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Sidan 10 Sidan 11

Danmark 
visar vägen

Sidan 12    

Intervju med 
Per Ramhorn

Från den andra till den fjärde maj höll Sveri-
gedemokraterna riksårsmöte på hotell Gustav 
Fröding i Karlstad. Cirka 250 ombud, ombuds-
suppleanter och gäster - från norr till söder, ung 
som gammal - deltog på partiets kanske bäst or-
ganiserade riksårsmöte hittills.

 Under de tre dagar riksårsmötet varade, val-
de man bland annat partistyrelse för det kom-
mande verksamhetsåret och debatterade en rad 
olika motioner. En debatt om EU och det kom-
mande EU-valet hanns också med. 
          Sidan 8-9 

Sverigedemokraternas 
riksårsmöte 2008

Höj garantipensionen
Sverigedemokraternas ambition är att 
motverka ytterligare försämringar, främst 
genom omprioriteringar från mångkultur 
till pensionssystemet och att så gradvis 
höja garantipensionen, med målet att vär-
desäkra pensionerna. 
	 	 	 	 	 	 										Sidan 7

En värdig äldrepolitik 

Att ständigt arbeta för att bygga ett bättre 
land är viktigt. Lika viktigt är det att visa 
respekt för de som redan gjort en stor in-
sats för landet. Pensionärer ska inte fösas 
åt sidan. Sådant sker bara i länder med en 
nedåtgående moral.     
                      Sidan 4

Inga fler nedskärningar

Det är särskilt med denna bakgrund en 
mycket allvarlig situation regeringen för-
sätter Sverige i när de under mandatpe-
rioden planerar att dra in ytterligare 3-4 
miljarder kronor på försvaret. 
	 	 	 	 	 	 										Sidan 6

Bitterljuvt om vårdnadsbidrag 
När Sverigedemokraterna kommer in i riksda-
gen kommer vi att arbeta för en kraftig förbätt-
ring av vårdnadsbidraget. Tills dess får vi gläd-
jas åt att diskrimineringen av hemmavarande 
föräldrar har minskat något och att barnen får 
möjlighet att spendera mer tid med sina föräld-
rar.
       						Sidan 3

Vill införa parboendegaranti
Flera av Sverigedemokraternas kommunfull-
mäktigegrupper i landet har lagt motioner om 
en så kallad "parboendegaranti", vilket innebär 
att kommunen blir skyldig att ordna gemen-
samt boende för alla äldre par. Tre av de kom-
muner där sådana förslag har lagts är Helsing-
borg, Klippan och Gislaved. 
	 	 	 	 	 	 									 					Sidan 13 

Debatt på torget 
i Vellinge
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Regeringen	beslutade	den	1	mars	2007	att	till-
sätta	en	utredning	med	uppgift	att	lägga	fram	
ett	 förslag	 om	 en	 så	 kallad	 värdighetsgaranti	
”för	 vård	 och	 omsorg	 om	 äldre	 kvinnor	 och	
män”.	 I	 maj	 överlämnade	 Värdighetsutred-
ningen	 sitt	 betänkande	 ”Värdigt	 liv	 i	 äldre-
omsorgen”	 till	 äldre-	 och	 folkhälsominister	
Maria	Larsson.	Syftet	med	värdighetsgarantin	
är	att	 tydliggöra	vad	äldreomsorgen	erbjuder	
och	vilka	förväntningar	de	äldre	och	deras	an-
höriga	kan	ha	av	just	äldreomsorgen.	

Det riktas en hel del kritik mot dagens äldreom-
sorg; man pekar till exempel på att många an-
ställda anser att deras uppdrag är otydligt och att 
detta får negativa konsekvenser för hela verksam-
heten. Man hänvisar till rapporten ”Social Tillsyn 
2005”, som pekar på att äldre i särskilt boende 
ges små möjligheter till sociala aktiviteter och att 
de psykiska och sociala behoven inte beaktas ”i 
tillräckligt hög grad”. I stället framkommer att 
behovsprövningen oftast koncentreras på medi-
cinska och praktiska behov, detta som en följd 
av tidsbrist hos personalen. Vidare pekar man på 
brister i det personliga bemötandet av de äldre 
och deras anhöriga. Allt är dock inte nattsvart. 
Utredningen pekar på att många anställda gör ett 
utmärkt jobb, trots bristande resurser och rådan-
de omständigheter. 

Man	föreslår	rena	självklarheter	
Det är intressant att läsa hur utredningen fastslår 
vad Sverigedemokraterna redan anser vara själv-
klarheter, som exempelvis att livet på ålderns höst 
ska organiseras så att det uppfattas som menings-
fullt. Jag menar, finns det någon som har en mot-
satt åsikt i frågan? 

Intressant är att utredningen lyfter fram en rad 
förslag som Sverigedemokraterna inte bara redan 
förespråkar utan förslag som dessutom motarbe-
tats i de kommuner där de lagts fram. Man talar 
till exempel om att hundar ska vara välkomna i 
det särskilda boendet, men när frågan om terapi-
hundar i äldreboenden till exempel behandlades 
i Karlskrona kommunfullmäktige, valde övriga 
partier att säga nej till motionen. Man talar om 
rätten att få fortsätta bo med sin livspartner, men 
trots detta valde övriga partier att säga nej när 
Sverigedemokraternas förslag om parboendega-
ranti behandlades i Klippans kommunfullmäk-
tige. Sanningen är att när vi lagt fram flera av de 
förslag som lyfts fram i utredningen har de mötts 
av kalla handen av övriga partier. 

Ett annat förslag som framförs i utredningen är 
att de äldre ska få utse någon ur personalen till 
kontaktperson. I vårt äldrepolitiska program 
finns redan ett snarlikt förslag, där vi talar om 
införandet av äldrestödspersoner. Tanken är att 
dessa ska hjälpa till med uppgifter som ligger ut-
anför vårdpersonalen arbete, som att följa med på 
promenader, läsa högt ur böcker och tidningar, ta 
sig tid till att lyssna samt sitta ned och prata eller 
hjälpa till med alldagliga sysslor. Äldrestödsper-
soner som är tillgängliga och skapar en kontinui-
tet blir dessutom ett stöd för personalen då de lär 
känna de äldre på ett helt annat vis än vad perso-
nalen ofta har möjlighet eller tid till. 

Man talar också om vikten av medicinsk kompe-

tens, värdigt omhändertagande, skilda vårdenhe-
ter för demenssjuka och andra, god måltidsmiljö 
och hög kvalitet på maten, och så vidare. Allt är 
sådant Sverigedemokraterna redan förespråkar. 

Goda	exempel	lyfts	fram	
Utredningen lyfter fram två goda exempel på äld-
reboenden där man fokuserar på ett för den äldre 
värdigt och meningsfullt liv. Det ena äldreboen-
det, Andreas Ands Minne, ligger i Uppsala och 
det andra, Lotte, ligger i Köpenhamn. Trots att 
verksamheterna skiljer sig åt något, utgår de från 
samma frågeställning: ”Skulle du själv, som nu är 
anställd, vilja bo här när du blir gammal och be-
hovet uppstår?”

Chefen för Andreas Ands Minne i Uppsala pekar 
på att verksamheten måste genomsyras av respekt 
och genuin omtanke om de äldre, för att den ska 
uppskattas. Personalen koncentrerar sig på det de 
är bäst på, nämligen omsorgsarbete. Andra upp-
gifter, som till exempel städning, sköts därför av 
annan personal. Vidare har man tagit bort perso-
nalrummen i syfte att öka umgänget mellan per-
sonal och äldre. Varje enskild individs behov av 
en innehållsrik vardag och specifika intresse ligger 
i fokus, vilket bland annat innebär att de äldre får 
komma ut i trådgården för att plocka blommor 
eller vara med och skala potatis i köket. På äld-
reboendet i Köpenhamn anordnas vidare en resa 
varje år för att de äldre ska få komma ut och se en 
annan miljö. Det som torde vara självklarheter för 
de flesta, är tydligen undantag i dagens Sverige. 

Resultaten från Uppsala och Köpenhamn är 
mycket goda; de äldre lever inte bara ett värdigare 
liv utan dessutom längre än genomsnittet, perso-
nalomsättningen och sjukfrånvaron är låg, med 
besparingar i verksamheten som följd.

Motsägelser	i	utredningen	
Dock innehåller utredningen vad jag anser vara 
motsägelser. Man talar till exempel om vikten av 
en god kommunikation, som inte minst ska präg-
las av öppenhet och tillit, mellan de äldre, de när-
stående och utförarna. Men för att en sådan ska 
vara möjlig krävs det naturligtvis att man till att 
börja med talar samma språk. I intervjun med Per 
Ramhorn (sidan 11 i detta nummer), framkommer 
att det förekommer kvotering av invandrare i äld-
revården, vilket leder till problem med bristande 
språkkunskaper, men också bristande kunskaper 
i svenska seder och bruk samt i vad svenska pensi-
onärer har för förväntningar av vården. En sådan 
situation är knappast önskvärd och naturligtvis 
inte värdig våra äldre. Det minsta man ska kunna 
begära är väl att de möts av personal som inte bara 

talar svenska utan som dessutom har kunskaper 
om svenska normer, värderingar, seder och bruk, 
och så vidare. 

Vidare talar utredningen om vikten av en gemen-
sam människosyn och gemensamma värderingar. 
Man talar om att denna värdegrund ska delas av 
brukare såväl som allmänhet, politiker och an-
ställda. Utredningens definition av värdegrund 
lyder enligt följande: ”De grundläggande värde-
ringar som formar en individs normer och hand-
lingar.” Detta kan inte tolkas annat än att det ska 
finnas en enighet om vilka normer som gäller i 
samhället. Det låter naturligtvis bra, mycket bra. 
Men, här föreligger ett mycket stort problem. Att 
på fullt allvar tala om en gemensam värdegrund 
samtidigt som man företräder ett mångkulturellt 
samhälle är en anakronism. Det mångkulturella 
samhället bygger nämligen på att det inte finns 
grundläggande värderingar som formar männis-
kors normer och handlingar. Det är således olo-
giskt och omöjligt.

En	välkommen	utredning
Samtidigt som jag kan konstatera att utredningen 
är välkommen och att den innehåller en rad bra 
förslag, är den ett tydligt bevis på att allt inte står 
rätt till inom den svenska äldrevården. Detta när 
man förespråkar lösningar som redan torde vara 
rena självklarheter. Omsorg om äldre ska inte be-
höva vara en fråga om ett införande av en värdig-
hetsgaranti, utan i stället en fråga om etik, moral 
och grundläggande människosyn.

Att så många av förslagen dessutom redan före-
språkas av Sverigedemokraterna får mig att undra 
om direktorn vid Ersta diakoni, Thorbjörn Lars-
son, som lett arbetet med att ta fram förslaget till 
en värdighetsgaranti, inte har utgått från Sveri-
gedemokraternas äldrepolitik när han arbetat med 
förslaget. 

Egentligen kan signalen till Sveriges äldre inte 
vara tydligare: Rösta på Sverigedemokraterna 
och du lägger din röst på det parti som driver den 
politik som övriga partier skulle vilja, men som de 
av någon anledning konsekvent säger nej till.

	 	 	 	 								richard	jomshof
      chefredaktör

Ge våra äldre en värdig ålderdom!

Vid	sitt	sammanträde	i	Jönköping	den	14	juni	
antog	sverigedemokraterna	partistyrelse	följan-
de	 uttalande	 angående	 resultatet	 från	 Irlands	
folkomröstning	om	Lissabonfördraget:

Irlands folk har nu, som enda europeiska nation, 
fått möjligheten att säga nej tack till Lissabonför-
draget. Samtidigt säger man nej till en framväx-
ande europeisk superstat.
 Irländarnas nej betyder också ett kraftfullt nej 

tack till den uppenbara demokratibristen inom 
den Europeiska unionen. I övriga EU-länder vå-
gar inte den styrande majoriteten fråga folket om 
lov.
 Från den europeiska nomenklaturan hörs nu 
tal om "business as usual". Även den svenska re-
geringen talar, trots att fördraget har fallit, om att 
ratificera detsamma.
 Syftet är alltför uppenbart. Man avser att ge-
nomdriva förslaget, trots Irlands nej. Detta är nå-

got som vi sverigedemokrater kraftfullt motsätter 
oss.
 Sverigedemokraternas partistyrelse uppmanar 
EU:s ledare och den svenska regeringen att res-
pektera de demokratiska principerna och det ir-
ländska valresultatet.
	 Demokrati betyder folkstyre. Den Europeiska 
unionen har inte råd att vända de europeiska fol-
ken ryggen.

Respektera folkviljan!

"Omsorg om äldre ska inte 
behöva vara en fråga om 

ett införande av en 
värdighetsgaranti, utan 

i stället en fråga om etik, 
moral och grundläggande 

människosyn." 
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Ökat flyktingmotstånd i Sverige
Varannan	svensk,	49	procent,	tycker	att	det	är	ett	bra	förslag	att	ta	
emot	 färre	 flyktingar,	 detta	 enligt	 SOM-rapport	 nr	 43,	 Göteborgs	
Universitet.	Detta	är	en	ökning	med	tre	procentenheter	sedan	mät-
ningen	i	fjol.	Man	rapporterar	vidare	att	det	är	första	gången	sedan	
2004	som	flyktingmotståndet	ökar.	

Nu kan man kanske förledas att tro att resterande 51 procent anser mot-
satsen, det vill säga att det är ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar, 
men andelen är inte högre än 26 procent. Vidare är gråzonen stor; hela 25 
procent anser att förslaget är "varken bra eller dåligt". Denna siffra kan 
man naturligtvis spekulera kring, men det är min fasta övertygelse att en 
majoritet av dessa 25 procent har en kritisk inställning i frågan. 

Även om vi räknar bort denna gråzon på 25 procent, visar undersök-
ningen med tydlighet att våra riksdagspartier inte har folket med sig i sin 
hutlösa invandringspolitik. Trots åratal av massinvandring, trots åratal 
av indoktrinering och skuldbeläggning av dem som har en motsatt åsikt i 
frågan, har man inte lyckats få med sig en majoritet av folket på sin sida. 
Det säger en hel del. 

Richard Jomshof 

En desperat Nils Lundgren
Med	ett	parti	i	förfall	och	ett	beslut	om	att	lämna	det	sjunkande	skep-
pet	 innan	det	når	botten,	har	 Junilistans	avgående	partiledare	Nils	
Lundgren	givit	sin	syn	på	Sverigedemokraternas	satsning	i	Europa-
parlamentsvalet	nästa	år.

Nils Lundgren är desperat. Det märks. I sin fråga om vem som tror att 
”de centerpartister, socialdemokratiska intellektuella, hederliga kristde-
mokrater, medelklassmoderater och engagerade miljöpartister som rös-
tade på Junilistan 2004 nu skulle springa i väg och rösta på Sverigedemo-
kraterna” och i den efterföljande analysen framgår hans desperation med 
tydlighet.

Skulle Sverigedemokraternas väljare bara uppstå ur ett tomt vakuum? 
Nej, givetvis kommer våra väljare även från just de grupper som Lund-
gren hänvisar till och det är detta som skrämmer honom. Det skrämmer 
honom till den grad att han nu måste deklarera stort och tydligt: ”Sveri-
gedemokraterna inget hot mot Junilistan”

Lundgren hävdar att Junilistans ”seriösa och genomarbetade politiska 
program” är något helt annat än Sverigedemokraternas. Om det är seriöst 
att lura sina väljare på det sätt som Junilistan gjorde i valrörelsen 2004 är 
jag tveksam till. Men att Junilistans program är något helt annat än Sveri-
gedemokraternas håller jag med om.

Till skillnad från Junilistan går vi sverigedemokrater till val med samma 
frågor som vi tänker driva i Europaparlamentet. Vi är tydliga med var vi 
står i frågan om motståndet mot EU. 

Junilistan lyckades i valet 2004 lura väljarna att tro att partiet var motstån-
dare till EU. Det har aldrig Junilistan varit. Istället är det en mycket svag 
– för att inte säga närmast obefintlig – kritik som man har mot den Eu-
ropeiska unionen. Från Nils Lundgrens sida har det varit fullt tillräckligt 
eftersom det gav en plats för honom i det politiska finrummet i Bryssel. 
Vad mer har egentligen han och Junilistan uträttat?

Björn Söder

Det	 finns	 mycket	 att	 skriva	 om	
och	mycket	att	kommentera	efter		
riksårsmötesveckan.	Det	har	sagts	
och	skrivits	åtskilligt	om	både	mig	
själv	och	partiet	som	förtjänar	att	
utvecklas.	Några	saker	ska	jag	för-
söka	ta	upp	här. 

En sak: När jag på riksårsmötet den 
3 maj frågades ut i Ekots lördagsin-
tervju, pratade jag om arbetsmark-
nadspolitiken och de hot som nu 
riktas mot den svenska modellen 
och svenska löntagare. Både i form 
av regeringens extrema utbudspoli-
tik, med försämringar i trygghets-
systemen och förslag om arbets-
kraftsinvandring, och av krav på en 
EU-harmonisering av villkoren på 
arbetsmarknaden med Lavaldomen 
som tydligt tecken för svensk del. Jag 
nämnde att jag välkomnar diskussio-
nen om ett nytt Saltsjöbadsavtal, och 
nyligen fick vi så bekräftat att det nu 
kommer att inledas förhandlingar 
om ett nytt huvudavtal mellan i för-
sta hand Svenskt näringsliv, LO och 
PTK. Det betyder att vi politiker gör 
bäst i att hålla fingrarna borta tills vi-
dare. 
 
