafter, som hotar 
yttrandefriheten, etablerade inne i 
de europeiska länderna. Europa har 
närmare 54 miljoner muslimer i dag.
 På torsdagskvällen den 27 mars 
släpptes så Fitna på internet. Filmsaj-
ten Live Leak huserade filmen, som 
också spreds snabbt över nätet. 

SD-Kuriren valde att visa filmen
Även SD-Kuriren valde att visa fil-
men på sin hemsida, detta då den ut-
gör ett viktigt inlägg i debatten om 
islam och muslimsk fundamentalism 
och därför förtjänar en så bred pu-
blik som möjligt. 
 - Av principiella skäl anser vi det 
också vara viktig att visa att vi inte 
böjer oss för de hot som riktats mot 
filmen och dess skapare ifrån isla-
mistiska grupper över hela världen. 
Flera Holländska TV-bolag har 
vägrat att visa filmen på grund av 
rädsla för repressalier ifrån militanta 
muslimer och Gert Wilders har fått 
se sin hemsida censurerad. Detta 
är mycket oroväckande tecken och 
borde vara oacceptabelt i ett fritt och 
demokratiskt Västeuropa, sade Ric-
hard Jomshof i ett pressmeddelande 
med anledning av beslutet om att 
visa filmen. 

Hot stoppade filmen
Redan efter mindre än ett dygn fick 
dock muslimska hot, Live Leak att 
släcka ned filmen från sina servrar. 
På fredagen förklarade man beslu-
tet på följande vis: "På grund av hot 
mot vår personal av mycket allvarlig 
typ har vi beslutat att ta bort filmen 
från våra servrar. Detta är en dyster 
dag för yttrandefriheten på internet, 
men vi måste sätta vår personals sä-
kerhet först." Trots detta kom filmen 
att spridas snabbt över Internet.

Bojkott av holländska varor
Rädslan för den muslimska världens 
reaktioner är stor på många håll i 
Europa och Nederländerna. Hol-

ländska företag hotar nu att stämma 
Geert Wilders eftersom man fruktar 
att deras varor skall bojkottas av 
världens muslimska länder. 
 - En bojkott skulle skada hol-
ländsk export. Företag som Shell, 
Philips och Unilever är enkla att 
identifiera som nederländska. Jag vet 
inte om Wilders är rik eller försäk-
rad, men blir det en bojkott kom-
mer vi hålla honom ansvarig, sade 
Bernard Wientjes, ordförande för 
landets arbetsgivarförening till Het 
Financieel Dagblad.
 Muslimska länder, bland andra 
Malaysia och Jordanien, har uppma-
nat till bojkott mot Holland.
 - Om vi muslimer enar oss är det 
enkelt att agera. Om vi bojkottar 
holländska produkter, kommer de-
ras företag gå i konkurs, sade Malay-
sias tidigare premiärminister Mahatir 
Mohamad under lördagen, två dygn 
efter att filmen publicerats, och på-
minde om att det finns omkring 1,3 
miljarder muslimer i världen.

"Filmen bör ingå i undervisning"
I Danmark, som tidigare fått utstå 
vrede från den muslimska världen, 
vill nu Dansk Folkepartis utbild-
ningsordförande Martin Henriksen 
att Geert Wilders film bör ingå i 
gymnasiets och högskolornas un-
dervisning.
 - Wilders film är naturligtvis pro-
vocerande och stötande för många 
muslimer. Men filmen visar också en 
sida av islam, som existerar och fro-
das bland muslimer i Danmark och 
andra platser. Därför är den relevant 
att ta med i undervisningen – inte 
som fakta – men som ett debattbi-

drag till elevernas interna diskussio-
ner med varandra. […] Med filmen 
kan man säkra en nyanserad bild, 
där alla sidor av islam kommer fram 
i ljuset, och samtidigt kan eleverna 
be föredragshållare förhålla sig till 
filmens innehåll och påstående, säger 
Martin Henriksen i ett pressmedde-
lande.
 - Vi skall inte visa filmen för att 
stöta muslimer, men för att diskutera 
islams bidrag till demokratin och den 
västliga civilisationen. Det står alla 
fritt för att vara oeniga och komma 
med andra bidrag, så länge alla sidor 
blir belysta och eleverna efteråt kan 
uppsöka fakta, säger Martin Henrik-
sen vidare.
 Många av islams fasader har räm-
nat i och med Wilders film. Än en 
gång visar muslimer att så fort någon 
vågar hävda att islam är en våldsam, 
intolerant religion och ideologi, då 
protesterar den islamska världen 
med att bevisa att detta påstående är 
sant. 

Islam i kontrast till västerlandet
Islams ansikte står i tydlig kontrast 
till våra västerländska ideal, som ytt-
randefrihet, humanism och frihet. 
Frågan är hur länge västvärlden skall 
acceptera att muslimerna sätter dag-
ordningen i våra egna länder och ge-
nom hot om terror inskränker våra 
demokratiska rättigheter och ideal?
Geert Wilders avslutar sin film med 
orden:
 "Det är inte upp till mig, utan upp 
till muslimerna själva att riva ut de 
hatfyllda verserna ur koranen.
 Muslimer vill att du bereder väg 
för islam, men islam bereder ingen 
väg för dig. Regeringen insisterar på 
att du respekterar islam, men islam 
respekterar inte dig. Islam vill härska 
och förstöra vår västerländska civili-
sation.
 1945 besegrades nazismen i Euro-
pa. 1989 besegrades kommunismen 
i Europa. Nu måste den islamska 
ideologin besegras. Försvara vår fri-
het."

Kritisk film om islam upprör muslimer

"Filmen visar att 
islam är en totalitär 
ideologi och inspi-

rationskälla för 
terrorism." 