Behov	av	förändringar
Vi sverigedemokrater har ju be-
skyllts för något så diffust som arbe-
tarfientlighet för att vi i vårt arbets-
marknadspolitiska program talar 
om behovet av vissa förändringar i 
arbetsrättslagstiftningen. Dock får 
man förutsätta att detta är vad de fö-
restående förhandlingarna kommer 
att beröra. Arbetsgivarsidan vill ha 
större flexibilitet och LO:s motkrav 
får antas vara ett bättre omställnings-
skydd. Det är en utveckling mot 
dansk modell, även om man natur-
ligtvis inte kommer att gå så långt. 
Det är inte heller vare sig nödvändigt 
eller önskvärt. 
 Den svenska modellen är i allt vä-
sentligt bra och den har tjänat oss 
väl under större delen av 1900-talet. 

Dock behöver den uppdateras. När 
Saltsjöbadsavtalet tecknades för 70 
år sedan dominerades näringslivet av 
industrisektorn och arbetslösheten 
var låg. I dag behöver man ta större 
hänsyn till både global konkurrens 
och tjänstesektorn. Villkoren för fö-
retagen är dessutom annorlunda jäm-
fört med när arbetsrättslagarna kom 
till under början av 1970-talet. Det 
handlar i dag om att som företagare 
ha förmåga till snabba omställningar 
för att anpassa sig till verkligheten. 
 
Uppdatera	den	svenska	modellen
Även om den svenska modellen be-
höver uppdateras måste det ske med 
utgångspunkt i viktiga värden som 
långsiktighet och samförstånd. Så-
dant är svårt att uppnå genom lag-
stiftning. Vi kan inte ha en situation 
där modellen för arbetsmarknaden 
förändras varje gång vi byter reger-
ing – där LO springer till Rosenbad 
när där sitter socialdemokrater, och 
Svenskt näringsliv gör detsamma 
när där sitter en borgerlig regering. 
Långsiktighet och samförstånd upp-

nås när parterna möts vid förhand-
lingsbordet, och där tycks vi vara nu. 
Bra! 

Invandringens	påverkan
En annan sak: I samma intervju fick 
jag frågan om jag ser något samhälls-
problem som inte beror på invand-
ringen? Jag svarade att jag spontant 
hade svårt att komma på något som 
överhuvudtaget inte berörs av Sveri-
ges unika invandringspolitik. 
 Detta har av många, i första hand 
ledarskribenter, tolkats som att jag 
ser invandringen som huvudorsak 
till alla problem i samhället. Det är 
självklart inte sant. Det jag sa – eller 
ville ha sagt – var att man inte kan 
bortse från invandringens påverkan, 
egentligen alldeles oavsett vilket 
samhällsproblem man pratar om. 
Den som påstår att det inte förhål-
ler sig så är antingen en lögnare eller 
har helt enkelt missat att vi för när-
varande genomgår den största för-
ändringen av det svenska samhället 
sedan… reformationen? 

Den svenska modellen 
behöver uppdateras

Även om den svenska modellen behöver uppdateras måste 
det ske med utgångspunkt i viktiga värden som långsiktighet 
och samförstånd. Foto: Patrik Lindholm

Jimmie Åkesson  

jimmie.akesson@sverigedemokraterna.se

I mitten på maj beslutade riksdagen att ge kommunerna rätt 
att införa vårdnadsbidrag. Även om förslaget är långt ifrån 
perfekt är det ett steg i rätt riktning. Foto: Patrik Lindholm 

Bitterljuvt om vårdnadsbidraget
Det	 var	 med	 en	 bitterljuv	 känsla	
som	 jag	 i	 mitten	 på	 maj	 mottog	
beskedet	om	att	riksdagen	nu	slut-
giltigt	fattat	beslut	om	att	ge	kom-
munerna	rätt	att	införa	vårdnads-
bidrag.

Reformen är naturligtvis ett steg i 
rätt riktning och ett led i uppgörel-
sen med den socialistiska utgångs-
punkten för familjepolitiken, som 
bygger på vanföreställningen om att 
alla barn och föräldrar är likadana 
och har samma behov.
 Det är dock en reform som reger-
ingen bjuder in till med armbågen. 
Regeringen har inte gett kommu-
nerna något riktat stöd för reformen 
och maxbeloppet är, tack vare folk-
partiets påtryckningar och kristde-

mokraternas kapitulation, satt till 
endast 3 000 kronor per barn och 
månad. Det låga beloppet gör att 
endast en mindre grupp föräldrar 
kommer att ha en reell möjlighet att 
utnyttja det. 
 Paradoxalt nog innebär det låga 
beloppet troligen att reformen blir 
dyrare för kommunerna än vad 
den skulle blivit med ett högre be-
lopp. Om vårdnadsbidraget endast 
utnyttjas av de föräldrar som redan 
är hemma med sina barn utan ersätt-
ning, blir reformen en ren kostnad. 
Varje fall där föräldrarna tar sitt barn 
ur den kommunala barnomsorgen 
för att vårda det i hemmet blir däre-
mot en besparing. Ett belopp på till 
exempel 6 000 kr skulle fortfarande 
vara lägre än kostnaden per barn 

i den kommunala barnomsorgen, 
men göra vårdnadsbidraget till ett 
tänkbart alternativ för betydligt fler 
föräldrar, som i dag har sina barn på 
dagis, och därmed minska kommu-
nernas kostnader. 
 När Sverigedemokraterna kom-
mer in i riksdagen kommer vi att 
arbeta för en kraftig förbättring av 
vårdnadsbidraget. Tills dess får vi 
glädjas åt att diskrimineringen av 
hemmavarande föräldrar har mins-
kat något och att åtminstone några 
fler barn, som inte är mogna för el-
ler trivs på dagis, får möjligheten att 
vara hemma lite längre med sina för-
äldrar.

Mattias Karlsson



4 - sverige

Jimmie Åkessons blogg finns på www.
sdkuriren.se, där aktualiteter kommen-
teras. 

Det "specifikt svenska"
I	 sin	huvudledare	 i	Blekinge	Läns	Tiding	 (BLT)	
den	5	maj	och	i	en	krönika	den	8	maj,	efterlyser	
Inga-Lena	Fischer	min	definition	av	vad	som	är	
specifikt	svenskt.	Det	är	en	oerhört	komplex	fråga	
och	 låt	 mig	 därför	 inledningsvis	 klargöra	 en	 sak:	
Jag	är	i	högsta	grad	medveten	om	att	det	finns	oli-
ka	uppfattningar	om	vad	som	är	specifikt	svenskt	
och	jag	kan	naturligtvis	bara	redogöra	för	min	egen	
och	Sverigedemokraternas	syn	på	saken.	Vilken	syn	som	
ska	vara	vägledande	för	den	svenska	kulturpolitiken	får	väljarna	
avgöra.	

För att något ska betraktas som specifikt svenskt ska det, enligt min 
uppfattning, vara något unikt för Sverige eller någon del av Sverige, 
eller så ska det ha en djup förankring bland nu levande eller tidigare 
generationers svenskar. Den svenska kulturen är en produkt av allt 
det som skapats, förädlats och förmedlats i vårt land genom århund-
radena. Den är ett sammanhang av sådant som grundläggande nor-
mer och värderingar, sociala koder, symboler, traditioner, seder och 
bruk, språket, konsten, musiken och litteraturen men också sådant 
som kollektiva minnen, beteenden och föreställningar. 

En kultur, så även den svenska, består alltså av en lång rad kom-
ponenter och allt detta är i det närmaste omöjligt att sammanfatta 
i en enda klatschig och mediemässig devis, som Inga-Lena Fischer 
efterlyser. Det går inte att peka ut någon enskild företeelse som ”det 
specifikt svenska”. Man bör ta frågan på större allvar än så. 

Trots detta kan jag i sammanhanget inte låta bli att betrakta Inga-Le-
na Fischers fråga som ett uttryck för något mycket typiskt svenskt, 
nämligen självföraktet. Finns det någon annan kultur där denna be-
klagliga egenskap är så utbredd och allmänt vedertagen? Finns det i 
andra kulturer någon förståelse för att vi svenskar betraktar begrep-
pet ”osvensk” som någonting positivt? På många håll i världen skulle 
ett liknande resonemang ses som direkt förolämpande och kränkande 
men i Sverige anses det vara politiskt korrekt. 

Vi har ett oerhört rikt och spännande kulturarv att förvalta, men det-
ta är tyvärr på väg att falla i glömska som ett resultat av vår fallenhet 
för just självförakt men också av den snabba moderniseringsproces-
sen och etablissemangets direkt svenskfientliga politik.

Aldrig har den svenska kulturen varit så utsatt som den är idag ge-
nom massinvandring och globalisering. Det vi behöver är inte fler 
som försmädligt ifrågasätter existensen av det svenska. Vi behöver 
istället sprida ljus över såväl levande som utdöda seder och bruk. Vi 
behöver väcka nytt liv i våra traditioner. Vi behöver stärka och slå 
vakt om svenska grundläggande normer och värderingar. Detta är en 
förutsättning för att vi ska kunna bibehålla och utveckla vår stabilitet 
och välfärd. 

blogg@sd-k
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"För att något ska betraktas som spe-
cifikt svenskt ska det, enligt min upp-
fattning, vara något unikt för Sverige 
eller någon del av Sverige, eller så ska 

det ha en djup förankring bland nu 
levande eller tidigare generationers 

svenskar." 

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

Ska det vara ett straff 
att bli gammal?

 Vi tycker att det är skamligt!

I Sverige lever 
hundratusentals 

pensionärer på en 
inkomst under soci-
albidragsnormen.

"Att ständigt arbeta för att bygga ett bättre land är viktigt. Lika viktigt 
är det att visa respekt för de som redan gjort en stor insats för landet. 
Pensionärer ska inte fösas åt sidan. Sådant sker bara i länder med en 
nedåtgående moral."          
                   Jimmie	Åkesson,	Sverigedemokraternas partiordförande

8 punkter för en värdig ålderdom:
» Motverka alla former av åldersdiskriminering samt införa av en 
 pensionärsminister och kommunala äldreombudsmän som bevakar de äldres 
 rättigheter och intressen.

» Garantipensionen ska garantera en värdig ålderdom. Ingen svensk pensionär 
 ska ha en månadsinkomst som understiger det äldreförsörjningsstöd  som staten  
 skänker till äldre invandrare. 

» Synliggöra landets seniorer och bättre tillvarata de äldres erfarenhet och 
 kunskap både i och utanför arbetslivet. 

» Krafttag mot åldringsrånen! Fler poliser på gatorna, skärpta straff och 
 utvisning av grovt kriminella invandrare.

» Utökad och förbättrad hjälp till äldre brottsoffer.

» Gratis trygghetslarm i landets alla kommuner.

» Satsa på friskvård, social stimulans och meningsfulla aktiviteter för äldre. 

» Skapa större valfrihet och öka resurserna inom äldreomsorgen och hemtjänsten. 

Fattigdom, vårdköer och våld mot äldre i 2000-talets Sverige...

Mer än var tionde 
svensk åldring blir i 
dag utsatt för våld, 
övergrepp eller för-
summelse efter sin 

65-årsdag.

 Det har blivit svå-
rare att få tillgång 

till vård och omsorg 
för de äldre som 

inte längre klarar sig 
själva.

Inom såväl arbets-
livet som kulturen 
och det offentliga 

samtalet är de äldre 
i det närmaste osyn-

liggjorda. 
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Ingen Romeo, endast en feg usling
”Det	kändes	som	de	kunde	ha	gjort	
vad	som	helst	med	oss.	Jag	var	rädd	
för	att	jag	skulle	dö.”	Så	beskrev	en	
av	de	 tre	 flickor	 som	rånades	och	
misshandlades	av	ett	gäng	invand-
rarungdomar	 i	 Landskrona	 hän-
delsen.	 Det	 går	 inte	 att	 föreställa	
sig	 hur	 det	 måste	 ha	 upplevts	 att	
som	tjej	bli	nedsparkad,	få	sina	tän-
der	 insparkade,	 näsbenet	 knäckt,	
samtidigt	 som	 ett	 gäng	 av	 killar	
hoppar	 och	 sparkar	 på	 dig.	 Van-
makten	och	rädslan	går	inte	att	be-
skriva	i	ord	och	kommer	för	alltid	
att	riva	djupa	sår	i	ens	själ.	

Enligt rapporteringen utsattes tre 
flickor för en mycket rå gängmiss-
handel den 27 mars 2008. Den av 
flickorna som utsattes för mest våld 
sparkades i ryggen och bröstet. Väl 
på marken blev hon sparkad i hu-
vudet och stampad i ansiktet. En av 
förövarna valde dessutom att lyfta 
upp hennes huvud och knäa henne 
i ansiktet, vilket mötte jubel och 
skratt av hopen av invandrarung-
domar. Som en följd av den bru-
tala misshandeln fick hon näsbenet 
knäckt samt flera av sina framtänder 
utsparkade med skador i munhålan 
som följd. 
 Upprinnelsen till gängmisshan-
deln var att den huvudåtalade 15-
årige Ardian Hasanaj, med rötter i 

Kosovo, chattade via MSN och Lu-
narstorm med den 15-åriga flickan 
från Örkelljunga. När hon svarade 
nekande på frågan om de skulle bli 
tillsammans, så blev Ardian Hasanaj 
upprörd och skrev bland annat att: 
”Jag ska knulla din släkt.” När flick-
an svarade med samma ord så blev 
de ovänner. 
 Några månader sedan återupptog 
Ardian Hasanaj kontakten igen och 
skrev en rad snälla saker och lycka-
des därigenom övertala den 15-åriga 
flickan från Örkelljunga att besöka 
honom i Landskrona, där hon seder-
mera utsattes för den mycket grova 
misshandeln. 
 Ardian Hasanaj dömdes av Tings-
rätten för grov misshandel, miss-
handel och rån. Hans straff blev 
ungdomsvård och ungdomstjänst i 
150 timmar. En rättspsykiatrisk ut-
redning visade att Ardian Hasanaj 
inte lider av någon psykisk sjukdom. 
Hans kompis, Fitim Lushtak, döm-
des för misshandel, med påföljden 30 
timmars ungdomstjänst. 14-åringen 
som delade ut den första sparken var 
däremot för ung för att åtalas.
 Den äldste av förövarna heter 
Enis Gashi. Han är 18 år gammal 
och är född i Kosovo. Enis Gashi 
har för övrigt, av både Expressen 
och Aftonbladet, tidigare beskrivits 
som ”Landskronas svar på Romeo”. 
Han erkände vid polisförhör att han 
”bräckte” upp händerna på den fem-
tonåriga flickan efter misshandeln, 
när hon låg söndersparkad på mar-
ken, och stal hennes mobiltelefon. 
Kvällstidningarnas ”Romeo” döm-

des däremot inte för själva misshan-
deln, då tingsrätten inte ansåg det 
bevisat vem som utdelade sparkar-
na. Däremot dömdes Enis ”Romeo” 
Gashi för olaga hot och olovlig kör-
ning, brott som han gjort sig skyl-
dig till vid andra tillfällen. För detta 
dömdes han till en månads fängelse. 
 Trots att Enis Gashi inför rätten 
erkände att Ardian Hasanaj ringt 

upp honom och sagt att ”bra saker” 
skulle hända vid lekplatsen, och trots 
att Enis Gashi erkände misshandeln 
var tortyrlik, menade tingsrätten att 
gängmisshandeln inte hade skett i 
samförstånd och att det inte fanns 
ett gemensamt uppsåt. 
 Enis Gashi dömdes för övrigt vid 
samma rättegång för att tillsammans 
med sina skolkamrater Atdhe Rama 

och Granit Mangjolli misshandlat 
och hotat andra tjejer på Frans Möl-
lergymnasiet. 
 Enis Gashi må vara Landskronas 
svar på "Romeo" enligt Expressen 
och Aftonbladet. Men för under-
tecknad och för flickorna och deras 
anhöriga är han endast en feg us-
ling.

Jens Leandersson 

jens.leandersson@sverigedemokraterna.se

I september 2006 skrev Expressen om Enis Gashi och hans förhållande med dottern till en 
sverigedemokratisk politiker från Landskrona. Man romantiserade och jämförde förhållandet 
med "Romeo och Julia". Verklighetens "Romeo" var dock inget annat än en feg kriminell 
usling. Foto: Expressen 

Är du motorsportsintresserad?
Är du medlem i Sverigedemokraterna samtidigt som du tycker att motorsport är 

bland det roligaste som finns? Kom och var med vid uppstarten av den nya 
intressegruppen Sd-motor.

Sd-motor ska främst ha som syfte att lyfta upp motorsportens intressen och verka 
för att ge motorsporten en högre samhällsstatus. Här finns plats för alla sorter; om 

du så är intresserad av motorsport på två hjul, fyra hjul, medar, i luften eller på vatten.
 Om du är aktiv utövare eller åskådare spelar ingen roll. 

Låter ovanstående intressant? Skicka då ett e-post till: 
josef.fransson@sverigedemokraterna.se

Ge meddelandet titeln "Sd-motor" och uppge gärna lite uppgifter om dig själv. 