Björn Söder 

bjorn.soder@sverigedemokraterna.se



Begreppsirritation på SVT?
Den 24 februari sändes ett reportage i SVT:s Agenda om Sverigede-
mokraterna och partiets satsning inför EU-valet 2009. I programmet 
intervjuades Jimmie Åkesson och efter reportaget diskuterade pro-
gramledaren Karin Hübinette Sverigedemokraternas chanser med 
Anna-Lena Lodenius (mest känd för att tillsammans med den avlidne 
Stieg Larsson ha författat en bok i början av 90-talet om "extremhö-
gern") och Adam Holm (journalist och programledare för Deadline 
på Danmarks Radio).

Medan Karin Hübinette hela tiden benämnde Sverigedemokraterna som 
högerextremistiskt och främlingsfientligt (begrepp som SVT-redaktö-
rerna säkert är tillsagda att använda i alla sammanhang där Sverigede-
mokraterna diskuteras), var dansken Adam Holm noga med att påpeka 
att Sverigedemokraterna varken är högerextremistiskt, högerradikalt eller 
rasistiskt:

"Jag vill inte kalla dem högerextrema, knappast ens högerradikala. Enligt 
min uppfattning är de mittenradikala. […] Partierna är fullt legitima. De 
är inte antiparlamentariska, antidemokratiska eller rasistiska. De är emot 
det politiska etablissemanget men företräder en viss andel av befolkning-
en. Därför skall de få komma till tals."

Den danske journalisten talade med ett språk och använde begrepp som 
den svenska motsvarigheten uppenbarligen inte är van vid. Och det märk-
tes. Lodenius förhöll sig dock på samma linje som Holm, men Karin Hü-
binette återkom hela tiden med väl inövade begrepp om högerextremism 
och främlingsfientlighet. De svenska journalisterna på SVT-redaktionen 
irriterades säkerligen på sin danske kollega, som höll sig objektiv och sak-
lig. 

                     Björn Söder

Sverigedemokraterna motsätter sig 
generell arbetskraftsinvandring 

Regeringen presenterade den 27 mars, tillsammans med miljöpartiet, 
det man kallar "den största reformen av svensk invandringspolitik på 
flera årtionden". Förslaget går ut på att underlätta för generell arbets-
kraftsinvandring från länder utanför EU. 

Sverigedemokraternas partiordförande, Jimmie Åkesson, är starkt nega-
tiv till förslaget, som han menar är ännu ett led i regeringens långgående 
utbuds- och lönedumpningspolitik: 
 
- Regeringens överdrivna utbudspolitik med försämringar i trygghetssys-
temen tillsammans med den rekordstora massinvandringen, och planerna 
på en omfattande arbetskraftsinvandring och domen i det så kallade Vax-
holmsmålet, pekar alla i riktning mot lönedumpning, försämrade villkor 
för svenska löntagare och en försvagning av den svenska modellen. 

- Sverige behöver inte generell arbetskraftsinvandring, i synnerhet inte 
när vi fortfarande har hundratusentals människor som står utan arbete. 
Vi behöver i första hand kraftfulla och aktiva åtgärder för att ställa om 
den befintliga arbetskraften utifrån de behov som de strukturella föränd-
ringarna för med sig. 

SPI:are blir sverigedemokrat
Håkan Klasson, invald i Tingsryds kommunfullmäktige, är numera 
medlem i Sverigedemokraterna och företräder partiet i kommunen.
 
När rösträkningen efter valet 2006 var färdig, stod det klart att Sverigede-
mokraterna erhållit ett mandat i Tingsryd. Det enda namn som fanns var 
dock Håkan Klassons, ditskrivet på en blank partimarkerad sverigedemo-
kratisk valsedel. Följden blev att Klasson, som i valet hade kandiderat för 
SPI utan framgång, blev invald som SPI-representant på ett sverigedemo-
kratiskt mandat. Nu väljer han dock att lämna SPI och gå över till Sveri-
gedemokraterna. Klasson ser själv det hela som odramatiskt: 

- Jag har, efter att ha läst de olika partiernas program, kommit fram till att 
det inte är något större som skiljer partierna åt politiskt sett. Mitt parti-
byte innebär enbart att jag får fler partikamrater och det är mest demo-
kratiskt att fullfölja väljarnas önskemål, eftersom närmare 160 personer 
röstade på Sverigedemokraterna och endast tre stycken på SPI. 

Distriktsordförande Jens Leandersson är förstås nöjd: 

- Jag har träffat Håkan ett antal gånger och han har dektagit på flera mö-
ten, däribland kommunkonferensen i Getinge i fjol, och han har på så vis 
lärt känna Sverigedemokraterna och vi har lärt känna honom. Det känns 
mycket positivt. 
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Sverigedemokraterna i Region 
Skåne motsätter sig förslaget om 
policy för Region Skåne om fri 
vård till gömda flyktingar. Sve-
rigedemokraternas gruppledare i 
Region Skåne, Björn Söder, menar 
att policyn är "häpnadsväckande", 
och påpekar att förslaget kan få 
hela sjukvårdssystemet att raseras, 
då det i praktiken innebär att hela 
världens befolkning får rätt till 
skattesubventionerad sjukvård, 
förutsatt att de kan ta sig till Sve-
rige. 

- Dessutom vet man inte vilka eko-
nomiska konsekvenser denna policy 
kommer få. Man skriver i ärendet 
att den bristande kunskapen gäl-
lande antalet personer som gömmer 
sig gör det omöjligt att beskriva de 
ekonomiska konsekvenserna, säger 
Björn Söder och fortsätter: 
 - Policyn innebär också att Re-
gion Skåne uppmanar sin personal 
att vara delaktiga i att gömma män-
niskor som befinner sig illegalt i 
Sverige. Sjukvårdspersonalen ska 
aldrig få kontakta Migrationsverket 
och endast svara på direkta frågor 
från Polismyndigheten om det är en 
fullt identifierbar "gömd" person. 
Vi menar att det är en självklarhet 
att vårdpersonalen omedelbart skall 
kontakta polisen om man misstänker 
att det är en person som vistas illegalt 
i landet. Det borde vara brottsligt att 
undanhålla polisen information om 
illegal verksamhet. 
 Björn Söder påpekar vidare att det 
inte bara är de ekonomiska aspek-
terna som ska beaktas. Det kommer 

även att leda till att belastningen på 
den skånska sjukvården ökar, inte 
minst med längre köer som följd.  
 - Genom Region Skånes nya po-
licy har regionen tydligt visat att 
man prioriterar människor utan rätt 
att vistas i Sverige, före svenskarna. 