Välkommen dit grus i munnen är helt i sin ordning!

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

Uppdateringar dygnet runt. 

[www.sdkuriren.se]

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

[www.sdblogg.se]
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I	december	2004	fattade	riksdagen	
för	 åren	 2005-2007	 ett	 för	 landets	
säkerhet	 mycket	 allvarligt	 för-
svarsbeslut.	Sverige	skulle	gå	från	
ett	 invasionsförsvar	 till	 ett	 "ak-
tivt"	insatsförsvar.	Den	dåvarande	
regeringen	skrev	då	beslutet	fatta-
des	att	"insatsförband	bör	i	huvud-
sak	ha	beredskap	på	mindre	än	ett	
år".	Det	är	särskilt	med	denna	bak-
grund	en	mycket	allvarlig	situation	
regeringen	 försätter	 Sverige	 i	 när	
de	under	mandatperioden	planerar	
att	dra	in	ytterligare	3-4	miljarder	
kronor	på	försvaret.	

Med alliansregeringens besparings-
krav blir beredskapsmöjligheten 
troligen än sämre samtidigt som be-
tydligt färre soldater kan engageras 
vid en krissituation. Nyligen upp-
gav nämligen Försvarsmakten att 
man planerar att militären i Luleå, 
Karlsborg, Eksjö och Uppsala ska 
försvinna helt, och norr om Vänern 
skall inte en enda flygflottilj finnas 
kvar. Totalt tio förband kan antingen 
läggas ner eller flyttas. Definitivt be-
sked lämnas den 15 september.
 
Kompetensen	har	raserats 
Nedskärningarna inom Försvars-
makten har sedan murens fall kom-
mit att innebära att mycket av det 
kunnande och den kompetens som 
inom Försvarsmakten utvecklats 
från 1960-talet raserats. Inte minst 
har Försvarsmakten gått från en be-
redskapshållen mobiliserande krigs-
organisation på 800 000 personer till 
ett numera mobiliserat insatsförband 
omfattande knappt 1 000-talet perso-
ner fördelade på diverse insatser. En 
fullständigt förödande utveckling för 
landets möjligheter att försvara vårt 
oberoende och suveränitet. Detta in-
te minst med tanke på att det minst 
tar mellan 10 till 15 år att utbilda per-
sonal, anskaffa materiel och därmed 
skapa en stridsduglig armé. 
 Istället för att fatta de nödvändiga 
besluten om att satsa på försvaret för 
att kunna möta hotet av en tänkbar 
alternativ framtid där ett mobilise-
rande Ryssland kan vara en poten-

tiell fiende, i en värld där troligen 
både sinande oljetillgångar såväl som 
klimateffekter skapar konflikter, väl-
jer alltså regeringen att halvera för-
svarets stridsförband och att istället 
satsa på ett svenskt internationellt 
deltagande i "fredsframtvingande" 
konflikter. För det är just försvaret 
av Sverige som nedprioriteras till 
förmån för internationella insatser i 
EU:s, FN:s eller i NATO:s namn. 
 
Besparingarna	kan	ifrågasättas
Rent samhällsekonomiskt kan man 
också ifrågasätta om besparingarna 
på försvaret har en sådan stor inver-
kan på statens finanser som reger-
ingen gärna vill tro. Högteknolo-
giska och personal-/humankapital-
intensiva företag som Saab, Bofors, 
Kockums, Hägglunds och Ericsson 
har genom tidigare försvarsbeslut 
kunnat etablera industrier och kun-
skap i landet som i sin tur bidragit till 
ekonomin genom dess intensifiering 
av svensk spetskompetens. Detta 
har i sin tur inneburit att Sverige i en 
hög grad ökat sin export (inte bara 
av krigsmateriel), många småföretag 
i form av underleverantörer har ska-
pats och det har dessutom skapats 
sysselsättning åt mängder med män-
niskor inom själva försvarsmakten. 
Inte minst har även Försvarsmakten 
kommit att skapa stor ekonomisk 

betydelse för de orter där försvaret 
haft verksamheter. 
 Vi menar därför att neddragning-
arna på försvaret inte på långa vägar 
innebär en lika stor besparing för 
samhället som den givna besparings-
summan. Tvärtemot går det till och 
med att seriöst ifrågasätta om inte 
försvarets tidigare höga anslag, i det 
stora hela för samhällsekonomin 
som helhet, haft en positiv effekt.
 Regeringens beslut i höstas om 
att genomföra omfattande nedskär-
ningar inom Försvarsmakten fick 
den direkta konsekvensen i att för-
svarsministern Mikael Odenberg 
(m) den 5 september avgick från sitt 
uppdrag. Odenberg liknade, precis 
som Sverigedemokraterna, reger-
ingens neddragningar med försvars-
slakten på 1920-talet. Det hävdar vi 
är en mycket relevant jämförelse, 
eftersom vi befarar att de långsiktiga 
konsekvenserna av regeringens be-
sparingsbeslut kan bli lika ödesdigra 
som de blev då. 
 Försvaret tål inga fler nedskär-
ningar. Det är därför Sverigedemo-
kraternas ambition att efter riksdags-
inträdet 2010 verka för en upprust-
ning av den svenska försvarsmakten. 
Svenskarnas trygghet måste på alla 
plan tryggas, värnas och prioriteras.

Försvaret tål inga fler 
nedskärningar

Samtidigt som regeringen halverar försvarets stridsförband, 
väljer man att satsa på ett internationellt deltagande i 
"fredsframtvingande" konflikter. På bilden syns svenska 
soldater ur pluton Alfa Sierra utöva EU:s intressen i Tchad.  
Foto: Försvarsmakten/Combat Camera

Jimmie Åkesson  

jimmie.akesson@sverigedemokraterna.se

Sd fördömer förslag om kom-
munalt invandringstvång

Den	2	juni	överlämnades	en	utredning	till	integrationsministern	där	
det	föreslås	att	staten	skall	tvinga	alla	kommuner	i	landet	att	ta	emot	
nyanlända	invandrare.

Sverigedemokraternas ordförande, Jimmie Åkesson, fördömer förslaget: 

- Den svenska staten har under en lång tid tillåtit en invandring som varit 
av en omfattning och karaktär som inget samhälle klarar av att hantera. 
Trots att invandringspolitiken sägs vara en statlig angelägenhet är det 
kommunerna som tvingats betala det högsta priset för den oansvariga 
massinvandringspolitiken i form av skenande kostnader, kriminalitet, 
motsättningar och sociala problem. Enligt Sveriges kommuner och lands-
ting täcker det statliga bidraget endast 22 procent av de faktiska invand-
ringsrelaterade kostnaderna för kommunerna.

- Istället för att följa våra grannländer och införa en mer restriktiv och 
ansvarstagande invandringspolitik, föreslås det nu att man skall påtvinga 
de kommuner som haft modet att stå emot, samma problem som Malmö, 
Södertälje och många andra kommuner lider av. 

Jimmie Åkesson menar vidare att förslaget, om det går igenom, kom-
mer att innebära det en mycket allvarlig inskränkning av det kommunala 
självstyret och att det kommer att medföra en försämring av välfärden 
för invånarna i de kommuner som drabbas, eftersom man då blir tvungen 
att prioritera invandrarbostäder, modersmålsundervisning, sfi med mera 
framför vård, skola och omsorg.

Polis utan medborgarskap

Ibland	behöver	man	inte	måla	verkligheten	med	fler	ord	än	nödvän-
digt.	 Ibland	 räcker	 det	 kort	 och	 gott	 med	 ett	 citat	 från	 en	 text	 för	
att	det	ska	säga	allt	och	lite	till.	Detta	är	en	sådan	gång.	I	rapporten	
“Framtidens	polisutbildning,	SOU	2008:39”	står	följande	att	läsa	på	
sidan	15:	

"Vissa av de krav som gäller i dag vid antagningen till polisutbildningen 
kan emellertid slopas. Hit hör de nuvarande kraven på svenskt medbor-
garskap, de fysiska kraven (styrka, kondition och simning), de personliga 
egenskaperna (lämpligheten för polisyrket) och svenskprovet. Genom att 
ta bort dessa krav bör skapas större förutsättningar att rekrytera kvinnor 
och personer med utländsk bakgrund."

Johan Andersson

Region Skåne mörklägger
Sverigedemokraterna	 har	 till	 regionfullmäktige	 i	 Skåne	 motionerat	
om	att	införa	ett	mångkulturellt	bokslut,	där	invandrings-	och	inte-
grationspolitikens	konsekvenser	för	regionens	ekonomi,	verksamhet	
och	trygghet	belyses.	Motionen	avslogs	dock	av	regionfullmäktige	den	
16	juni.	

Sverigedemokraternas regiongrupp menar att de ekonomiska effekterna 
av mångkulturens politiska konsekvenser, det vill säga effekterna av in-
vandringen och segregationen, bör redovisas. Detta eftersom man anser 
att brist på uppgifter över offentliga utgifter leder till okunskap som i sin 
tur leder till dåliga politiska beslut, främlingsfientlighet och misstänksam-
het mot politiker.

- För cirka 30 år sedan beslutade riksdagen att det homogena svenska 
folkhemmet skulle ersättas med ett mångkulturellt samhälle. Sedan dess 
har samtliga etablerade partier arbetat aktivt och målmedvetet för en om-
fattande invandring. Syftet med denna motion är inte att ta ställning för 
eller emot ert mångkulturella samhällsexperiment, utan att skapa under-
lag för att utvärdera dess effekter, framförde Björn Söder, gruppledare för 
Sverigedemokraterna, under debatten.

Premiär	för	Ungsvensk.se
Ett	sverigedemokratiskt	community	har	lanserats	på	adressen	www.ungsvensk.
se.	Det	är	ungdomsförbundet	som	ligger	bakom	satsningen	och	förhoppningen	

är	att	Ungsvensk.se	ska	bli	en	central	mötesplats	för	sverigedemokrater.

På Ungsvensk.se kan man utbyta åsikter och idéer, samla kunskap och fakta, se, betyg-
sätta och katalogisera Sd-videos, bläddra bland Sd-bilder och mycket mer. 

Redan nu har Ungsvensk.se funktioner som debattforum, bloggar, "användarkry-
pin", gästbok, fotoalbum, videosektion, intressegrupper och spel. Fler funktioner är 

dessutom under utveckling och kommer att lanseras under sommaren.

Björn Söder 

bjorn.soder@sverigedemokraterna.se
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Folkhögskolor vill starta imamutbildning
Sjöviks	folkhögskola	och	dess	filial	Kista	folkhögskola,	med	mus-
limsk	inriktning,	har	i	en	skrivelse	till	Utbildningsdepartementet	
uttryckt	en	vilja	att	skapa	en	svensk	imamutbildning.	

Lena Lönnqvist, rektor för Sjöviks folkhögskola, menar att imamer 
behöver hjälp med det svenska språket och stöd i sina kontakter med 
rättsväsendet, vården eller socialtjänsten. 
 Abdulkader Habib, biträdande rektor och platsansvarig för filialen 
i Kista, menar att integrationen skulle förbättras om imamerna hade 
bättre kunskap om det svenska samhället. Initiativtagarna hoppas att 
utbildningen kan komma igång under 2009. 

Än mindre försvar, än mer utlandsstyrka
Nästa	år	beräknas	 endast	5	000	personer	 göra	 lumpen.	Utbild-
ningen	förkortas	med	ytterligare	en	månad	för	att	spara	pengar	
och	övningarna	blir	allt	mer	torftiga.	Rekryterna	i	flottan	kom-
mer	inte	kunna	vara	till	havs	och	skjutövningar	kommer	genom-
föras	med	tomma	magasin.	En	mängd	orter	kommer	rustas	ned	
helt,	bland	aanat	Luleå,	Arvidsjaur,	Karlsborg,	Eksjö	och	Upp-
sala.

En delorsak till de stora besparingarna på ett redan utarmat försvar, 
är att Sverige kommer öka sin delaktighet i utlandsstyrkor där flera 
tusen svenskar beräknas delta redan nästa år. 

Sd spränger riksdagsspärren - igen
I	 Expressen/Demoskops	 majmätning	 noteras	 Sverigedemokra-
terna	för	4,2	procent	av	väljarsympatierna.	Därmed	har	partiet,	
för	första	gången	hos	detta	institut,	passerat	fyraprocentsspärren	
till	 riksdagen.	Tidigare	har	norska	Sentio	Research	gett	partiet	
resultat	över	fyra	procent,	senast	i	februari.	

- Det här är förstås glädjande och understryker det faktum att vi är på 
väg uppåt. Ett ökat fokus på partiets breddade agenda i samband med 
riksårsmötet kan vara en förklaring till uppgången, men samtidigt är 
det här en trend som pågått sedan valet. Vi är ett växande parti, säger 
Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson. 

Sd näst största parti 
Enligt	 en	undersökning	genomförd	av	Östgöta	Corresponden-
ten,	sympatiserar	elva	procent	av	Motalas	elever	i	årskurs	nio	med	
Sverigedemokraterna,	som	därmed	är	nästa	största	parti.	

I Östergötland som helhet skulle åtta procent av niondeklassarna 
rösta på Sverigedemokraterna om de hade rösträtt och om det vore 
val i dag. 
 Sundsvalls Tidning rapporterade i sin tur den 15 maj om en under-
sökning bland eleverna i årskurs nio i Medelpad. I denna undersök-
ning erhöll Sverigedemokraterna nio procent av partisympatierna, 
vilket gör partiet till det näst största även där. 

Ingen fri vård till illegala 
Riksdagen	har	beslutat	att	inte	ge	utlänningar	som	befinner	sig	
illegalt	i	Sverige	fri	akut	sjukvård.	Därmed	gick	riksdagen	på	Sve-
rigedemokraternas	linje.

I Region Skåne har Sverigedemokraterna, som enda parti, motsatt sig 
att ge personer, som vistas i Sverige illegalt, fri sjukvård. Sverigede-
mokraternas gruppledare i Region Skåne, Björn Söder, gläds över 
riksdagens beslut:
 - I Region Skåne har samtliga partier, utom Sverigedemokraterna, 
beslutat att ge personer, som vistas här illegalt, gratis sjukvård, medan 
vi andra som betalar vården via skattsedeln skall betala patientavgif-
ter för att erhålla samma vård. Personer som vistas här i Sverige, trots 
att de inte får det, måste givetvis ta konsekvenserna av sitt beslut om 
att inte lämna landet. Visst har de, enligt konventionen om mänskliga 
rättigheter, rätt till sjukvård men då måste de också betala för vården 
de får.

Sju av tio föredrar samarbeta med Sd
Tar	Sverigedemokraterna	sig	in	i	riksdagen	i	nästa	val	tycker	sju	
av	tio	väljare	att	dagens	riksdagspartier	skall	möta	Sverigedemo-
kraterna	med	dialog	i	stället	för	utfrysning.	

Endast två av tio tycker att de övriga partierna skall neka samtal, 
enligt en undersökning opinionsföretaget Synovate låtit genomföra 
på uppdrag av programmet Adaktusson. Undersökningen visar även 
vidare att varannan väljare anser att Sverigedemokraterna skall ingå i 
en regering vid en eventuell vågmästarroll. 

Inrikesnotiser

         Som sagt...                      http://bartijolomsky.blogspot.com!

1957	var	socialdemokraterna	(SAP)	
ett	arbetareparti.	I	folkomröstning-
en	detta	år	pläderade	partiet	för	en	
allmän	tjänstepensionering	(ATP).	
Alla	förvärvsarbetande	skulle	vara	
med	om	att	betala	in	avgifter	som	
alla	senare	i	livet	också	skulle	få	ut	
i	form	av	pensionsmedel.	Socialde-
mokraterna	fick	stöd	för	sin	 linje,	
och	 beslut	 togs	 i	 riksdagen	 varpå	
stora	AP-fonder	byggdes	upp.	Un-
der	krisåren	under	90-talet	gjordes	
därefter	en	överenskommelse	över	
partigränserna	om	att	skrota	ATP-
systemet	 för	 att	 istället	 ersättas	
med	 ett	 nytt	 pensionssystem,	 det	
nuvarande	systemet.
 

Det nya systemet bygger på att en 
större del av pensionen skall fi-
nansieras av statskassan, och som 
kompensation för detta beslutade 
riksdagen att stegvis föra över stora 
resurser från AP-fonden till staten. 
Dagens pensionssystem har däref-
ter dränerats på stora ekonomiska 
medel för att täcka de utgifter som 
den förda politiken åsamkat statsfi-
nanserna. Enbart Göran Persson tog 
ut närmare 258 miljarder kronor ur 
AP-fonderna, och av den utlovade 
återbetalningen till pensionärerna 
har det inte ens blivit en tumme. 
 Många av Sveriges pensionärer 
har endast den i dag låga garantipen-
sionen ett leva på, varav flertalet av 
dessa är ensamstående kvinnor. Vi-
dare är dagens pensionssystem inte 
rättvist då långa studier, barnskötsel 
och låglönearbete "bestraffas", och 
då enbart vissa har rätt till det så 

kallade äldreförsörjningsstödet. Till 
detta riskerar den så kallade pen-
sionsbromsen att - som infördes som 
garanti för att pensionsfonden inte 
skall överdräneras på resurser - göra 
pensionärerna ännu sämre ställda vid 
kommande lågkonjunkturer. 
	 Från de politiker som genomdrivit 
det nya systemet, där pengarna fon-
derats med de risker som däri ingår, 
har risken för att bromsen ska slå till 
om inte avfärdats så i vart fall nedto-
nats. Men på Fjärde AP-fonden, en 
av det nya systemets buffertfonder, 
tror ledningen att bromsen kommer 
- som egentligen heter den automa-
tiska balanseringen - slå till flertalet 

gånger under de kommande 40 åren. 
Givetvis innebär detta påtagliga lev-
nadsförändringar för våra äldre. 
 Sverigedemokraternas ambition är 
att motverka ytterligare försämring-
ar, främst genom omprioriteringar 
från mångkultur till pensionssyste-
met och att så gradvis höja garanti-
pensionen, med målet att värdesäkra 
pensionerna. På det sätt de äldre 
byggt och stått upp för samhället ska 
i möjligaste mån även samhället stå 
upp för dem. Det är därför vår vilja 
att skapa politiskt utrymme för att 
skapa förutsättningar att pensionen 
ska fungera likt en efterlön på ål-
derns höst!