Enda sättet att få tillgång till samma 
avgiftsfria vård som svensk kom-
mer vara att vägra identifiera sig och 
hävda att man inte är svensk och inte 
har något här att göra, avslutar Björn 
Söder. 

Nej till fri sjukvård för papperslösa 

År 2006 skakades Danmark och 
världen av den så kallade Muham-
medkonflikten, då muslimer över 
hela världen bojkottade danska va-
ror, samtidigt som islamister brän-
de ned ambassader och hotade de 
som försvarade den västerländska 
yttrandefriheten. 

Efter att en islamistisk mordkomp-
lott mot karikatyrtecknarna nyligen 
avslöjats och flera danska tidningar, 
som en stödmanifestation, publice-
rat Muhammedbilderna igen, så har 
konflikten åter blossat upp. Mus-
limska ungdomar i Danmark ge-
nomfört kravaller och massbränder, 
och en muslimsk bojkott av danska 
varor sprider sig återigen över värl-
den och hotar dansk ekonomi och 
tillvaron för danska arbetare. 
 I syfte att stödja danska arbetare 
och hjälpa Danmark att stå emot på-
tryckningarna ifrån den muslimska 
världen återlanserar Sverigedemo-
kraterna nu sin "köp danskt!-kam-
panj" ifrån 2006. 
 Sverigedemokraternas partiordfö-
rande, Jimmie Åkesson, kommente-
rar: 
 - Den modiga kamp för yttrande-
frihet och västerländska ideal som 
Danmark nu utkämpar berör fram-
tiden för alla europeiska länder och 
oss svenskar i synnerhet. 

 - Sverigedemokraterna tänker inte 
låta Danmark stå ensamt och vi tän-
ker inte stillatigande se på när danska 
arbetare bli av med sin försörjning. 
Därför återlanserar vi nu vår "köp 
danskt!-kampanj" ifrån 2006, där 
vi genom flygbladsutdelningar och 

Internetkampanjer kommer att upp-
mana alla anhängare av demokrati 
och yttrandefrihet att mildra effek-
ten av den islamistiska köpbojkotten 
genom att stödköpa danska varor. 

Uppmanar till stödköp av danska varor 

"Den modiga kamp för yttrandefrihet och västerländska ideal 
som Danmark nu utkämpar berör framtiden för alla euro-
peiska länder och oss svenskar i synnerhet", säger Jimmie 
Åkesson. 

Henrik Hammar (m), ordförande i Hälso- och 
sjukvårdsnämnden, är den som lagt fram förslaget om att 
ge personer som vistas illegalt i landet fri sjukvård. Foto: 
Christian Andersson, Region Skåne

Besök SD-Kuriren på nätet! Över 100 000 besök varje månad. 
Uppdateringar dygnet runt. 

[www.sdkuriren.se]
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Malmö tillhör den minoritet av 
landets kommuner som erbjuder 
så kallat "modersmålsstöd i för-
skolan". Då verksamheten både 
är kostsam och har en mycket 
tveksam måluppfyllnad, föreslår 
Sd Malmö i en motion till kom-
munfullmäktige att den skall av-
skaffas.

Den aktuella motionen har följande 
innehåll: 

"Malmö tillhör den minoritet av 
landets kommuner som frivilligt 
åtagit sig att erbjuda invandrar-
barn så kallat modersmålsstöd i 
förskolan. Den budgeterade kost-
naden för verksamheten under år 
2007 var ca 8,7 miljoner kronor. 
 I likhet med den lagstadgade 
modersmålsundervisningen i 
grundskolan är huvudargumentet 
för modersmålsstöd i förskolan att 
goda kunskaper i modersmålet är 
en förutsättning för att barn med 
invandrarbakgrund skall kunna 
tillgodogöra sig undervisningen i 
svenska och andra ämnen. 
 Flera auktoriteter på området 
som t ex Gisela Håkansson, profes-
sor i allmän språkvetenskap, och lä-
rarförbundet i Stockholm har dock 
ifrågasatt sanningshalten i detta 
antagande. Deras ifrågasättande 
av nyttan med modersmålsunder-

visning stöds av det faktum att i 
Danmark, där modersmålsunder-
visningen stegvis har avskaffats i 
samtliga kommuner, har en upp-
följning ifrån kommunernas forsk-
ningsenhet, AKF, visat att det inte 
finns några påvisbara skillnader i 
kunskaper mellan de invandrarele-
ver som fått modersmålsundervis-
ning och de som inte fått det, när 
det gällde de undersökta områdena 
läsning, naturkunskap och matte-
matik. 
 Vid sidan av frågetecknen kring 
modersmålsundervisningens mål-
uppfyllnad, så är sverigedemokra-
terna också mycket tveksamma till 
det riktiga i, att redan i förskolan 
skilja ut invandrarbarn ifrån svens-
ka barn genom modersmålsstöd. Vi 
befarar att verksamheten endast 
förstärker barnens invandrariden-
titet och utanförskap och gör det 
svårare både för dem själva och 
omgivningen att i framtiden se dem 
som svenskar. 
 Mot bakgrund av ovanstående 
anser vi att de resurser som idag 
satsas på modersmålsstöd i försko-
lan skulle kunna göra större nytta 
inom andra verksamhetsområden 
och föreslår därför kommunfull-
mäktige att besluta:
att modersmålsstödet inom försko-
lan skall avvecklas." 

Sd vill avskaffa stöd till 
invandrarspråk  

Under fler års tid har tidskriften 
Expo fört fram anklagelser om att 
Sverigedemokraterna skall ha haft 
en exceptionellt hög brottsbelast-
ning bland sina kandidater till de 
allmänna valen. Dessa uppgifter 
har också fått stor spridning ge-
nom etablerad massmedia. Strax 
innan valet 2006 visade dock en 
undersökning ifrån Brottsföre-
byggande rådet att den genom-
snittliga brottsbelastningen bland 
riksdagspartiernas kandidater var 
nästan dubbelt så hög som inom 
Sverigedemokraterna. Nyligen 
medgav också tidskriften Expos 
chefredaktör, i ett e-post till Sveri-
gedemokraternas pressekreterare, 
att tidskriftens påståenden har va-
rit felaktiga. 

Sverigedemokraternas partiordfö-
rande, Jimmie Åkesson, tycker inte 
att det inofficiella medgivandet är 
nog. Han kräver en offentlig ursäkt: 
 - Av renodlat politiska skäl har 
tidskriften Expo lagt ned stor möda 
på att etablera bilden av Sverigede-
mokraterna, som ett exceptionellt 
brottsbelastat parti. Etablerade me-
dier, som ofta har en förvånansvärt 
okritisk hållning till påståenden från 
denna mycket tvivelaktiga tidskrift, 
har fört denna bild vidare, vilket 
mycket väl kan ha inverkat på valut-
gången. 

- De anklagelser som tidskriften 
Expo framförde mot mitt parti un-
der den senaste valrörelsen var av 
mycket allvarlig art. När det nu visat 
sig att dessa anklagelser varit totalt 
felaktiga och att tidskriftens chefre-

daktör dessutom är fullt medveten 
om detta, så kräver jag att man fram-
för en offentlig ursäkt till mitt parti, 
säger Jimmie Åkesson. 

Sverigedemokraterna kräver 
offentlig ursäkt av tidskrift 

Bilden har ingenting med texten att göra, men eftersom Expos 
texter sällan har något med verkligheten att göra, så fann vi 
den passande. Foto: Richard Jomshof 
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Bilen svänger in i Bromölla. Under-
tecknad och fotografen åker genom 
de centrala delarna av orten och jag 
får en chans att titta lite på bebyg-
gelsen vi kör förbi. Jag ser inga äldre 
hus, det mesta verkar vara byggt 
under den period då många svenska 
orter växte som allra mest; under 
femtio- och sextiotal. 

Vi är på väg hem till Magnus Pers-
son, Sverigedemokraternas grupple-
dare i Bromölla. Den lilla kommu-
nen i nordöstra Skåne har cirka 12 
000 invånare. Begreppet "bruksort" 
är något som mest förknippas med 
mellersta och norra Sverige, men 
Bromölla stämmer perfekt in på vad 
en typisk bruksort är: den har vuxit 
fram under industrialiseringen på 
artonhundratalet, runt en enda stor 
industri. I Bromölla handlar det om 
Ifö-verken, som har gjort keramiska 
produkter med hjälp av mineralet 
kaolin, som till ganska nyligen bröts 
ute på Ivön i den närliggande Ivö-
sjön. Utmärkande för en bruksort 
är också en stark socialdemokratisk 
dominans. I Bromölla stämmer detta 
också: Socialdemokraterna har haft 
egen majoritet i kommunen ända se-
dan 1914. 
 Men detta håller på att förändras. 
En starkt bidragande faktor är att 
Sverigedemokraterna blir allt star-
kare. Med 8,23 procent i valet 2006, 
och tre (av sammanlagt 41) mandat i 
kommunfullmäktige, så är den poli-
tiska kartan en bit på vägen att ritas 
om. 
 Snart är vi hemma hos Magnus, 
som tar emot omgiven av familjen 

och sina två hundar. Vi tar plats i sof-
forna i vardagsrummet, och Magnus 
Persson börjar spontant berätta om 
dramatiken som har varit runt Bro-
mölla de senaste månaderna, hur det 
hela började:
 - Det började med att kommun-
styrelsen, den 28 november 2007, 
skulle ta ett beslut om "Introduk-
tionsprogram och introduktionser-
sättning för nyanlända flyktingar". 
Jag lade ett tilläggsyrkande, att "Sär-
skilt bokslut för Bromölla kommuns 
integrationskostnader skall redovisas 
årligen".
 Yrkandet gick igenom, utan de-
batt. De andra partierna hade visser-
ligen uttryckt redan innan att de ville 
hålla reda på vad den nyligen inledda 
flyktingmottagningen skulle kosta 
kommunen, men lite förvånad blev 
ändå Magnus, som tyckte att det 
"nästan gick för lätt". 
 Sedan skulle förstås det antagna 
introduktionsprogrammet, med 
Magnus tilläggsyrkande, också be-
slutas i kommunfullmäktige. Detta 
skedde den 17 december. 
 - Ett enigt kommunfullmäktige 
klubbar förslaget! Inte ett ord från 
någon i talarstolen, berättar Mag-
nus. 
 Sedan tog sig politikerna jullov. 
Det är en artikel i Kristianstadbladet 
som sedan sätter igång den numera 
rikskända debatten. Man skriver att 
Sverigedemokraterna i Bromölla 
fått igenom en kärnpunkt i sin kom-
munala politik. Magnus blir sedan 
intervjuad av Sveriges Radio, Syd-
nytt och ett flertal tidningar. Redan 
tidigt uppstår det förvirring om vad 
det är som egentligen har beslutats, 
det pratas om att det skulle vara en 
motion som har gått igenom. Press-
sen gör, sin vana trogen, sitt bästa för 
att inte bara hetsa upp stämningen, 
utan också förvirra.