Det är dags att höja 
garantipensionen!

Många av Sveriges pensionärer har endast den i dag låga 
garantipensionen ett leva på, varav flertalet av dessa är 
ensamstående kvinnor. Foto: Roger Hedlund

Jens Leandersson 

jens.leandersson@sverigedemokraterna.se
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Årsmötets	första	dag	dominerades	
av	valärenden.	Men	först	hälsades	
alla	 välkomna	 av	 Värmlandsdi-
striktets	ordförande	Runar	Filper.	
En	 värmlänning	 vore	 förstås	 inte	
en	riktig	sådan	om	han	inte	berät-
tade	något,	och	det	gjorde	Runar	
Filper	genom	att	berätta	om	Eva-
Lisa	 Holst,	 servitrisen	 som	 gav	
upphov	till	uttrycket	”Sola	i	Karl-
stad”.

Snart blev det dags för styrelsens 
verksamhetsberättelse. Denna fö-
redrogs av partisekreterare Björn 
Söder. Han berättade att antalet 
partidistrikt, efter att några distrikt 
delats, nu är uppe i sexton. Med-
lemsantalet har gått upp kraftigt un-
der det gångna verksamhetsåret, och 
han gav också en bild av hur de stora 
medierna alltmer ändrar den bild de 
förmedlar av Sverigedemokraterna. 
Det har blivit allt svårare för dem att 
svartmåla och bilden håller långsamt 
på att bli mer realistisk.
 Björn Söder passade även på att ge 
en glimt av det som för närvarande 
är under planering. Det kanske mest 
intressanta var att det till sommaren 
kommer en kampanj i Norrland, en 
del av landet där Sverigedemokra-
terna är traditionellt svaga. Nu när 
partiet har större ekonomiska och 

personella resurser än någonsin, 
kommer denna koncentrerade kraft-
insats garanterat att ge resultat. 
 Sedan var det alltså dags för valä-
rendena. Valberedningens orförande, 
Roger Hedlund, rekommenderade 
återval av Jimmie Åkesson till parti-

ordförande: 
 - Jimmie har åkt runt till våra lo-
kalavdelningar, lyssnat av, och för-
ankrat sina visioner. Han kan för-
klara vår politik för väljarna, och 
har också arbetat med att bredda vår 
politik, sade han bland annat. 
 
Flera	nya	ansikten
Sedan återvaldes Jimmie Åkesson 
enhälligt till partiordförande för 
ett år. Även vice ordförande Jonas 
Åkerlund och andre vice ordförande 
Anna Hagwall återvaldes. Några nya 
ledamöter valdes in i styrelsen: Tony 
Wiklander från Åstorp och Katarina 
Bengtsdotter från Stockholm. Nya 
styrelsesuppleanter blev Sven-Olof 
Sällström från Östersund, Per Olov 
Olsén från Torsby, Johnny Skalin 
från Sundsvall, och Carina Herrstedt 
från Landskrona.
 Efter detta valdes revisorer, revi-
sorssuppleanter och valberedning. 
Sedan ajournerades förhandling-
arna och gruppdiskussioner vidtog. 
Gruppdiskussionerna gav ombuden 
och ombudssuppleanterna möjlig-
het att fördjupa sig och överbrygga 
eventuella meningsskiljaktigheter.  
 Dagen avslutades med middag. 
Vid middagsborden pratades det om 
kommunalpolitik, partievenemang 
och utbyttes tankar om de komman-
de årens valrörelser. 

Fredagen: välkomnande och valärenden

På	riksårsmötets	andra	dag,	lörda-
gen,	var	det	dags	att	ta	ställning	till	
en	 rad	 förslag	 från	 styrelsen,	 och	
några	av	de	sammanlagt	trettioen	
motionerna	från	medlemmarna.	

Först redogjorde partiordförande 
Jimmie Åkesson för den preliminära 
kampanjbudget som partiledningen 
har upprättat för perioden fram till 
2010, vilken omfattar sammanlagt 
tjugo miljoner kronor, med tyngd-
punkten på valrörelsen 2010. Stora 
summor kommer att satsas på post-
utskick och om allt går väl kommer 
alla hushåll i landet att få två utskick 
från Sverigedemokraterna.
 När det sedan blev dags för Jim-
mie Åkesson att hålla sitt partiord-
förandetal till medlemmarna och den 

församlade pressen, tog han bland 
annat upp vikten av att partiets ar-
betsmarknadspolitik utvecklas:
 - Vem kommer att försvara den 
svenska modellen om inte vi gör det? 
Partistyrelsen jobbar just nu med att 
tillsätta ett antal sakpolitiska utskott. 
Syftet är bland annat att fördjupa vår 
politik. 
 Jimmie Åkesson gick sedan vidare 
med att tala om de senaste försäm-
ringarna som den borgerliga reger-
ingen har genomfört inom invand-
ringspolitiken. 
 - Vi har idag en regeringschef som 
bygger sin invandringspolitik på 
följande analys: ”Ursvenskt är bara 
barbariet. Resten av utvecklingen 
har kommit utifrån.”
 Men det var när Jimmie Åkesson 

kom in på de äldres situation i Sveri-
ge, som känslorna blev riktigt starka. 
Han tog upp det fall i Nybro 2006, 
då en 91-årig kvinna tog livet av sig 
sedan hon nekats den hjälp hon be-
hövde från kommunen.
 Mot slutet av sitt tal tog Jimmie 
Åkesson upp kriminalpolitik, något 
som Sverigedemokraterna skall satsa 
hårt på, inte minst viktigt med tanke 
på hur tyst den borgerliga regeringen 
varit på området:
 - Trots att vi har en moderatledd 
regering så är det förvånansvärt tyst 
om kriminalpolitiken. Det behövs 
ett riktigt trygghetsparti i Sveriges 
riksdag, och vi ska ta den rollen!

Debatt	om	stadgeändringar
Efter en lång och intensiv debatt be-
slutades att höja medlemsavgiften 
från 200 till 300 kronor. Det slutade 
med votering, där resultatet blev 73 
röster för och 73 röster mot! Mö-
tesordförandens inställning blev då 
avgörande. Denne valde att bifalla 
höjningen.
 Även ett förslag till stadgeändring-
ar väckte het debatt. Under debatten 
framkom flera ändringsyrkanden, 
och med hänsyn tagna till några av 
dessa, gick förslaget igenom med den 
tre fjärdedels majoritet som krävs 
för stadgeändringar. En viktig nyhet 
i de nya stadgarna är att riksårsmö-
tena byter namn till landsdagar, som 
hålls vartannat år. Denna förändring 
genomförs därför att partiet sedan 
några år arrangerar kommunkonfe-
renser. Det handlar om prioritering 
av partiets resurser för att klara båda 
dessa sorters arrangemang. 

Erik	Almqvist	talade	från	hjärtat
Efter lunchen var det dags för pro-

grampunkten ”Hälsning från SDU-
ordföranden”. I ett passionerat tal 
gick SDU-ordföranden Erik Alm-
qvist till storms mot ett hav av kval, 
när ha skildrade den situation som 
många unga lever under i dagens 
Sverige.  
 - Det förekommer att elever hotas 
med lägre betyg om de inte tar av sig 
sina svenska symboler i skolan!
 Vidare kommenterade han att våra 
svenska ungdomar diskrimineras på 
arbetsmarknaden genom att Arbets-
förmedlingen har instruktioner att 
prioritera invandrare. 
 Erik Almqvist berättade att SDU 
har polisanmält statsminister Fredrik 
Reinfeldt för landsförräderi. Detta 
är inte alls någon tom gest, för när 
statsministern skrev på Lissabonför-
draget, så gav han, utan folkets god-
kännande, över Sveriges suveränitet 
till annan makt. När han berättade 
om polisanmälan, visste jublet inga 
gränser. 
 På eftermiddagen talade även par-
tisekreterare Björn Söder. Även han 
talade om EU och Lissabonfördra-
get:
 - EU är inte, och utvecklas defini-
tivt inte mot, ett demokratiskt EU, 
utan tvärtom. Det senaste är Lissa-
bonfördraget, som förflyttar ännu 
mer makt till Bryssel. Vi sverigede-
mokrater behövs som en motvikt 
mot Europaetablissemangets knä-
hundar, som sålt sitt land i förhopp-
ning att kunna roffa åt sig smulorna 
från monsterstatens bord.
 Dagen fortsatte med en lång rad 
motioner, som behandlade partior-
ganisatoriska frågor. 
 

Lördagen: känsloladdat tal av Jimmie Åkesson

Sverigedemokraternas riksårsmöte 2008
Från den andra till den fjärde maj höll Sverigedemokraterna riksårsmöte på hotell Gustav Frö-
ding i Karlstad. Cirka 250 ombud, ombudssuppleanter och gäster deltog. Vi sverigedemokrater 
tycker det är tråkigt att mångkulturalister försöker lägga beslag på ordet mångfald, för det är 
verkligen ett ord som passar för att beskriva den enorma bredd som finns representerad inom 

partiet. På ett riksårsmöte med Sverigedemokraterna möts människor i alla åldrar och från al-
la yrkesgrupper, från norr till söder. Mest obegripligt av allt för våra belackare är att svenskar 
och invandrare möts i samma strävan; att Sverige åter ska bli ett tryggt och välmående land. 

Text: Hans-Olof Andersson Foto: Richard Jomshof, Hans-Olof Andersson 

På lördagskvällen hölls en mycket uppskattad middag för 
årsmötesdeltagarna. På bilden syns bland andra Adam 
Marttinen från Eskilstuna (tv). 

Andre vice partiordförande Anna Hagwall talar till 
årsmötesdeltagarna. 

Partiordförande Jimmie Åkesson från Sölvesborg i Blekinge, 
återvaldes enhälligt och mottog stående ovationer från 
årsmötesdeltagarna. 
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På	riksårsmötets	andra	dag,	lörda-
gen,	var	det	dags	att	ta	ställning	till	
en	 rad	 förslag	 från	 styrelsen,	 och	
några	av	de	sammanlagt	trettioen	
motionerna	från	medlemmarna.	

Först redogjorde partiordförande 
Jimmie Åkesson för den preliminära 
kampanjbudget som partiledningen 
har upprättat för perioden fram till 
2010, vilken omfattar sammanlagt 
tjugo miljoner kronor, med tyngd-
punkten på valrörelsen 2010. Stora 
summor kommer att satsas på post-
utskick och om allt går väl kommer 
alla hushåll i landet att få två utskick 
från Sverigedemokraterna.
 När det sedan blev dags för Jim-
mie Åkesson att hålla sitt partiord-
förandetal till medlemmarna och den 

församlade pressen, tog han bland 
annat upp vikten av att partiets ar-
betsmarknadspolitik utvecklas:
 - Vem kommer att försvara den 
svenska modellen om inte vi gör det? 
Partistyrelsen jobbar just nu med att 
tillsätta ett antal sakpolitiska utskott. 
Syftet är bland annat att fördjupa vår 
politik. 
 Jimmie Åkesson gick sedan vidare 
med att tala om de senaste försäm-
ringarna som den borgerliga reger-
ingen har genomfört inom invand-
ringspolitiken. 
 - Vi har idag en regeringschef som 
bygger sin invandringspolitik på 
följande analys: ”Ursvenskt är bara 
barbariet. Resten av utvecklingen 
har kommit utifrån.”
 Men det var när Jimmie Åkesson 

kom in på de äldres situation i Sveri-
ge, som känslorna blev riktigt starka. 
Han tog upp det fall i Nybro 2006, 
då en 91-årig kvinna tog livet av sig 
sedan hon nekats den hjälp hon be-
hövde från kommunen.
 Mot slutet av sitt tal tog Jimmie 
Åkesson upp kriminalpolitik, något 
som Sverigedemokraterna skall satsa 
hårt på, inte minst viktigt med tanke 
på hur tyst den borgerliga regeringen 
varit på området:
 - Trots att vi har en moderatledd 
regering så är det förvånansvärt tyst 
om kriminalpolitiken. Det behövs 
ett riktigt trygghetsparti i Sveriges 
riksdag, och vi ska ta den rollen!

Debatt	om	stadgeändringar
Efter en lång och intensiv debatt be-
slutades att höja medlemsavgiften 
från 200 till 300 kronor. Det slutade 
med votering, där resultatet blev 73 
röster för och 73 röster mot! Mö-
tesordförandens inställning blev då 
avgörande. Denne valde att bifalla 
höjningen.
 Även ett förslag till stadgeändring-
ar väckte het debatt. Under debatten 
framkom flera ändringsyrkanden, 
och med hänsyn tagna till några av 
dessa, gick förslaget igenom med den 
tre fjärdedels majoritet som krävs 
för stadgeändringar. En viktig nyhet 
i de nya stadgarna är att riksårsmö-
tena byter namn till landsdagar, som 
hålls vartannat år. Denna förändring 
genomförs därför att partiet sedan 
några år arrangerar kommunkonfe-
renser. Det handlar om prioritering 
av partiets resurser för att klara båda 
dessa sorters arrangemang. 

Erik	Almqvist	talade	från	hjärtat
Efter lunchen var det dags för pro-

grampunkten ”Hälsning från SDU-
ordföranden”. I ett passionerat tal 
gick SDU-ordföranden Erik Alm-
qvist till storms mot ett hav av kval, 
när ha skildrade den situation som 
många unga lever under i dagens 
Sverige.  
 - Det förekommer att elever hotas 
med lägre betyg om de inte tar av sig 
sina svenska symboler i skolan!
 Vidare kommenterade han att våra 
svenska ungdomar diskrimineras på 
arbetsmarknaden genom att Arbets-
förmedlingen har instruktioner att 
prioritera invandrare. 
 Erik Almqvist berättade att SDU 
har polisanmält statsminister Fredrik 
Reinfeldt för landsförräderi. Detta 
är inte alls någon tom gest, för när 
statsministern skrev på Lissabonför-
draget, så gav han, utan folkets god-
kännande, över Sveriges suveränitet 
till annan makt. När han berättade 
om polisanmälan, visste jublet inga 
gränser. 
 På eftermiddagen talade även par-
tisekreterare Björn Söder. Även han 
talade om EU och Lissabonfördra-
get:
 - EU är inte, och utvecklas defini-
tivt inte mot, ett demokratiskt EU, 
utan tvärtom. Det senaste är Lissa-
bonfördraget, som förflyttar ännu 
mer makt till Bryssel. Vi sverigede-
mokrater behövs som en motvikt 
mot Europaetablissemangets knä-
hundar, som sålt sitt land i förhopp-
ning att kunna roffa åt sig smulorna 
från monsterstatens bord.
 Dagen fortsatte med en lång rad 
motioner, som behandlade partior-
ganisatoriska frågor. 
 

Lördagen: känsloladdat tal av Jimmie Åkesson

På	söndagen	var	det	dags	för	de	po-
litiskt	inriktade	motionerna.	Flera	
av	 motionerna	 yrkade	 på	 ganska	
betydande	 riktningsändringar	 i	
partiets	program.

En flitig motionär var Bengt Ohls-
son, pensionerad sjökapten från Sjö-
bo. Han motionerade, bland annat, 
om att Sverigedemokraterna borde 
verka för att Sverige skall få en för-
fattningsdomstol. Motionen bifölls 
av mötet.
 Två mycket välskrivna och intres-
santa motioner var nummer 17 och 
18, skrivna av distrikt syds ordföran-
de Jens Leandersson. Denne var ty-
värr förhindrad att närvara på mötet, 
men motionerna, som handlade om 
kulturpolitik respektive miljöpolitik, 
fann andra förespråkare. Den miljö-
politiska motionen drog upp rikt-
linjerna för ett omfattande utveck-
lingsarbete av partiets miljöpolitik. 
Inte minst viktigt var betoningen av 
det svenska landskapsskyddet. Sve-
rigedemokraterna är ett nationellt 
parti, men perspektivet var inte på 
det minsta sätt begränsat till vårt lilla 
hörn av världen. En tanke var att det 
svenska biståndet i hög grad bör gå 
till natur- och miljöskydd i jordens 
fattiga länder. 
 Olle Larsson från Jämtland hade 
motionerat för att få till stånd lika-
behandling av invånarna i fjällom-
rådet. Vad han avsåg med detta var 
att samerna för närvarande på många 
sätt har särrättigheter på dessa om-
råden. Årsmötet beslutade att hän-
skjuta ärendet till partistyrelsen med 
uppdraget att inarbeta huvuddelen 
av innehållet i ett glesbygdspolitiskt 
handlingsprogram. 

Skolpolitik	och	arbetsrätt
Carina Herrstedt från Landskrona 
och Michael Rosenberg från Hel-
singborg yrkade på ett fullständigt 
avskaffande av religiösa friskolor. 
Den argumenterade bland annat: 
”Barnen riskerar att inte få möj-
lighet att välja utan tvingas in i en 

osjälvständig religiös föreställnings-
värld. Tusentals bara kan därmed få 
en verklighetsuppfattning och en 
världsbild presenterad av auktorite-
ter som företräder något helt annat 
än vad skolböckerna säger.”
 Nu hettade debatten verkligen till.
De två motionärerna fick mothugg 
av bland andra Erik Almqvist från 
Lund och Julia Kronlid från Örebro. 
Den sistnämnda hävdade att troende 
kristna förtrycks i Sverige. 
 - Jag har själv blivit  utsatt för 
mycket, bland annat  blivit mobbad, 
för min kristna tro. Vi sverigedemo-
krater om någon borde kunna förstå 
hur kristna har det i Sverige! 
 Voteringen utföll med ett avslag 
för motionen. 
 Motionären Niclas Carlberg, 
Stockholm, yrkade på att den punkt 
i partiets arbetsmarknadspolitiska 
program som förespråkar en medel-
väg mellan ytterligheterna fackmakt 
och arbetsgivarmakt, skulle strykas. 
Han menade att dess innehåll i själva 
verket alltför mycket gynnade den 
ena parten, nämligen arbetsgivarna. 
Mötet beslöt att hänskjuta motionen 
till partistyrelsen, något som kanske 

kan ses som en halv seger för mo-
tionären. Partiordförande Jimmie 
Åkesson hade ju dagen innan talat 
ingående om detta ämne, så ingen 
kunde betvivla att partistyrelsen 
kommer att arbeta intensivt med att 
utveckla arbetsmarknadspolitiken. 

Brinnande	engagemang
Om de religiösa friskolorna vållade 
mycket debatt, blev det om möjligt 
ännu hetare i lokalen när man kom 
till den sista motionen, skriven av 
William Petzäll från Borås. Värmen 
orsakades av debatten, men handlade 
delvis också om uppvärmning på ett 
globalt plan. William Petzäll hade 
motionerat om att Sverigedemokra-
terna borde verka för en sänkt skatt 
på bensin och diesel. 
 Partistyrelsen hade i sitt svar ut-
tryckt förståelse över att många är 
frustrerade över de höga priserna, 
men påpekade också att bensin och 
drivmedel är fossila bränslen, som 
enligt majoriteten av seriösa forska-
re är klimatpåverkande. Man yrkade 
avslag på motionen. 
 Men motelden blev massiv, när ta-
lare efter talare höll brandtal för de 
som bor i glesbygd och är beroende 
av bensin- eller dieseldriva bilar. Det 
blev seger för denna sida, och motio-
nen bifölls. 

Avslutning	med	Europapolitik
Efter mötets avslutande hölls en Eu-
ropapolitisk debatt där en lång rad 
idéer om hur partiet ska ställa sig i 
Europapolitiska frågor lades fram.
 Den nya styrelsen som valdes på 
detta riksårsmöte har nu att ta itu 
med en lång rad utmaningar. Det är 
bara lite mer än ett år till nästa val, 
valet till Europaparlamentet. Sedan 
följer kyrkovalet hösten 2009, och så 
riksdagsvalet 2010. 
 SD-Kuriren vill uttrycka ett sär-
skilt tack till de aktiva i Värmland 
och till hotell Gustav Frödings 
personal, mästare bland annat i den 
ädla konsten att hjortronsyltgarnera 
glass.
 

Söndagen: motioner, debatt och EU-politik

Sverigedemokraternas riksårsmöte 2008

På bilden syns partisekreterare Björn Söder tala (tv). Till höger 
mötesordförande Sven-Olof Sällström och mötessekreterare 
Carina Herrstedt. 

På söndagen debatterades en rad motioner. På bilden syns 
bland andra Anders Westergren från Höör. 
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Strax	innan	Dansk	Folkeparti	satte	
sig	 ner	 och	 förhandlade	 med	 An-
ders	 Fogh	 Rasmussens	 borgerliga	
minoritetsregering	 om	 den	 kom-
mande	 budgeten,	 kallade	 man	 till	
pressmöte.	 Där	 redovisade	 Dansk	
Folkeparti	sina	krav	för	att	stötta	
borgerligheten	i	ännu	en	mandat-
period.	Så	här	i	efterhand	kan	man	
konstatera	 att	 förhandlingarna	
varit	en	succé	för	Sverigedemokra-
ternas	danska	systerparti.

En	höjning	av	äldrechecken
Man har fått igenom höjningen av 
äldrechecken, den danska tilläggs-
pensionen för de sämst ställda pen-
sionärerna, från 7 600 kronor per år, 
till 10 000 kronor, från och med den 
1 januari 2009. De äldre kommer 
även att garanteras rätten till en fast 
kontaktperson inom hemhjälpen. 
 Danskarnas trygget förbättras 
genom att polisen får riktade resur-
ser till inköp av utrustning för att 
stävja de senaste årens omfattande 
kravaller och skadegörelse. Det ska-
pas även enheter inom Danmarks 
motsvarighet till Migrationsverket, 
med uppgift att motverka radikala 
islamska strömmingar. Man har även 
tagit beslut om att förbättra det sta-
tistiska underlaget om kriminaliteten 
inom landet, inte minst när det gäller 
fördelningen efter nationalitet. I Sve-
rige försöker som bekant motsvarig-
heten, BRÅ, gömma denna typ av 
statistiskt underlag.
 Vaccin mot livmoderhalscancer 
erbjuds alla flickor från 12 års ålder. 
Satsningar på barnastmacenter och 
organdonationscenter fortsätter och 
utökas. Alla patienter som under en 
längre tid vårdas för allvarliga sjuk-
domar, får en fast kontaktperson 
inom sjukvården. 
 Man avser även att inrätta en mo-
dell för kunskapstest om det danska 
samhället, och i det danska språket, 
för utlänningar som vill sammanföra 
familjen på dansk mark. Samma reg-
ler avser man ska gälla religiösa för-
kunnare, som av olika anledningar 
söker sig till Danmark.
 När det gäller djurskyddet är 
Dansk Folkeparti inte helt nöjda ef-
ter förhandlingarna. Där fortsätter 
arbetet med att stärka djurskyddet 
och djurens rätt, genom att motione-
ra om detta i det danska folketinget. 

 Danska grundforskningsfonden 
tillförs hela tre miljarder kronor. 
Något som Dansk Folkeparti länge 
kämpat för, då dansk forskning un-
der lång tid tappat i internationell 
konkurrens.

En	stärkt	gränskontroll
I den danska budgeten avsätts pengar 
för att stärka den danska gränskon-
trollen. Den borgerliga regeringen 
hade tidigare aviserat att lägga ner 
flera kontrollstationer vid den dans-
ka gränsen, men har nu kommit på 
bättre tankar, vilket naturligtvis väl-
komnas av Dansk Folkeparti. I Sve-
rige däremot, avser den borgerliga 
alliansen att öppna gränserna på vid 
gavel. Här nedmonteras tullen i en 
rasande fart. 
 Sammanfattningsvis kan man 
säga att Danmarks framtid ser ljus 
ut. Dansk Folkeparti har under lång 
tid påverkat den danska vardagen. 
Minskad invandring, med efterföl-
jande mycket låga arbetslöshetssiff-
ror och lägre utgifter i de danska so-
cialförsäkringssystemen har skapat 
möjligheter för de danska politikerna 
att stärka den danska välfärden.  

Sd	vill	gå	samma	väg		
I Sverige vill Sverigedemokraterna 
gå samma väg.  När vi får vara med 
och sätta den politiska dagordning-
en och bland annat den förödande 
massinvandringen slutligen stoppas, 
kommer svenskens skattepengar 
framför allt gå dit de från början var 
ämnade. 
 Svenska skatter skall användas till 

att stärka den gemensamma svenska 
välfärden, till att vårda gamla, funk-
tionshindrade och sjuka, till att ge 
våra barn världens bästa barnom-
sorg och världens bästa utbildning, 
till att stärka tryggheten – inte bara 
på gator och torg, utan även i hem-
met och längs landets gränser, till 
att förbättra djurskyddet, värna den 
svenska floran och faunan. Vi vill vi-
dare använda svenskens skattepengar 
till att utveckla svensk miljöteknik, 
och verka för ett ekologiskt hållbart 
samhälle, ett samhälle där människor 
har möjlighet att leva och verka i hela 
landet. 
 Sverigedemokraternas partile-
dare Jimmie Åkesson skrev den 17 
mars 2008 på SD-Kurirens nätupp-
laga: 
 ”Sverigedemokraterna kom-
mer efter valet 2010 inte att sätta 
sig i knäet på vare sig socialister el-
ler borgare. [...] När vi går in i val-
rörelsen 2010 söker vi inte mandat 
för att stödja det ena eller det andra 
regeringsalternativet. Vi ber om stöd 
för att genomföra den politik vi be-
skriver i vårt eget valmanifest. Om 
vi efter 19 september 2010 hamnar i 
en förhandlingssituation har vi ingen 
anledning att nöja oss med mindre 
än att också vi, och i synnerhet våra 
väljare, får ut någonting.”
 Det danska exemplet, tillsam-
mans med Jimmie Åkessons ut-
talande, ger en tydlig signal till de 
nuvarande sju riksdagspartierna. En 
Sverigedemokratiskt stödd regering 
är endast möjligt om den genomför 
en sverigedemokratisk politik. 

Danmark visar vägen

Dansk Folkeparti har bland annat lyckats få igenom en höjning 
av tilläggspensionen för de sämst ställda pensionärerna. Här 
i Sverige vill Sverigedemokraterna se en liknande utveckling. 
På bilden syns Pia Kjærsgaard, Kristian Thulesen Dahl och 
Peter Skaarup. Foto: Dansk Folkeparti

Sven-Olof Sällström 

sven-olof.sallstrom@sverigedemokraterna.se

Invandrare starkt överrepresenterade i 
våldtäktsstatistiken
En	färsk	rapport	från	Oslo	polisdistrikt	visar	att	 invandrare	är	
starkt	överrepresenterade	när	det	gäller	våldtäkter	i	Oslo.

Rapporten visar att invandrare står för hela 72,8 procent av våldtäk-
terna i Norges huvudstad. Förövare med afrikansk bakgrund står 
för 30,5 procent av våldtäkterna och är den grupp som är starkast 
överrepresenterad.
 I fjol anmäldes 196 våldtäkter och våldtäktsförsök i Norges hu-
vudstad, vilket är ett nytt rekord. År 1997 var siffran 105. Siffrorna 
fördelar sig på 161 anmälda våldtäkter och 35 anmälningar för försök 
till våldtäkt.

Österrike godkände EU-fördraget
Österrikes	president,	Heinz	Fischer,	undertecknade	den	28	april	
Lissabonfördraget,	 sedan	 både	 ministerrådet	 och	 parlamentets	
båda	kamrar	godkänt	detsamma.

Trots tusentals demonstrerande österrikare och över 100 000 namn-
underskrifter, förvägrade parlamentet folket en folkomröstning i 
frågan. Fischer avvisar folkviljan genom att hävda att den nya EU-
grundlagen "till sitt innehåll är praktiskt taget identiskt" med det 
fördrag Österrike år 2005 godtog utan problem.
 Av EU:s 27 länder är det endast Irland som valt att låta folket av-
göra frågan i en folkomröstning.  

Carl I Hagen lämnar politiken 
Carl	I	Hagen	har	meddelat	Fremskrittspartiets	nomineringskom-
mitté	att	han	inte	ämnar	ställa	upp	i	de	allmänna	valen	till	Stor-
tinget	år	2009,	rapporterar	partiet	på	sin	hemsida	den	30	april.	

Carl I Hagen har vid utgången av denna valperiod suttit över 30 år 
i norska Stortinget. Hagen var partiledare i Fremskrittspartiet åren 
1978-2006, då Siv Jensen tog över som ledare. 

EU-ledamöter vill stoppa EU-kritiker
Ledamöter	i	EU-parlamentet	vill	stoppa	de	EU-kritiska	represen-
tanterna	från	att	bilda	egna	grupper	i	parlamentet,	rapporterar	
brittiska	Telegraph	den	27	maj.	Richard	Corbett,	brittisk	ledamot,	
leder	detta	försök	att	öka	antalet	ledamöter	som	krävs	för	att	bil-
da	en	grupp	från	nuvarande	20	till	30.

Förändringen kommer att leda till ett stärkt grepp om parlamentet 
för EU-federalisterna. Corbetts förslag kommer också ge parlamen-
tets president långtgående befogenhter att acceptera eller förkasta 
frågor i parlamentet.
 Nigel Farage, ordförande för UK Independency Party i England, 
menar att detta drag går hand i hand med påtvingandet av Lissabon-
avtalet. "Detta visar hur EU är arrogant, anti-demokratiskt och di-
rekt skrämmande", säger han,
 Även om de EU-kritiska grupperna har sagt att de kommer kämpa 
emot förslaget vid omröstningen den 9 juli, tros förslaget gå igenom 
med stöd av liberala och högergrupperna.

Kallade skolbarn "otrogna hundar" 
Skolbarn	på	grundskolan	"de	Horizon"	 i	Amsterdam,	där	man	
utbildar	 barnen	 om	 mångkulturens	 påstådda	 fördelar,	 kallades	
"otrogna	 hundar"	 under	 ett	 besök	 i	 en	 moské,	 rapporterar	 De	
Telegraaf	den	8	april.	

I ett led i att undervisa skolbarnen om jämställdhet och respekt för 
alla religioner, beslutade skolan att man skulle besöka El Mouchidi-
ne-moskén i Amsterdam. Men det gick inte riktigt som planerat, för 
under besöket vände sig imamen till barnen och deklarerade att de 
som ickemuslimer inte var annat än "otrogna hundar". Både lärarna 
och de tioåriga barnen chockades, enligt uppgift, av utfallet. 
 Men, säger jag då, är man bara lite påläst om vad islam är för något, 
borde det inte komma som en chock. Möjligtvis kan man kanske 
chockas, eller förvånas, över att imamen var öppen och verkligen del-
gav barnen vad islam säger om oss ickemuslimer, men knappast över 
budskapet som sådant, det är inte någon nyhet. 
 Från skolans sida har man enligt uppgift "talat igenom" det hela 
med moskéns företrädare och meddelar att man även fortsättningsvis 
ska fortsätta med att skicka de "otrogna små hundarna" till moskén.

Richard Jomshof 

Utrikesnotiser

Det irländska folket röstade nej
Det	irländska	folket	valde	att	rösta	
nej	till	EU:s	nya	överstatliga	kon-
stitution,	 det	 så	 kallade	 Lissabon-
fördraget.	 Med	 röstsiffrorna	 53,4	
procent	för	ett	nej	och	46,6	procent	
för	ett	ja,	förpassade	man	förslaget	
till	papperskorgen.
 
Resultatet har utlöst en politisk kris 
inom EU, som än en gång möts av ett 
stort bakslag. Det är andra gången på 
tre år som förslaget till konstitution 
stoppas. Frankrike och Nederlän-
derna röstade som bekant nej till 
EU:s förslag till konstitution för tre 
år sedan, 2005. 

- Jag vill rikta ett stort tack till det 
irländska folket. De hade ett stort 
ansvar för hela EU:s befolkning på 
sina axlar och de hanterade det an-
svaret på ett fantastiskt sätt, säger 

Sverigedemokraternas partiledare, 
Jimmie Åkesson, i en kommentar till 
resultatet och fortsätter: 
 - Det är dags att etablissemanget 
börjar att lyssna på folket, som inte 
vill inte ha en europeisk superstat 
av modell Europas förenta stater. 
Jag hoppas innerligt att det irländ-
ska folkets vilja respekteras och att 
Lissabonfördraget förkastas till den 
soptunna där det hör hemma. Ska 
det europeiska samarbetet kunna 
fungera så måste folkviljan respekte-
ras.

"Det är dags att 
etablissemanget 

börjar lyssna på fol-
ket, som inte vill ha 
en europeisk super-

stat..." 



sverigedemokraterna - 11sd-kuriren nr 77

Per	Ramhorn	är	fyrtio	år	gammal	
och	 sitter	 i	 Malmö	 kommunfull-
mäktige	för	Sverigedemokraterna.	
Han	har	jobbat	tjugo	år	inom	äld-
reomsorgen:	 inom	 demensvården,	
äldrepsykiatrin,	 hemtjänsten,	 på	
vårdboende,	och	på	en	larmcentral.	
Per	är	huvudförfattare	till	partiets	
äldrepolitiska	 handlingsprogram,	
och	 han	 jobbar	 hela	 tiden	 med	
att	 utveckla	 partiets	 äldrepolitik.	
Mycket	 av	 den	 dagliga	 striden	
för	de	äldre	sker	i	fullmäktige	och	
nämnderna	 i	 hemstaden.	 Under	
Sverigedemokraternas	riksårsmöte	
på	ett	hotell	i	Karlstad	får	vi	äntli-
gen	tid	att	sätta	oss	ner	och	prata	
om	dessa	frågor.	Per	börjar	med	att	
berätta	om	vad	det	är	som	är	vikti-
gast	för	en	bra	äldrevård.