 

- Jag var hela tiden noga med att på-
peka att det var ett tilläggsyrkande i 
kommunstyrelsen som jag hade fått 
igenom, inget annat, säger Magnus. 
 Det socialdemokratiska kom-
munalrådet i Bromölla heter Åke 
Hammarstedt. Det var han som stod 
i skottlinjen för drevet i media. Soci-
aldemokraterna satte speciellt in två 
personer för att bestraffa och tukta 
sina upproriska kommunpolitiker: 
partisekreteraren Marita Ulvskog, 
och Mats Johansson, regionråd i Ble-
kinge. De krävde att beslutet skulle 
rivas upp. Först valde faktiskt Åke 
Hammarstedt att stå emot sin par-
tisekreterare. Men efter ett tag blev 
trycket för hårt och Åke Hammar-
stedt gav uttryck för att han ångrade 
beslutet. Media framställde det som 
att det nu var klart att ett nytt beslut 
skulle tas. 
 Därmed hade socialdemokrater-
na uppnått det de ville; att allmänhe-
ten skulle få en bild av att man hade 
segrat, och att det hela var över. Men 
när Magnus Persson tar fram proto-
kollen från Bromölla kommun och 
visar mig, så framträder en annan 
bild:
 - De andra tog, på fullmäktige-
mötet i januari, upp det som en "öv-
rig fråga" att de ville ändra formu-
leringen. Men inget beslut togs, och 
inte heller på nästa fullmäktige, den 
25 februari, blev det något beslut, 
ärendet fanns överhuvudtaget inte 
på dagordningen. 
 - De kanske tar upp det, eller så 
låter de det bara rinna ut i sanden, 
vilket jag misstänker starkt, för de 
vill inte ha någon diskussion eller 
debatt. Det diskuteras mycket i in-
sändare i tidningarna, fortfarande, 
om detta.
 Magnus tar också upp en annan 
sak som har upprört många det se-
naste året:
 - Sedan har de spätt på varandras 
löner till höger och vänster. Det är 
ett enormt liv i kommunen för detta, 
mycket insändare.
 Kommunalrådet Åke Hammar-
stedt, populärt kallad "Vingel-Åke", 
för sin principlöshets skull, drev 
nämligen nyligen igenom att hans 
egen lön skulle höjas rejält, med cir-
ka tjugofem procent, och den är nu 
uppe i 55 000 i månaden. 
 - Det är en socialdemokratisk 
diktaturkommun. Det är många sos-
sar som lämnar sina nämndsposter 
just nu, men inte på grund av debat-
ten om flyktingmottagningen. Löne-
ökningarna stack rätt bra i ögonen, 
till och med facket, kommunal, utta-
lade sig om det i tidningen, berättar 
Magnus vidare. 
 Bromölla kommuns flykting-
mottagande inleddes 2007 och man 
har bestämt sig för att ta emot fyrtio 
flyktingar årligen. 
 - Men det kan bli betydligt fler än 
så som kommer, på grund av anhöri-
ginvandringen, konstaterar Magnus, 

som tror att den stora striden kom-
mer att stå när utvärderingen, det så 
kallade bokslutet för 2008, ska göras 
under 2009. Magnus tror att de sty-
rande kommer att försöka sopa frå-
gan under mattan. 

 

Vi kommer in på Sverigedemokrater-
nas valframgång i Bromölla. Magnus 
blev den fjärde mest kryssade poli-
tikern i kommunen. Man hade inte 
resurser till någon lokal valkampanj, 
men blev ändå, utan att någonsin 
ha ställt upp tidigare i val i kom-
munen, fjärde största parti. Partiets 
medlemsantal har gått upp kraftigt 
sedan debatten kom igång, och fler 
personer aktiverar sig. Magnus säger 
att han mest fått positiv respons av 
bromöllaborna när det gäller kravet 
på att allmänheten skall få veta vad 
flyktingmottagningen kostar:
 - Alla ställer frågan: vad är det 
dom vill dölja, varför går de inte med 
på det?
 Det de andra partierna vill dölja 
är förstås att de statliga pengarna till 
kommunerna inte på långt när täcker 
kostnaderna för flyktingmottagning-
en. Magnus återkommer flera gånger 
under intervjun till att socialdemo-
kratiska kommunpolitiker själva 
har hänvisat till en rapport från SKL 
(Sveriges kommuner och landsting), 
som visar att bidragen bara täcker 
cirka en fjärdedel av kostnaderna för 
kommunerna. Bland andra har kom-
munalråden Ilmar Reepalu (Malmö) 
och Göran Johansson (Göteborg) 
hänvisat till dessa siffror. När det 
blir dags för bromöllaborna att be-
tala, kommer det att bli svårt för de 
andra politikerna att påstå att "de 

inte visste". 
 Magnus berättar om en händelse 
på ett informationsmöte med Skåne 
Nordost (det lokala samarbetsorga-
net mellan kommunerna i trakten). 
På mötet, som ägde rum förra året, 
informerade man om konsekven-
serna av de avtal som tecknats med 
Integrationsverket. Representanter-
na för Skåne Nordost sade klart och 
tydligt att "det statliga bidraget inte 
kommer att räcka". Magnus Persson 
antecknade detta mycket noga, och 
noterade också att de andra politi-
kerna från Bromölla inte sade emot 
eller ens reagerade.
 Den fullständiga socialdemokra-
tiska dominansen i kommunen ska-
par en speciell situation. De borgerli-
ga partierna har inget att säga till om, 
och det är värt att notera att under 
hela drevet mot Åke Hammarstedt, 
misslyckades borgarna fullständigt 
med att profilera någon egen åsikt. 
Inte heller vänsterpartiet har social-
demokraterna haft någon anledning 
att förhandla med. Men med bara ett 
mandats övervikt i fullmäktige, och 
med Sverigedemokraterna som växer 
snabbt, är det stor chans att den so-
cialdemokratiska makthegemonin 
bryts i valet 2010:
 - Miljöpartiet hänger ihop med 
borgarna. Men Sverigedemokra-
terna och vänstern är det ingen som 
pratar med. Eftersom socialdemo-
kraterna haft egen majoritet har de 
inte behövt samarbeta med vän-
stern. Men nu är det något på gång. 
Vänstern har bytt gruppledare, den 
gamla hoppade av, hon var en anta-
gonist mot Åke Hammarstedt. Nu 
helt plötsligt börjar sossarna bjuda 
in vänstern och snacka med dem. Jag 
tror de förbereder sig för det som 
komma skall; nämligen valet 2010. 
För det vet att då kanske de inte får 
majoriteten själva. 
 Striden om Bromöllas framtid 
har bara börjat.