Hela	livet	ska	levas
 - Ett synsätt som jag tycker är vik-
tigt är att ”hela livets ska levas”, även 
sista biten. Och var man än bor i lan-
det ska man kunna åldras med trygg-
het. I alla kommuner ska man ha en 
rikt utbyggd äldreomsorg, både vad 
gäller demensboende, vårdboende 
och seniorboende. Som det är nu 
har man gått på kvarboendeprinci-
pen, det vill säga att alla ska bo kvar 
hemma så länge som möjligt. Det är 
ju bra att man har den möjligheten, 
men då är det ju viktigt att det finns 
en bra utbyggd hemtjänst och så är 
det inte alltid! Det heter ”mitt hem 
är min borg”, men för många äldre 
har hemmet istället blivit ett fäng-
else.
 Per tycker att de som inte vill bo 
hemma ska kunna få komma in på ett 
så kallat trygghetsboende, man bor i 
egna lägenheter, men det ingår också 
gemensamhetslokaler, och det finns 
personal, till exempel hemtjänst i hu-
set.
 - I Malmö, och säkert andra kom-
muner, kan nittio- till nittiofemår-
ingar vägras vårdboende på grund 
av att de anses för friska fysiskt. Då 
måste man hitta någon form av mel-
lanboende. Det har gjorts en utred-
ning nu hur man ska göra. Riksda-
gen ska ta beslut om det snart, det 
har varit ute på remiss i kommu-
nerna. Men det som skiljer oss från 
de andra partierna, är att vi anser 
att kommunen ska ha skyldighet att 
ordna ett mellanboende. Nu finns 
det i princip bara två saker, antingen 
bor du hemma, eller på vårdboende. 
Men för att komma in på ett vårdbo-
ende i dag är kraven alldeles för hö-
ga, man måste vara fysiskt sjuk, det 
räcker inte med att hänvisa till social 
isolering och otrygghet. Det ska inte 
vara som det är i vissa kommuner i 
dag, att man måste flytta ifrån kom-
munen, femton mil kanske, för att 
det inte finns något lämpligt boende 
i hemkommunen. Man ska inte bli 
deporterad från sin hembygd för att 
man har blivit gammal.

Samma	rätt	till	vård
Kommunerna har dock väldigt olika 
ekonomi; det finns fattiga och det 
finns rika kommuner, och de har 
olika andel av befolkningen som är 
gamla. Jag frågar Per om hur det ska 
finansieras, hur de fattigaste kom-
munerna ska ha råd med detta.

  - Man måste styra det på ett natio-
nellt sätt, det måste finnas nationella 
krav. Kvaliteten på äldrevården ska 
inte vara beroende av var man bor.
 Vi börjar diskutera de äldres eko-
nomi, och en kostnad som har blivit 
allt mer betungande för många i takt 
med att välfärdssamhället avvecklas, 
nämnligen mediciner. Per berättar 
utifrån sina egna erfarenheter om 
vikten av ett utbyggt högkostnads-
skydd:
 - Äldre människor som bara har 
garantipension har tvingats ta lån för 
att hämta ut sina mediciner. Det har 
då sagts att de kan söka socialhjälp, 
men det ska de inte behöva. Det har 
visat sig att äldre helt enkelt inte gör 
det. I stället väljer många att inte 
hämta ut sin medicin. Andra drar in 
på maten, så de inte äter ordentligt. 

För	många	arbetsuppgifter
En annan sak som engagerar Per är 
en stor omställning som har gjorts 
inom äldrevården de senaste årtion-
dena, nämligen minskningen av an-
talet anställda. 
 - Det är viktigt att det finns inne-
håll i boendet. Det hjälper inte att 
bara bygga och sen inte ha tillräck-
ligt med personal. Det man har sett 
är att även om man kommer in på 
ett boende, så är ensamheten enormt 
stor. Oftast är det en påslagen TV 
som rullas fram. Socialstyrelsen har 
slagit fast i en rapport att ensamhe-
ten är en av de stora bristerna i äld-
reomsorgen i dag. Drar man ner på 
personalen så blir det fler arbetsupp-
gifter för varje anställd. Man tar bort 
kökspersonal, administrativ personal 
och städpersonal, med följden att en 
del anställda har fem-sex olika jobb 
som skall utföras. 

Invandrare	kvoteras	in
På frågan hur om det är sant att 
personer med, som det heter, ”ut-
omnordisk bakgrund” kvoteras in, 
svarar Per: 
 - Ja, så är det. Jag vill påpeka att 
många av dem gör ett bra jobb, men 
de har ibland bristande språkkunska-
per, men också i svenska seder och 
bruk och i vad svenska pensionärer 
har för förväntningar av vården. 
 Per påpekar att man måste ha hö-
gre kunskapskrav vid nyanställning 
och att de anställda måste ges utbild-

ning i svenska.
 På frågan hur det här med inkvo-
teringen fungerar, om man verkligen 
väljer en invandrarkandidat även om 
det finns en svensk sökande med 
bättre kvalifikationer, svarar Per:
 - Det fungerar så att alla kvalifi-
cerade sökande med utomnordisk 
bakgrund alltid ska kallas till inter-
vju. Men det gäller inte för svenska 
och nordiska sökande. 
 Vi inser båda att detta kräver ett 
definitionssystem för vem som har 
svensk bakgrund och vem som inte 
har det, vilket gör att det kan bli hur 
krångligt som helst.
 - Jag har frågat om detta, men har 
inte fått något svar. En kvinna jag 
känner är adopterad från Korea, hon 
har utomnordisk bakgrund och bor-
de bli inkvoterad, men det är bara det 
att hon har ett vanligt svenskt namn. 
Så i en ansökan kan man inte se att 
hon har utomnordisk bakgrund. 

Godtycke	styr
På frågan om man således går på god-
tycke när man sorterar ansökningar-
na, det vill säga tittar på namnet och 
gissar, konstaterar Per följande: 
 - Ja, och man vet inte hur det ska 
redas ut. Vi har yrkat att detta skall 
avskaffas. Dessa allvarliga missför-
hållanden är en konsekvens av så 
kallade ”mångkulturella program”. 
För oss sverigedemokrater är det 
självklart att det inte skall vara så här. 
I stället skall alla kvalificerade kallas 
till intervju, och anställning skall ske 
efter kompetens, inget annat. 
 Per fortsätter berätta vad mång-
kulturaliseringen av äldrevården 
innebär:
 - Många gånger blir det rappor-
teringsfel på grund av språkförbist-
ringen, exempelvis på medicinerings-
listor. Förr inom vården så hade man 
några få uppgifter, men nu skall man 
kunna ge mediciner, allting ska do-
kumentas via dator. Det är mycket 
som kan gå fel. Man tullar på kraven 
i språkkunskaper för att nå upp till 
kvoteringsmålen; andelen anställda 
som är invandrare ska motsvara an-
delen i befolkningen i kommunen. 
Socialkommunalrådet i Malmö, so-
cialdemokraten Birgitta Nilsson, 
hävdar att språkproblemen i vården 
inte finns. Det är lätt att stoppa hu-
vudet i sanden. 

"Hela livet ska levas"

Per Ramhorn, Malmö, under en paus på Sverigedemokraternas 
riksårsmöte i Karlstad. Foto: Hans-Olof Andersson  

Hans-Olof Andersson 

hansolof.andersson@sverigedemokraterna.se

Flera motioner för de äldre
I	Region	Skåne	har	Sverigedemokraterna	lagt	flera	förslag	som	
syftar	till	att	förbättra	de	äldres	situation.	Redan	tidigt	lade	man	
en	motion	om	inrättande	av	nutritionsteam	för	äldre.	Det	hand-
lar	om	att	en	del	äldre	kan	behöva	hjälp	med	att	äta	rätt.	Men	de	
andra	partierna	i	fullmäktige	tyckte	inte	att	detta	var	något	att	
satsa	på,	och	röstade	ner	förslaget.

I februari i år ville den styrande femklövern höja avgiften för utpro-
vande av hörapparat från 500 till 800 kronor. Sverigedemokraterna 
yrkade att avgiften skulle kvarstå vid den lägre siffran. Inte heller 
detta fick gehör. 
 Det senaste förslaget som berör äldre är en motion som lades i 
april. Den handlar om att erbjuda så kallad screening för att tidigt 
upptäcka tjocktarmscancer. I Sverige dör cirka 2 500 människor år-
ligen i tjocktarmscancer. Framgångsrik behandling av sjukdomen är 
beroende av hur tidigt den kan upptäckas. Genom att erbjuda scre-
ening för alla skåningar mellan 60 och 67 års ålder skulle fler sjuk-
domsfall kunna upptäckas på ett tidigt stadium. I skrivande stund har 
motionen ännu inte behandlats av regionfullmäktige. 
 Men den kanske allra viktigaste skillnaden gentemot den politik 
som företräds av inte bara den styrande femklövern, utan också par-
tierna på vänstersidan, är att Sverigedemokraterna vill koncentrera 
mer resurser till kärnverksamheten, alltså sjukvården. I det budget-
förslag Sverigedemokraterna lade för 2008, föreslogs att cirka 300 
miljoner kronor skulle föras över från diverse andra projekt, som 
exempelvis mångkulturplaner, dåligt förankrade kulturprojekt, och 
lobbysatsningar, till sjukvården. Dessa 300 miljoner kronor årligen 
skulle kunna göra bättre nytta inom sjukvården, och då speciellt 
inom den länge eftersatta äldresjukvården. 

Långlördag i Helsingborg 
Den	7	juni	var	det	åter	dags	för	långlördag	i	Helsingborgs	city.
Givetvis	 fanns	Sd-Helsingborg	på	plats.	Solen	 sken	 i	kapp	med	
Sd-funktionärerna,	som	hade	dukat	upp	ett	tält	där	det	bjöds	på	
kaffe	och	kakor	till	alla	förbipasserande.

Utöver förfriskningar kunde man få SD-Kuriren samt köpa böcker 
och andra produkter som såldes i tältet. Gensvaret från Helsing-
borgarna var mycket bra och många stannade och pratade med de 
folkvalda, som svarade på alla frågor. De partiaktiva flanerade även 
Kullagatan fram och tillbaka och delade ut SD-Kuriren.
 -Det är underbart roligt och viktigt att vi finns här ute på gatan 
och träffar våra väljare. Det här kommer vi att göra fler gånger, sade 
Kaarina Andersson, ledamot i kommunfullmäktige, efter en trevlig 
dag på stan.

Sd har stöd för plats i riksdagen 
Sverigedemokraterna	 får	 hela	 4,2	 procent	 i	 Sifos	 junimätning.	
Därmed	 skulle	 partiet	 komma	 in	 i	 riksdagen	 om	 det	 vore	 val	 i	
dag.	

Det är första gången som partiet kommer över fyra procent i en Si-
fomätning. Tidigare har Sverigedemokraterna nått över fyraprocent-
spärren i maj 2008 (Demoskop), februari 2008 (Sentio Research) och 
mars 2007 (Sentio Research).
 Men enligt statsvetare Sören Holmberg väger Sifoundersökningen 
betydligt tyngre än övriga opinionsinstitut, och till Svenska Dagbla-
det säger Holmberg:
 – De andra mätningarna har mindre urval och är inte lika etable-
rade. Att partiet nu får så stort stöd i en Sifo-mätning får ses som en 
liten remarkabel händelse.
 

Partinyheter
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Vellinge	 har	 blivit	 en	 viktig	 sym-
bol	för	en	ansvarsfull	invandrings-
politik,	men	hur	länge	kommer	de	
styrande	 moderaterna	 att	 kunna	
stå	emot	sina	partikollegor	i	Stock-
holm?	 När	 Sverigedemokraternas	
partiordförande,	 Jimmie	 Åkesson,	
talade	 på	 partiets	 torgarrang-
emang	i	skånska	Vellinge,	lördagen	
den	 26	 april,	 var	 det	 denna	 fråga	
som	han	valde	att	ställa	till	de	för-
samlade	 Vellingeborna,	 och	 även	
till	sig	själv.

Moderaterna har länge haft egen ma-
joritet i Vellinge, och den linje man 
stått fast vid är att inte teckna avtal 
om mottagande av flyktingar. Det 
är ingen tvekan om att detta starkt 
bidragit till partiets enorma popula-
ritet i kommunen: I valet 2006 fick 
man inte mindre än 67 procent av 
rösterna. 
 - Man måste ha klart för sig att en 
borgerlig regering på många sätt är 
synonymt med en ansvarlös invand-
ringspolitik. Moderaterna i Vellinge 
är i konflikt med sin egen partiled-
ning, påpekade Jimmie Åkesson.
 Han fortsatte med en rekapitula-
tion av den svenska invandringspo-
litikens haveri:
 - För ett par år sedan antog riksda-
gen en tillfällig asyllag, en så kallad 
amnestilag. Faktum är att det fanns 
inga legitima skäl överhuvudtaget 
att bevilja dessa tusentals illegala in-
vandrare uppehållstillstånd. Är det 
en vettig använding av de gemen-

samma resurserna? Jag tycker inte 
det, särskilt inte när det i världen 
finns 30-40 miljoner riktiga flyk-
tingar.
 Han tog även upp att många kom-
muner förr eller senare kommer att 
tvingas ta emot flyktingar, antingen 
invånarna vill detta eller inte.
 - Man kommer inte att ta någon 
hänsyn till att en kommun, till ex-
empel Vellinge, blomstrar, tyvärr 
är det så att även Vellinge kommer 
att pressas att ta del av den statliga 
massinvandringspolitiken, och man 
kommer att pressas alldeles obero-
ende av om regeringen är röd eller 
blå. Vellinge och de få kommuner 
som finns kvar som inte vill ta del 
av den statliga invandringspolitken, 
de har i allra högsta grad visat prov 
på ansvar och engagemang, när man 
vägrar acceptera statens vettlösa po-
litik.

SDU	och	Grön	Ungdom	i	debatt	
När Jimmie Åkesson hade talat, var 
det dags för den andra delen av ar-
rangemanget; Sverigedemokraterna 
hade utmanat Maria Ferm, ordfö-
rande för miljöpartiets ungdoms-
förbund Grön Ungdom, på debatt. 
Maria Ferm är även medlem i lob-
byorganisationen "Vellingebor för 
flyktingar". Denna är kopplad till 
framför allt folkpartiet, vänsterpar-
tiet, och miljöpartiet. Maria Ferms 
debattmotståndare var Erik Alm-
qvist, ordförande för Sverigedemo-
kraternas ungdomsförbund.
 Först lät debattledaren Joakim 
Henriksson de båda debattörerna 
hålla var sitt inledningsanförande. 
Maria Ferm började med att säga att 
det finns Vellingebor som säger "vi 
vill ha en förändring". Hon fortsat-

te:
 - Vi vill ha en kommun där respekt 
för mänskliga rättigheter är normen. 
Det är väl inte mycket att begära att 
en Sveriges rikaste kommuner bör 
sträcka ut handen.
 Publiken fick inte veta på vilket 
sätt hon ansåg att Vellinge kommun 
bryter mot de mänskliga rättighe-
terna, utan lämnades undrande. Nu 
var det dags för Erik Almqvist att 
inledningstala:
 - Vi tycker att det är beklagligt 
att det har saknats en dialog, det 
mest centrala med en demokrati är 
dialogen. Vi har bara hört det ena 
perspektivet, man har målat upp en 
situation där det enda sättet att hjäl-
pa människor som flyr krig och och 
förtryck, är att ta dem till Sverige.
 Maria Ferm hade tidigare talat om 
segregation, som hon ansåg att Vel-
linge led av. Erik Almqvist ville ifrå-
gasätta Ferms segregationsbegrepp, 
och menade att en gemensam iden-
titet är en förutsättning för ett tryggt 
samhälle. 

Debatt	om	kostnader
Efter en stund började man disku-
tera kostnader. Maria Ferm sade att 
"Vellinge borde ha råd med det här", 
men ändrade sig snart, och sade i 
stället:
 - Tvärtom, så är det så att det här 
inte skulle innebär någon kostnad 
för Vellinge överhuvudtagat, tvärte-
mot så är det ju så att flera kommu-
ner går med vinst med sin flykting-
mottagning.
 Uttalandet fick Erik Almqvist att 
reagera. Han kontrade:
 - Är det så att människor i Vellinge 
upplever att de bor i en problem-
kommun, och att de inte vill något 

hellre än att flytta till Malmö?
 Detta lockade många skratt från 
de församlade Vellingeborna.
 - Det är sorgligt om det finns män-
niskor som har en ogrundad rädsla 
för att åka till Malmö, fortsatte 
Ferm.
 På detta svarade Erik Almqvist att 
det är en rädsla som på många sätt är 
befogad, något som Maria Ferm up-
penbarligen inte förstått.