Magnus Persson, Sverigedemokraternas starke man i Bromölla

Magnus Persson, 37, tillsammans med hunden Dacke. Foto: 
Åsa Åkesdotter

Magnus Persson, gruppledare för Sverigedemokraterna i 
skånska Bromölla, berättar om det politiska klimatet i kom-
munen. Foto: Åsa Åkesdotter 

Tre frågor till tre sverigedemokrater:
1. Jag missar aldrig på TV
2. Senast lästa bok
3. Utbildad / jobbar som

Lise-Lott Lundvik, Ödes-
hög

1. Nyheterna och CSI 
2. Jubileumsboken, 20 rös-
ter om 20 år Sverigedemo-
kraterna 1988-2008 
3. Webbdesigner

Jovan Waldén, Halm-
stad 

1. Fotbollslandskamper
2. Ondskan av Jan Guil-
lou
3. Utbildad tekniker och 
personskyddsvakt, men 
jobbar som säljare

Anette Galia, Lands-
krona

1. Greys anatomy    
2. Fördömd av Johanne 
Hildebrandt  
3. Undersköterska, Per-
sonlig assistent

"Alla ställer frågan: 
vad är det dom vill 
dölja, varför går de 

inte med på det?"

Hansolof Andersson 

hansolof.andersson@sverigedemokraterna.se
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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

Den desperata Alliansen 
När man tävlar i något, det kan vara ett spel eller en idrott till exem-
pel, så får man ibland den där härliga känslan av att ens motståndare, 
trots att han egentligen har övertaget, börjar bli desperat. Det kan 
röra sig om ett riktigt ogenomtänkt drag i schack, en ful tackling med 
utvisning som följd när man spelar innebandy, eller en liten glimt av 
desperation i motståndarens öga vid pokerbordet. Det är en härlig 
känsla och oftast vet inte motståndaren hur genomskinligt desperat 
denne tar sig ut.

Samma sak är det i politiken.

Ibland, när de stora starka tanterna och farbröderna i det godkända 
"riksdagspartiet" ser tecken på att deras makt kan komma att utma-
nas, så ger de uttryck för en desperation så patetisk att man knappt 
tror att det är sant att de inte ser den själva. Det kan handla om att re-
troaktivt försöka ändra spelreglerna för att kväsa oppositionen, men 
det kan också handla om att helt sonika ta motståndarens frågor och 
göra dem till sina.

Ett av många exempel på den sistnämnda typen av desperationshand-
ling är alliansens utspel där man låter Jan Björklund och Nyamko 
Sabuni agera talesmän, och som gör gällande att man nu tänker ställa 
krav på invandrares språkkunskaper och framförallt på den så kallade 
SFI-utbildningen (svenska för invandrare). Bristerna i utbildningen 
är enligt regeringen "alarmerande". Och man menar att det finns de 
som faktiskt utnyttjar utbildningen för att försörja sig…

Välkomna till verkligheten - var har ni varit de senaste decennierna?

Det är naturligtvis vid första anblick ett friskhetstecken att alliansen 
så smått börjar inse bristerna i systemet. Men det är faktiskt aningen 
patetiskt att försöka bekämpa oss genom att säga sig vilja lappa ihop 
en liten obetydlig bit av det fullkomliga sopberg av misslyckanden, 
kravlöshet och slapphet som svensk invandrings- och flyktingpolitik 
är.

Det är mer än lovligt genomskinligt att detta är en del i regeringens 
strategi för att framstå som invandringskritiska. Och att det är just 
de två folkpartisterna i fråga som skickas fram och får leka "radikala" 
åsiktsmaskiner beror såklart på att dessa sedan länge betraktats som 
förhållandevis jordnära när det gäller invandringsfrågan. Utspelet är 
givetvis en del i en mer genomtänkt plan för att fiska röster bland de 
svenskar som knyter näven i fickan, och framtagen av många fler al-
liansmedlemmar. Genom att skicka fram dessa två blir kovändningen 
dock något mindre anmärkningsvärd och andra statsråd slipper ta i 
den jobbiga frågan.

Tips: Ni gör er bara löjliga när ni tror att sådana här billiga utspel ska 
ändra något. Det är ingen som kommer att gå på att ni vill göra något 
åt invandringsproblematiken så länge ni inte ser hela problemet. Man 
kan inte tro att ett litet plåster ska bota ebola, om ni hajar. Det räcker 
inte med de rubriker ny lyckas lura till er idag, för imorgon har ni 
forslat hit en miljard nya invandrare som ska sysselsättas, och snart 
är högkonjunkturen över.

Nej, om ni ska komma till rätta med problemet Sverigedemokraterna 
så måste ni ta i mycket mer - ni måste spela invandringskritiker så bra 
så ni nästan blir sverigedemokrater för att kunna mota tillbaka oss. 
Kolla gärna in Sverigedemokraternas hemsida för tips och informa-
tion rörande hur situationen kan lösas och vilka frågor som bör ha 
högst prioritet.

Lycka till med opinionsbildandet och tack på förhand för hjälpen!

"Huruvida holländarna flyr undan islamofoberna eller 
islamisterna är dock oklart"

 
(Journalisten, PO Tidholm, spekulerar kring Hol-

ländsk emmigrationlust, DN 2008-03-23)

I spåren av morden på islamkritikerna Pim Fortuyn 
och Theo van Gogh och de eskalerande motsätt-
ningarna mellan ursprungsbefolkningen och de 

två miljoner invandrade muslimerna, har viljan att 
utvandra, ökat kraftigt ibland holländarna. Enligt 

Immigrationsföretaget Buysse, som hjälper hol-
ländarna att emigrera, säger sig nu  hela 38% av 

befolkningen vara beredda att lämna landet och 120 
000 av dem vill till Sverige. Bara några rader efter att 

Tidholm konstaterat att holländarnas längtan till 
Sverige baserar sig på ett "Bullerby-syndrom" och 
en längtan tillbaka till en förlorad idyll, så går han 
bet på frågan om det är "islamofoberna" eller isla-

misterna de flyr ifrån. Högst förståeligt att han har 
problem med den tankenöten  då det ju, som vi alla 
vet, kryllar av islamkramande mångkulturalister 

med Bullerby-syndrom. Eller?
 
*

"Vi vill vara en radikal röst och utmana mäns våld mot 
kvinnor och barn, men inte på ett sätt som särskiljer 
kulturer från varandra och kan leda till vi och dom-

tänkande."
 

(Moa Roshanfar förklarar varför Rädda Barnen 
valde att cencurera forskaren Pernilla Ouis rapport 

om hedersvåld, Världen Idag 2008-02-08)

Forskaren Pernilla Ouis fick se sin rapport censure-
rad av Rädda Barnen, efter att hon, baserat på sina 
forskningsresultat, konstaterat att islam och den 
muslimska/arabiska kulturen är huvudproblemet 

när det gäller hedersrelaterat och sexuellt våld i Mel-

lanöstern. För Rädda barnen är det uppenbarligen 
viktigare att till varje pris rädda ansiktet på mång-

kulturalismen och islam än att rädda barn...
 
*

"Jag anser att den är värd att läsa. Den har en bra kul-
tursida." 

 
(Tidskriften Expos chefredaktör, Daniel Poohl, SD-K  

2008-02-15)

Sveriges kanske flitigaste användare av tekniken 
"skuld genom association", gör inget vidare bra jobb 
när han själv tvingas förklara varför Expo "gillar" 
och "rekommenderar" den Internationella marx-
istiska tendensens tidning "Socialisten", där man 

förespråkar "klasskrig" och hyllar den kommunis-
tiska revolutionen i Ryssland, som krävde miljontals 

människoliv.
 
*

"Jag känner ett obehag för här visar man att de gör 
skillnad på människor med olika bakgrund och förut-

sättningar."
 

(Kommunalrådet, Tommy Ohlsson (Kd), SR Ble-
kinge 2008-02-29)

Ovanstående uttalande föranleddes av att Sve-
rigedemokraterna i Karlskrona motsatte sig ett 
beslut om att kommunala praktikplatser endast 

skulle tilldelas personer med invandrarbakgrund. I 
kristdemokraternas värld gör man alltså skillnad på 
människor när man inte vill göra skillnad på män-

niskor...
 
*

Mattias Karlsson 
kommenterar uttalanden

         Som sagt...!
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Politisk fars i Perstorp
Onsdagen den 19 mars var det dags för kommunfullmäktige i den 
skånska kommunen Perstorp, där Sverigedemokraterna har tre 
mandat. Bland andra ärenden hade man att ta ställning till ett 
eventuellt införande av vårdnadsbidrag i kommunen. 
 Det fanns fler partier som var intresserade av ett kommunalt vård-
nadsbidrag, men problemet för dessa var att Sverigedemokraterna 
hade råkat lägga motionen som föreslog detta. Därför valde Cen-
terpartiet och Moderaterna att lägga en likadan motion i frågan. De 
enda skillnaderna motionerna emellan var av redaktionell karaktär. 
 När så motionerna behandlades i kommunfullmäktige, resulterade 
detta i att Sverigedemokraternas motion avfärdades, medan Center-
partiets och Moderaternas stöddes av Kristdemokraterna och Sveri-
ges pensionärers intresseparti (SPI). För dem var inte innehållet det 
intressanta, utan vem som hade skrivit motionen. Intressant är dock 
att den borgerliga motionen inte gick igenom, då Centerpartiet inte 
var fulltaligt. 

Onsdagsöppet i Gävle
I Gävle har Sverigedemokraterna tre mandat i kommunfullmäk-
tige och en mycket livaktig lokalavdelning. Man har en stor och 
fräsch partilokal, och onsdagen den 27 februari var den i vanlig 
ordning öppen för besök. 
 För den som är intresserad är lokalen på Hillmansgatan 22, öppen 
varje onsdag mellan 17 och 21. ”Välkommen in på kaffe och diskus-
sion, eller om du vill hämta information till dig själv och vänner”, 
hälsar ordförande Roger Hedlund. 

Utbildning i Småland 
Söndagen den 31 mars var det dags för ett utbildnings- och infor-
mationsmöte i Småland. Förutom flera personer från syddistrik-
tets ledning, gästades mötet även av partiledare Jimmie Åkesson.
 Det tjugotal Sverigedemokrater som på söndagen hade samlats i 
en lokal i Alvestatrakten för att utbilda sig och prata verksamhet, 
fick allra först lyssna på ett föredrag av Jimmie Åkesson. Föredra-
get handlade om tankarna inför de kommande valen 2009 och 2010: 
vilka resurser ska satsas, hur ska de fördelas, och hur ska arbetet rent 
praktiskt genomföras? Jimmie Åkesson betonade återigen att det inte 
räcker med att bara passera fyraprocentsspärren till riksdagen i valet 
2010, utan partiet måste blir ett så stort att det blir möjligt att på all-
var påverka vardagen för människorna i Sverige. 
 Efter en härlig lunch, bestående av smörgåstårtor som de lokalak-
tiva i Alvesta hade skapat, blev det dags för utbildning ledd av Jens 
Leandersson och Hans-Olof Andersson, ordförande respektive ut-
bildningsansvarig för distrikt syd. De tog upp ämnet värderingar, och 
hur dessa kommuniceras inom politiken. Snart blev det dags för en 
stunds praktisk debattövande. Mötesdeltagarna delades upp i grup-
per, och sedan fick en person från varje grupp möte en politisk mot-
ståndare i en fingerad debattsituation. 
 Efter föredragen och övningarna fortsatte mötesdeltagarna med 
diskussioner om hur det praktiska arbetet fortgår i lokalavdelning-
arna. 