Känslosam	debatt
Sedan gick man över till att disku-
tera den framtida arbetsmarknaden. 
Ferm nämnde en rapport från AMS, 
som säger att om tio till femton år 
så kommer det att råda en stor brist 
på arbetskraft i Sverige. Hon drog 
slutsatsen att det kommer att krä-
vas en stor invandring på grund av 
detta. Erik Almqvist svarade med att 
berätta att Sverige har en sysselsätt-
ningsgrad på 67 procent.
 Mot slutet blev debatten väldigt 
känslosam. Maria Ferm övergick till 
att argumentera för ett lyftande av 
alla kostnadstak för invandringspo-
litiken överhuvudtaget.
 - Om människor behöver komma 
hit för att söka skydd undan krig och 
tortyr, så ska de få komma hit oav-

sett kostnad!
 Många i publiken var chockade, 
men Erik Almqvist lät sig inte tys-
tas av den extrema vändning debat-
ten tagit, utan fortsatte att tålmodigt 
förklara att det är väldigt egoistiskt 
att inte hjälpa människor på det sätt 
som gör mest nytta.
 Debattledaren Joakim Henriks-
son valde nu att styra upp debatten 
genom att fråga Maria Ferm om det 
inte skulle vara frivilligt för kom-
muner att ta emot flyktingar. Ferm 
svarade att hon tyckte det borde vara 
så även i fortsättningen.
 Erik Almqvist höll med henne, 
och fortsatte sedan med att redogöra 
för en rapport från SKL, Sveriges 
kommuner och landsting, som säger 
att kommunerna kompenseras för 
endast 22 procent av kostnaderna för 
flyktingmottagning. Han fortsatte:
 - Jag måste ifrågasätta vad man 
man gör i politiken om man inte för-
står att politik handlar om att prio-
ritera. Om man inte får diskutera 
invandringens kostnader så är det ett 
direkt svenskfientligt yttrande. Var-
för får kommuner överhuvudtaget 
stöd för att ta emot flyktingar, om 
det inte kostar några pengar?

Frågor	från	publiken 
Torgmötet avslutades med frågor 
från publiken, men då hade Maria 
Ferm valt att lämna Stortorget i Vel-
linge, och åka hem till den kommun 
där hon bor: Malmö. Vellingebornas 
frågor till organisationen "Vellinge-
bor för flyktingar" förblev obesva-
rade.

Sverigedemokraterna i debatt på torget i Vellinge

Sverigedemokraternas torgarrangemang i skånska Vellinge var välbesökt och uppskattat. 
Foto: Hans-Olof Andersson

Hans-Olof Andersson 

hansolof.andersson@sverigedemokraterna.se

SDU-ordfärande Erik Almqvist under debatten mot Maria 
Ferm, ordförande för miljöpartiets ungdomsförbund Grön 
Ungdom. Foto: Hans-Olof Andersson

Stöd Sverigedemokraternas valfond!
pengarna går oavkortat till partiets valrörelser, 

Bankgiro: 5280-7005 

"Varför får kom-
muner överhuvud-

taget stöd för att 
ta emot flyktingar, 
om det inte kostar 

några pengar?" 
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Förslag om terapihundar
I	 flera	kommuner	har	Sverigedemokraterna	motionerat	om	te-
rapihundar	i	äldreomsorgen.	Terapihundar	är	vanligt	förekom-
mande	i	flera	andra	länder,	men	i	Sverige	har	det	än	så	länge	bara	
kommit	igång	i	några	få	kommuner.	

Avesta kommun startade verksamhet hösten 2003. Där har man i 
dagsläget tio hundar som arbetar inom äldreboende, psykiatri och 
omsorg. Verksamheten har blivit en succé och äldre upplever att de 
fått en högre livskvalitet sedan verksamheten inleddes.
 Det är väl dokumenterat att samvaro med hundar påverkar äldres 
hälsa på ett positivt sätt, bland annat blir vårdtagare med Alzhei-
mers sjukdom mindre deprimerade. Kolesterolvärdena går ner och 
blodrycket sjunker också, allt enligt en avhandling från sektionen för 
vårdforskning vid Sahlgrenska sjukhuset. 
 Motionen var uppe för behandling i Karlskrona kommunfull-
mäktige den 29 maj. Trots de goda resultaten och trots att partiets 
gruppledare i Karlskrona, Richard Jomshof, talade väl för motionen, 
avslogs den av övriga partier. 

Vill införa äldrestödspersoner 
I	en	motion	till	kommunfullmäktige	i	Sunne,	vill	Sverigedemo-
kraterna	införa	äldrestödspersoner	för	att	de	äldre	ska	få	möjlig-
het	till	ett	aktivt	och	meningsfullt	liv	i	gemenskap.	Runar	Filper	
kommenterar:

- Vi anser att kommunen, genom arbetsförmedlingen, bör erbjuda 
praktik till lämpliga personer att hjälpa till inom äldreomsorgen och 
att vara en stödresurs, en äldrestödsperson. Många människor är i 
dag arbetslösa och behöver både arbete för sin försörjning och en 
meningsfull sysselsättning som ger någonting tillbaka. 

Ökad generationsgemenskap
Sverigedemokraternas	värdegrund	bygger	på	att	det	är	via	famil-
jen	och	över	generationsgränserna	som	våra	traditioner,	värde-
ringar	och	kunskap	förs	vidare.	Familjen	är	den	innersta	bygg-
stenen	 i	 samhällets	 fundament.	 Det	 svenska	 samhället	 bygger	
på	 en	 värdegemenskap,	 vilket	 innebär	 att	 alla	 dess	 medlemmar	
delar	grundläggande	normer	och	värderingar	 för	att	 samhället	
ska	hålla	samman.	

Mot bakgrund av detta samt att samhället blir allt mer åldersegrege-
rat, med relativt få naturliga kontaktytor mellan de yngsta och äldsta 
generationerna, har bland andra Sverigedemokraterna i Borås lämnat 
in en motion med syfte att förbättra relationerna över generations-
gränserna. Liknande projekt har genomförts på andra håll i Sverige 
och som innebär att yngre sitter ner och lyssnar när de äldre läser 
eller vice versa. 
 Enligt sverigedemokratisk politik utgör detta ett utmärkt exempel 
på hur man med små medel kan bidra till förbättrade relationer över 
generationsgränserna.

Gratis lokalbuss för pensionärer
I	Trelleborg	arbetar	Sverigedemokraternas	sju	ledamöter	i	kom-
munfullmäktige	hårt	med	olika	frågor	som	berör	äldre	(se	även	
notis	om	matupproret	på	sidan	16).	

I september 2007 lade man till exempel en motion om att pensio-
närer ska få åka gratis lokalbuss mellan 09:00 och 16:00, alla dagar i 
veckan. Många pensionärer är helt beroende av kollektivtrafiken och 
får snabbt stora kostnader för sina resor. Inte minst under lågtra-
fik dagtid borde det finnas möjlighet att erbjuda pensionärer gratis 
bussåkande, menar man. 
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Du	 kandiderade	 för	 SPI	 men	 blev	
invald	 för	 Sverigedemokraterna,	
och	har	suttit	i	kommunfullmäkti-
ge	tidigare	för	Ny	Demokrati.	Vem	
är	du	egentligen?

- Jag är en infödd smålänning som 
förutom politiken är motorintresse-
rad och har flera veteranbilar hemma. 
Jag blev invald för Ny Demokrati 
1991, och kandiderade för SPI i valet 
2006, men blev invald för Sd då nå-
gon hade skrivit dit mitt namn på en 
Sd-valsedel.

Var	steget	långt	från	SPI	till	Sd?

- Skillnaden mellan SPI och Sd är 
hårfin. Invandringspolitiken är en 
viktigare fråga inom Sd än vad den 
är inom SPI. Däremot pratar SPI 
mycket mer om eftersatta pensions-
höjningar och fattigpensionärernas 
villkor än vad Sd tidigare har gjort. 

- Sammantaget så rimmar den förda politiken illa, eftersom äldre invandrare som kommer till Sverige och som aldrig 
arbetat här, får skattefri pension som tillsammans med bostadsbidraget är högre än vad många svenska pensionärer 
får. 

Vilka	politiska	frågor	kommer	du	vilja	arbeta	för	inom	Sd?

- Pensionsfrågorna är otroligt viktiga. Inte minst då regeringen försämrar för sjukpensionärerna som tvingas leva på 
63 procent av sin sjuklönegrundande inkomst, vilket vi inom Sd måste ändra på. Men även andra trygghetsfrågor 
är viktiga, som att de som arbetat och betalat skatt hela sitt liv ska garanteras välfärd istället för att invandrare ges 
skattefria pensioner. 
 
Hinner	du	med	något	annat	vid	sidan	av	politiken?

- Veteranbilar som sagt men även flyg. Jag tjänstgjorde inom militären som flygmekaniker på F17, Kallinge och har 
sedermera själv flugit flygplan med. Varannan vecka så går jag på motionsdans, både för den sociala biten men även 
för att det är trevligt att dansa. Jag har två vuxna barn som studerar vid Kalmar högskola respektive i Skottland.

hallå	där	Håkan	klasson!
ny ledamot för Sverigedemokraterna i tingsryd

Vill införa parboendegaranti
Något	som	gör	många	upprörda	är	
när	äldre	par	inte	ges	möjlighet	att	
fortsätta	bo	tillsammans	när	en	av	
dem,	eller	båda,	flyttar	in	på	vård-
boende.	Flera	av	Sverigedemokra-
ternas	 kommunfullmäktigegrup-
per	i	landet	har	lagt	motioner	om	
en	 så	 kallad	 "parboendegaranti",	
vilket	 innebär	att	kommunen	blir	
skyldig	 att	 ordna	 gemensamt	 bo-
ende	 för	 alla	 äldre	 par.	 Tre	 av	 de	
kommuner	där	sådana	förslag	har	
lagts	är	Helsingborg,	Klippan	och	
Gislaved.	

När frågan behandlades i Helsing-
borgs kommun under budgetdebat-
ten den 11 juni, valde samtliga par-
tier – inklusive Sveriges pensionärers 
intresseparti (SPI) – att säga nej till 
Sverigedemokraternas förslag om 
parboendegaranti.
 - Detta visar att SPI inte alls står 
upp för våra äldre. De som röstat 
på SPI i Helsingborg måste känna 
sig besvikna. Deras parti sviker på 
punkt efter punkt, för att istället 
sitta och agera knähundar åt de bor-
gerliga partierna, säger Björn Söder, 
kommunfullmäktigeledamot i Hel-
sigborg. 

Även	i	Klippan	blev	det	ett	nej	
Ett liknande förslag från Sverigede-
mokraterna har däremot behandlats 
i den närbelägna Klippans kommun. 
Inget av de andra partierna ville in-
föra parboendegaranti och förslaget 
föll med röstsiffrorna 3 för och 38 
mot. 

I Gislaved har en motion lagts gan-
ska nyligen och har därför ännu inte 
behandlats. I denna hänvisas till so-
cialtjänstlagen, en lag som klart och 
tydligt säger att äldre har rätt att bo 

i gemenskap. Även om det inte står 
i lagtexten att detta även innefattar 
gifta par, så tycker nog de flesta att 
det är ganska självklart att lagen ska 
tolkas så. 

Runt om i landet har Sverigedemokraterna motionerat om en 
så kallad parboendegaranti, vilket innebär att kommunen 
blir skyldig att ordna gemensamt boende för alla äldre par.
Foto: www.sxc.hu
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I	många	länder	är	den	folkliga,	tra-
ditionella	 idrotten	 i	 högsta	 grad	
levande	 och	 utgör	 en	 hörnsten	 i	
den	nationella	kulturen	och	 iden-
titeten.	Irländarna	har	sin	Hurling	
och	 Roadbowling,	 engelsmännen	
sin	Cricket,	fransmännen	sin	Bou-
lé,	baskerna	 sin	 Ja	alai,	 islänning-
arna	 sin	 Glima,	 schweizarna	 sin	
Schwingen,	och	så	vidare.
 

Att Sverige (möjligen med undan-
tag för Brännboll) helt saknar le-
vande inhemsk idrott med gamla 
anor, beror inte på att sådana idrot-
ter har saknats, utan får nog, som så 
mycket annat, tillskrivas kontot för 
snabb urbanisering, överdriven mo-
dernism och kulturellt självförakt. 
Gamla svenska idrotter som exem-
pelvis Varpa, Pärk och den svenska 
krag- och byxtagsbrottningen, torde 
samtliga ha alla nödvändiga yttre 
förutsättningar för att fylla denna 
roll.  För 150 år sedan hade dock sä-
kert de flesta tippat på att "Slå trilla" 
skulle bli den folkidrott som skulle 
lyckas överleva in i framtiden. Så 
blev det tyvärr inte.
 
Spelsugna	skogsrån
Slå trilla, eller trissa som det också 
kallades, utövades i större delen av 
Skandinavien och delar av norra 
Tyskland, men tycks ha haft en sär-
ställning i Sverige. En rad historiska 
uppgiftslämnare uppger att spelet 
under en lång tid var Sveriges po-
puläraste idrott och att det utövades 
från Skåne i söder till Västerbotten i 
norr, av alla samhällsklasser och åld-
rar och av bägge könen. Denna sär-
ställning gör att det i alla fall inte går 
att utesluta att spelet också har sitt 
ursprung i Sverige.
  Det hittills äldsta skriftliga be-
lägget för förekomsten av Slå trilla 
kommer ifrån en dom i Häradstinget 
i Algutsrum på Öland, som år 1648 
dömde Lars Olsson i byn Skogsby 
till böter för att han under trillslag-
ning på bygatan råkat sticka ut ögat 
på sin granne Bengt Nilsson.
 Att spelet överhuvudtaget nämns 
i de fåtaliga skriftliga källorna från 
denna tid indikerar att det redan då 
var populärt och därmed förmodli-
gen är betydligt äldre än så. En an-
nan indikation på spelets höga ålder 
är att det vävts in i den traditionella 
folktron. I en sägen, som även den 

har sitt ursprung på Öland, berät-
tas det till exempel om en försmådd 
hustru, som genom att använda växt-
magi, tar hämnd på ett skogsrå som 
tagit för vana att locka ut kvinnans 
man på nätterna för att slå trilla med 
honom.
 
Regler	och	utrustning
Enkelt uttryckt går Slå trilla ut på att 
två lag försöker driva varandra bakåt 
genom att kasta och slå en tallriks-
stor träskiva (trilla) mellan sig. Tril-
lan, som oftast var 1-2 tum tjock och 
gjord av ett hårt träslag som masur-
björk eller ek, skall kastas eller slås 
på ett sådant sätt att motståndarna 
inte kan stoppa den och därför blir 
tvungna att retirera. Spelet kräver 
ett hårt underlag och spelades oftast 
på landsvägar, där dikena utgjorde 
"spelplanens" sidogränser. Till sin 
hjälp har varje spelare ett ca 1,5 me-
ter långt slagträ, som oftast hade for-
men av antingen en åra eller en grov 
bandyklubba.
 Lagens storlek kunde variera men 
bestod oftast av 2-5 spelare. De två 
lagen ställde upp sig på ca 20 meters 
avstånd ifrån varandra. Kastaren i det 
lag som inleder spelet tar några stegs 
ansats, lyfter upp trillan över axeln 
ungefär som man kastar en diskus 
och slungar den sedan med full kraft 
framåt. Målsättningen är att kasta 
trillan så hårt och på ett sådant finur-
ligt sätt att den tar sig förbi samtliga 
motspelare och fortsätter att rulla.  
 Motståndarlaget uppgift är att hej-
da trillan, antingen genom att "brän-
na" den, det vill säga stoppa den så 
att den välter, eller genom att med 
ett så kallat "bakslag" skicka tillbaka 
den mot kastaren med hjälp av slag-
träet. Stoppas trillan, så får det lag 
som stoppade den, plocka upp den 
och kasta den ifrån den punkten. Om 
bakslaget leder till att trillan åker ut 
över sidolinjen får motståndarlaget 
kasta den ifrån den punkt där den 
gick ut. På vissa håll i landet hade 
det lag som lyckats med ett bakslag 
även rätt att fortsätta driva på trillan 
med slagträet tills den välte eller gick 
ut över sidolinjen utan att bli stop-
pade.
 Spelet går ut på att få motstånda-
ren att retirera och på så vis "vinna 
mark". Vann gjorde man genom att 
driva motståndaren till en i förväg 
bestämd punkt, som till exempel en 
landsvägsgrind eller genom att man 
helt enkelt hade drivit motståndarna 
längst sträcka när spelet blåstes av.
 Som vid nästan all annan svensk 
folkidrott bestod priset oftast av att 
det förlorande laget fick bjuda vin-

narna på brännvin.
 
Risk	för	blodvite
Som tidigare nämnts kunde spelet 
utövas av båda könen. På grund av 
risken för allvarliga skador ansåg 
man dock på många orter att spelet 
var mest lämpat för starka karlar.  
 Spelet var populärt bland stor-
vuxna bonddrängar och militärer 
och ibland kunde det uppenbarli-
gen gå ganska vilt till: "Byarna Övre 
Sandby å Mellösa i Bredsätra socken 
slog trill så de höll på slå ihjäl var-
ann, de skodde trillan med järn ib-
land", heter det i en historisk upp-
teckning. Enligt Johannes Sundblad, 
som berättat om trillslagning  i Skara 
omkring år 1840, slogs trillan ibland 
tillbaka med en hög lyra över huvu-
det på de anfallande. "En sådan trill, 
under sin skarpaste fart, hade, ifall 
den råkat, krossat huvudet som ett 
nötskal", säger han. Trots det finns 
det väldigt få exempel på att allvar-
liga olyckor har skett i samband med 
trillslagningen.
 Spelets potentiella farlighet bidrog 
dock säkert till dess popularitet och 
på många håll utvecklades trillslag-
ningen ofta till ett stort folknöje där 
hela byar medverkade som deltagare 
eller åskådare under mycket stoj och 
skratt.