Jimmie Åkesson i SVT Debatt 
När programmet Debatt den 6 mars skulle avhandla ämnet is-
lamofobi, bjöd man in en rad namnkunniga politiker och debat-
törer, däribland Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie 
Åkesson. 
 Någon riktig debatt blev det tyvärr aldrig och programledaren 
Stina Dabrowski var, helt ogenerat, starkt partisk i sin roll som le-
dare för diskussionerna. Jimmie utnyttjade dock den lilla talartid han 
fick och hann bland annat ifrågasätta rimligheten i att sätta etiketten 
”fobi” på en åsikt man inte gillar. En fobi är ju en psykisk störning 
och att sätta sådana etiketter på oliktänkande gör man möjligen i to-
talitära stater, men inte i Sverige, menade Jimmie Åkesson.

Partinyheter
Landskrona är lite av ett fönster 
mot riksdagen för Sverigedemo-
kraterna, och om jag förstått det 
rätt så samarbetar Moderaterna 
och Folkpartiet med er, stämmer 
det?

- Jag skulle inte vilja kalla det sam-
arbete, men det stämmer att vi har 
en bra dialog och blir behandlade 
med respekt. Landskrona har stora 
problem och Treklövern (M, Fp och 
Mp) har anammat vår politik, men vi 
stöttar Socialdemokraterna när deras 
politik stämmer med vår, det är char-
men med en vågmästarroll.

Har samarbetet gett någon kon-
kret framgång för Sverigedemo-
kraterna?

- Det skulle i så fall vara att vi är in-
kluderade och inte exkluderade, vi får 
information om saker i tid. Däremot 
har vi inte fått något "erbjudande" om att Treklövern stöttar oss i en viss fråga om vi stöttar dem i en annan. 

Hur såg Sd Landskronas budget ut, vad innehöll den? 

- Vår budget innehöll blanda annat att vi ville satsa resurser på att lösa de hemlösas situation, avskaffa avgiften för 
trygghetslarm, införa en äldreombudsman, avveckla hemspråksstödet och att inrätta en särskild enhet för brotts-
förebyggande arbete och stödverksamhet för äldre brottsoffer. Vi ville utfärda ett tillfälligt flyktingstopp som även 
skulle innefatta ensamkommande flyktingbarn och att kommunen skulle uppvakta regeringen för att införa ett för-
sörjningskrav för anhöriginvandrare och att avskaffa ebo-lagen. 

Fick ni gehör för något i er budget?

- Vi fick igenom 8 av våra 21 ändringsyrkanden. Bland annat att införa mer motion i skolan enligt Bunkeflomodellen, 
utöka klassmorfarsystemet, att minska antalet olika anställda som besöker varje brukare inom hemtjänsten och att 
ta fram en handlingsplan mot politisk extremism, bara för att nämna några.

Hur är stämningen bland allmänheten till Sverigedemokraterna?

- Stämningen i stan är helt överväldigande. Vart man än går så är det någon som berättar att de röstat på oss och de 
tycker det är bra att vi försöker få upp ögonen på folk. Kanske är det inte så konstigt att stämningen är så god, efter-
som var femte landskronabo röstade på oss.

Intervju med Stefan olsson
Ordförande Sverigedemokraterna Landskrona

Sverigedemokraterna stärker sin 
ställning bland LO-anslutna. Det 
visar en ny undersökning från 
Sifo, i vilken runt 5 000 intervjuer 
genomförts under en femveck-
orsperiod i januari och februari. 
Över åtta procent av de manliga 
väljarna, som är anslutna till LO, 
anger Sverigedemokraterna som 
bästa parti.

Sverigedemokraterna partisekrete-
rare, Björn Söder, kommenterar:
 - Det är glädjande att vi nu stärker 
vår ställning bland LO-anslutna. So-
cialdemokraterna har lagt ned myck-
et möda på att falskeligen försöka 
utmåla oss som löntagarfientliga och 
fackföreningsfientliga, men detta vi-
sar att deras försök har misslyckats 
så här långt. Vi håller just nu på med 
en översyn av vår arbetsmarknads-
politik där vi omprövar delar av vår 
politik och tydliggör vårt ställnings-
tagande för den svenska modellen, 
som socialdemokraterna tillsam-
mans med den borgerliga regeringen 
är med om att rasera.
 - Jag är övertygad om att vi kom-
mer att lyckas visa att det istället är 
socialdemokraterna som svikit de 
svenska arbetarna genom att bland 
annat ställa sig bakom Lissabonför-
draget och förespråka ökad arbets-
kraftsinvandring till Sverige. Detta 
kommer på sikt att leda till sämre 

förhållanden för de svenska arbetar-
na med lönedumpning och försvag-
ning av den svenska modellen, säger 
Björn Söder.
 I Sifo-mätningen framgår det ock-
så att det fortfarande är stora skillna-
der på män och kvinnors benägenhet 
att vilja rösta på Sverigedemokrater-
na. 

 - Det är vår stora utmaning att nu 
också nå ut till de kvinnliga väljarna. 
Vi har en bra politik som också bor-
de ligga kvinnorna varmt om hjärtat, 
men vi har kanske varit dåliga på att 
lägga tyngdpunkten på just de frågor 
och perspektiv som i större utsträck-
ning tilltalar kvinnor.

Starkt stöd för Sd i LO-kollektivet 

Enligt Sifo stärker Sverigedemokraterna sin ställning bland 
LO-anslutna. Över åtta procent av de manliga väljarna, som 
är anslutna till LO, anger Sverigedemokraterna som bästa 
parti.