Trillslagningen	går	i	graven
I slutet av 1800-talet gjorde bland 
andra idrottspionjären, Viktor Balck, 
som ansåg att slå trill var ett "ur-
gammalt svenskt spel" som "till sin 
historia och kynne är äkta svenskt", 
allvarliga försök att modernisera 
och tävlingsanpassa spelet. Utrust-
ning och regler standardiserades och 
åskådarvänliga, förkortade spelpla-
ner skapades. Försöken med att på 
detta sätt rädda spelet för framtiden 
misslyckades dock och kort därefter 
började dess popularitet att dala till 
förmån för mer moderna och inter-
nationella idrotter. Redan på 1930-
talet tycks spelet ha varit i princip 
helt utdött. En bidragande orsak kan 
ha varit att landsvägarna med tiden 
blev allt kraftigare trafikerade och 
att många naturliga spelplaner där-
med försvann.
 På Öland, där trillslagningen länge 
tycks ha haft en särskild plats i fol-
kets hjärtan, har minnet dock levt 
kvar och så sent som 2004 arrang-
erade hembygdsföreningen i Ryds 
socken en trillslagning under över-
inseende av några 70-åriga ortsbor 
med egna barndomsminnen av spe-
let.
 För vidare information om Slå 
trilla rekommenderas boken "Den 
folkliga idrotten" av etnologen och 

författaren Mats Hellspong. Boken 
ges ut av Nordiska museets förlag 
och kommer förhoppningsvis snart 
att börja saluföras av Sd-butiken.

	 			Efterlysning!

De kommande åren planeras medlemseve-
nemang där vi vill lyfta fram vårt kulturarv 
och bjuda på olika typer av underhållning 
och aktiviteter. För att kunna genomföra 
planerna behöver vi er hjälp. I första hand 
vill vi ha kontakt med medlemmar som har 
kunskaper inom hemslöjd, som kan baka 
eller laga traditionell svensk mat, äger en 
ponny som lämpar sig för ponnyridning, 
äger en folkdräkt, sjunger, spelar folkmusik, 
dragspel, nyckelharpa eller fiol, dansar folk-
dans eller uppträder på annat vis. 

Vi vill gärna komma i kontakt med med-
lemmar som kan tänka sig att tillfälligt ställa 
sina talanger eller resurser till partiets förfo-
gande. Kanske har just du en tillgång som vi 
ännu inte insett värdet av.

Vi ser fram emot era svar och hoppas inner-
ligt att ni vill hjälpa oss att utveckla partiets 
medlemsverksamhet under trivsamma for-
mer! 

Kontakt: 
Mattias Karlsson
0708- 18 07 66
mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se

Del 4: Slå trilla
- Sveriges populäraste idrott genom tiderna?

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 våra 

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 vårt svenska kulturarv. 

Vi tar också tacksamt emot tips och upplysningar kring ämnet.

Mattias Karlsson 

mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se

I Ryds socken på Öland har trillslagning alltjämt en särskild plats i folkets hjärtan. 
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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-post 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

Det var bortkastade pengar
Jag köpte Dagens Nyheter den 4 april, det var bortkastade pengar. 
Den svårt politiskt korrekte Henrik Brors, en av det politiska etablis-
semangets mest ogenerade papegojor, skriver närmast humoristiskt 
okunnigt, avsiktligt eller ej, om det faktum att Sverigedemokraterna 
har många tomma stolar ute i landets kommunfullmäktigeförsam-
lingar. Något som jag själv för övrigt dryftat på min gamla blogg.

Enligt säker källa kom idén till Brors redan den 2 april då han fick 
reda på att en sverigedemokrat flyttar från sin kommun och därför 
tvingas lämna sin fullmäktigeplats. Brors skall då, enligt samma källa, 
ha ringt upp en rad makthavare, bland andra Fredrik Reinfeldt och 
Mona Sahlin och bett om råd rörande hur en riktigt vilseledande 
propagandaartikel bör utformas. Inte därför att Brors eget förråd av 
ovidkommande insinuationer och nesliga okvädningsord om sveri-
gedemokraterna var tomt, nej, tvärt om, men för att han naturligtvis 
ville kolla med sina uppdragsgivare vad som var den mest förankrade 
taktiken i dessa tider när Sverigedemokraternas framgångar bidragit 
till att försäljningen av inkontinensskydd kraftigt ökat i området runt 
Helgeandsholmen.

Herrn Brors möda gav frukt, och efter några timmar i telefonen hade 
han ett välfyllt kladdblock framför sig. Och där, mellan de kluddiga 
idolporträtten av Latin Kings och Mona Sahlin, så fanns en diger lista 
på smarta vinklingar och formuleringar, åtminstone tyckte Brors själv 
det.

- Okej, bra jobbat, sa han för sig själv, men vad vet vi mer om Sveri-
gedemokraternas tomma stolar?

1. Vi vet att våra kompisar i palestinasjal, med hot och våld, har fixat 
så att några hoppat av i ren rädsla.

2. Vi vet att Sverigedemokraterna i väldigt många kommuner fått ex-
akt lika många mandat som de har personer på valsedeln, eller fler. 
Inga marginaler för oförutsedda händelser således.

3. Vi vet att mandaten i flera kommuner gått till personer som aldrig 
sympatiserat med partiet och som bara skrivit sitt eget namn på en 
blank partivalsedel.

4. Vi vet att Sverigedemokraterna mobbas av sina medarbetare vissa 
fullmäktigeförsamlingar.

5. Slutligen, vi vet att systemet är utformat så att partierna inte har 
möjlighet att fylla de tomma stolarna i efterhand.

- Fan, tänkte Henkan, det här skulle bli en rätt tunn story om jag lade 
in alla nyanser i bilden… Då skulle Mona, Fredrik och Robban Asch-
berg bli jättebesvikna. Ähh, jag får helt enkelt strunta i att lyfta upp 
vissa fakta och några får jag väl nämna förbigående, för syns skull.

Brors satte sig så framför datorn och knåpade ihop sin artikel, och 
förutom att han publicerade den i Dagens Nyheter så skickade han 
också in den till expos tävling “Floskla på, du tappre journalist” som 
enligt stiftelsen är tänkt att ”främja sanningen om att sverigedemo-
krater är dummingar”. Vi säger lycka till till Henrik, konkurrensen 
är benhård!

"Man	kan	ju	fråga	sig	om	burkini	
eller	bikini	är	mest	jämställt."

 
(Jämställdhetskommunalrådet, Anneli Philipsson (v), 

försvarar det kommunala stödet till framtagandet av en 
heltäckande baddräkt med slöja för muslimska kvinnor. 

Malmö kommunfullmäktige 2008-04-24)

Malmös	ledande	politiker	på	jämställdhetsområdet	
anser	alltså	att	ett	klädesplagg	som	utgår	från	den	mus-

limska	föreställningen	om	att	den	kvinnliga	kroppen	
är	någonting	skamfyllt,	och	där	kvinnors	rätt	till	frihet	
från	ofredande,	trakasserier	och	övergrepp	kopplas	till	

hur	de	är	klädda,	är	mer	jämställt	än	en	
västerländsk	bikini.

	
Hur	var	det	nu	vänsterledaren	Gudrun	Schyman	ut-

ryckte	sig	i	sitt	berömda	"talibantal"	där	hon	jämförde	
Burkans	hemland,	Afghanistan,	med	Sverige?	Jo,	just	

det:	"Samma	förtryck	här	som	där",	sade	hon	visst.	
Hennes	före	detta	partikamrater	verkar	fast	beslutna	

att	se	till	att	hon	blir	sannspådd.
	
*

"England!"
 

(Kommunalrådet, Ewa Bertz (Fp), Kommunfullmäktige 
2007-06-21)

 
Folkpartiets	främsta	företrädare	i	Malmö	som	uppen-

barligen	har	missat	raskravallerna	som	satte	hela	norra	
England	i	brand,	Londonbombningarna	och	den	un-
dersökning	som	visade	att	en	majoritet	av	de	brittiska	
muslimerna	vill	införa	Sharialagar	i	England,	antar	

Sten	Anderssons	utmaning	om	att	nämna	ett	land	med	
en	fungerande	mångkultur.

"Jag	stöder	det	helhjärtat	och	
det	gör	även	mitt	parti."

(Skolkommunalrådet, Agneta Eriksson (s), svarar på en 
fråga från Sten Andersson (Sd) om huruvida hon är beredd 
att stödja ett förslag om att införa könssegregerad simun-
dervisning i Malmö i syfte att tillmötesgå de muslimska 

föräldrar, som nu förbjuder sina barn att delta i simunder-
visning där pojkar och flickor deltar tillsammans. 

Malmö kommunfullmäktige 2008-04-24)

Socialdemokraterna	skäms	minsann	inte	för	sin	upp-
backning	av	den	muslimska	kvinnosynen.	Vad	jag	inte	
riktigt	förstått	är	dock	varför	man	måste	ha	både	en	

kommunal	Burkini,	könssegregerad	simundervisning	
och	särskilda	badtider	för	kvinnor.	Blir	inte	det	lite	tårta	
på	tårta?	Får	inte	muslimska	kvinnor	visa	sig	i	vanliga	

baddräkter	för	varandra	heller?

*

"Nej!"
	

(Ordföranden i Malmös kommunstyrelse, Illmar 
Reepalu (s), svarar på frågan om han är orolig för att 

en majoritet av malmöborna, med nuvarande utveckling, 
kommer att ha utländsk bakgrund inom 10 år. 

Skånska Dagbladet 2008-03-28)
	

Budskapet	från	socialdemokratin	är	glasklart:		heder-
svåld,	svenskfientlig	brottslighet,	segregation,	trång-
boddhet,	islamisering,	bidragsberoende,	stenkastning,	

bränder,	kravaller,		katastrofala	skolresultat	och	massiv	
utflyttning	av	infödda	svenskar	är	absolut	ingenting	att	

oroa	sig	för.	
	

Att	invandrarbarn	inte	spelar	klarinett	och	andra	in-
strument	i	samma	utsträckning	som	svenska	barn	ses	

däremot	som	ett	stort	problem	och	därför	har	vänster-
majoriteten	gjort	stora	satsningar	för	att	ändra	detta	
fruktansvärda	missförhållande.	Det	gäller	ju	att	foku-

sera	på	rätt	saker…

Mattias Karlsson 
kommenterar uttalanden

         Robbans betraktelser...!

Denna	upplaga	av	Barockt,	tillägnas	helt	de	eminenta	företrädarna	för	de	etablerade	partierna	i	Malmö.
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Matuppror för de äldre 
Lördagen	 den	 19	 april	 samlades	 sverigedemokrater	 utanför	 tre	
olika	köpcentrum	i	Trelleborg,	för	att	samla	in	namnunderskrif-
ter	till	förmån	för	de	äldre	i	kommunen.	Sverigedemokraterna	i	
Trelleborg	tycker	att	det	har	skurits	ner	alldeles	för	mycket	för	
våra	pensionärer,	och	det	lokala	beslutet	att	ge	pensionärerna	va-
cuumpackad	istället	för	varm,	lokalt	lagad	mat,	har	gjort	många	
upprörda.	

Sedan en tid tillbaka pågår något som heter "Camillas matuppror". 
Camilla Sparring är en ung kvinna från Svärdsjö strax utanför Falun 
som arbetar som vårdbiträde. Hon har tröttnat på den dåliga mat 
som serveras till våra äldre. Hon har startat ett matuppror, genom 
vilket hon hoppas få en ändring till stånd.

Sverigedemokraterna i Trelleborg har sedan tidigare ett brinnande 
engagemang för de äldre, och nu beslutade man sig för att samla in 
namnunderskrifter för matupproret. Förhoppningen inför dagen var 
att man inom fyra timmar skulle samla in 700 till 800 namnunder-
skrifter. Men det gick mycket bättre än så. Initiativtagaren Helmuth 
Petersén säger till SD-Kuriren:
 - Under de få timmarna vi var ute lyckades vi få in inte mindre än 
1 587 namnunderskrifter! Framgången var total! 

Fler trädgårdar på äldreboenden 
Att	naturmiljön	har	stor	betydelse	för	människans	välbefinnande	
är	 vetenskapligt	 bevisat,	 liksom	 att	 vacker	 boendemiljö	 stärker	
det	friska	i	oss	och	borde	därmed	även	gynna	läkande	processer.	

Detta tillsammans med förebyggande av depression och demens samt 
att stimulera till ökad livsglädje hos äldre har Sd i Gävle föreslagit att 
möjligheten till att anskaffa trädgårdar i anslutning till kommunala 
äldreboenden undersöks.

Vill avskaffa behovsprövningen 
för särskilt boende 
I	de	skånska	kommunerna	Höör	och	Klippan	har	Sverigedemo-
kraterna	motionerat	om	att	slopa	behovsprövningen	för	särskilt	
boende	för	den	som	fyllt	80	år.	Att	få	känna	trygghet,	social	kon-
takt	och	omtanke	på	ålderns	höst	är	viktigt	anser	man.	

Stefan Liljenberg, som sitter i kommunfullmäktige för Sverigedemo-
kraterna i Höör, säger till SD-kuriren:
 - Långt ifrån alla äldre önskar att få bo ensamma kvar hemma. Att 
ha svårigheter att förflytta sig, att känna otrygghet eller kanske helt 
enkelt ha en önskan om att få leva under förhållanden med mer social 
kontakt, borde vara grund nog för att personer över åttio års ålder 
ska få särskilt boende.

Partinyheter
Gunnar	Bockner	är	ny	i	partiet	och	
i	Motala	kommunfulläktige.	Gun-
nar	är	 järnvägare	till	yrket,	vilket	
innebär	att	han	har	jobbat	på	ban-
gårdar	och	växlat	om	tåg.	Han	är	
född	 och	 uppvuxen	 i	 Umeå,	 och	
hamnade	 i	 Motala	 efter	 en,	 som	
han	 uttrycker	 det,	 längre	 mellan-
landning	i	Stockholm.

Välkommen	 till	 Sverigedemokra-
terna!

- Tack!

Har	du	någon	tidigare	politisk	er-
farenhet?

- Nej, men jag har varit medlem i SPI 
tidigare. När de slutade med att vara 
tvärpolitiska och i stället blev en del 
av Alliansen, samtidigt som man svek 
i pensionärsfrågorna, så var måttet 
rågat för min del. 
 
Vad	var	det	som	gjorde	dig	politiskt	intresserad?

- Allt är beroende av politik på ett eller annat sätt. Att man är obstinat och säger sitt hjärtas mening gjorde väl att jag 
hamnade i Sverigedemokraterna.
 
Hur	har	din	omgivning	tagit	det	att	du	blivit	kommunpolitiker	för	Sverigedemokraterna?

- Jag har inte fått så många reaktioner än, men de jag har träffat är enbart positiva. Till och med inom PRO, där jag 
är ordförande, har jag enbart hört positiva ordalag. Jag tror nog att vi kommer att få en del medlemmar och röster 
därifrån.
 
Vilken	politisk	fråga	är	viktigast	i	Motala	framöver?

- Det behövs fler äldrebostäder då köerna är på tok för långa. Jag får nog säga att trettiotalisterna har varit urdåliga 
på att föda upp och uppfostra sina barn, för det är ju deras barn som styr nu och som styr så tokigt. För vår del i 
Sverigedemokraterna innebär detta att vi kommer att bli betydligt fler i partiet; många pensionärer som jag har pratat 
med har visat stort intresse att bli medlemmar. Det ser hoppfullt inför framtiden alltså.

hallå	där	gunnar	bockner!
ny ledamot för Sverigedemokraterna i motala

Tre frågor till tre sverigedemokrater:
1. Favoritmusik
2. Senast sedda film
3. Hobby vid sidan av 
politiken

Kerstin	 Ljungqvist,	 Al-
vesta

1. Dansbandsmusik
2. "Wild Hogs"
3. Trädgård och handarbete

Per-Arne	 Wahlberg,	
Tranås

1. Klassisk musik
2. James Bond, "Casino 
Royale"
3. Jakt och jakthundar

Briand	 Schön,	 Halm-
stad

1. Motorer är musik för 
mina öron 
2. "Iron man"
3. Leta fakta om motor-
cyklar och provköra mc

Föreningen	"Hjälpas	åt"	i	Klippan	
firade	25	år	den	14	maj.	Dagen	till	
ära	passade	Sverigedemokraterna	i	
Klippan	 på	 att	 titta	 in	 för	 att	 be-
römma	 verksamheten	 och	 tacka	
för	föreningens	insatser	för	de	ut-
satta	i	samhället.	

Hjälpas åt är en ideell kamratstöd-
jande förening för människor som 
har eller har haft sociala eller men-
tala problem. På födelsedagen ville 
Sverigedemokraterna visa att man 
uppskattar föreningens insatser. Jens 
Leandersson, ordförande för Sveri-
gedemokraterna i Klippan, lämnade 
över en bukett med blommor samt 
ett större ekonomiskt bidrag som 
Per-Ove Kjellsson, ordförande Hjäl-
pas åt – RSMH, tacksamt tog emot.
 De besökande Sverigedemokrater-
na blev sedan inbjudna på smörgås-
tårta och kaffe till vilket det fördes 
samtal om vården och framtiden.

I Klippan hjälper man varandra


