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Lyckad utbildning 
i Stockholm

Fisketur för SDU 
i Öresund

Pia höll hov 
på DF:s årsmöte

Dansk Folkeparti har hållit års-
möte och SD-Kuriren var förstås på 
plats. Än en gång fick vi ett bevis 
på partiledare Pia Kjaersgaards po-
pularitet.
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25 SDU:are bokade en vacker 
septemberdag en fiskebåt för en 
heldag till sjöss i Öresund. Det blev 
en dag med sol, sill och inte minst 
gott kamratskap. 
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Stellan Bojerud från Sundby-
berg ledde i mitten av september 
en mycket välbesökt och lyckad ut-
bildningsdag i ledarskap för SD:are 
i Stockholmsregionen.
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Kraftsamling i Stockholm

Under året har Stockholmsre-
gionen gått från att ha varit partiets  
sorgebarn år efter år till att nu ha 
blivit en del av partiet där det bubb-
lar av aktivitet och man ser med stor 
tillförsikt på framtiden.

Tidningar och flygblad har de-
lats ut i kvantiteter som klår alla 
tidigare nivåer, representanter har 
figurerat flera gånger i lokal och 
regional media och nu senast har 
den serie av utbildningsmöten som 

4 Stockholms läns distrikt anordnat 
i samarbete med Jens Leandersson 
från syddistriktet, visat sig bli en 
enorm succé.

Kvittot på att ansträngningarna 
börjat ge resultat var den opinions-
undersökning nyligen som i Stock-
holmsregionen gav partiet hela 5,1 
procent.

Den tidigare rädslan att vilja stå 
öppet för att man är sverigedemo-
krat tycks ha försvunnit för gott.

Detta är inte minst viktigt, då det 
gäller att till valet om knappt ett år 
få tillgång till personer som är vil-
liga att stå på listorna i de respektive 
kommunerna.

Därtill ska läggas att Stockholms 
län fått ett verkligt ”tungt” namn i 
den välkände politikern och histo-
rikern Stellan Bojerud från Sund-
byberg. Ett 60-tal medlemmar hade 
mött upp då Stellan föreläste vid en 
utbildningsdag i ledarskap i sep-

tember, och det är från det tillfället 
den stora bilden ovan är hämtad.

Västra Södertörnföreningen har 
dessutom inlett samarbete med 
den arbetsgrupp som dragits igång 
i Gnesta kommun i Södermanland 
och  har ansökt om att få införliva 
kommunen i sin egen kommunför-
ening.

Så nog rör det på sig i Stock-
holmsområdet!

Sidan 9

Alla ville vara med på bilden då deltagarna vid utbildningsdagen om ledarskap med Stellan Bojerud skulle fotograferas. Detta säger en hel del om den nya framåtanda som kommit att 
prägla aktiviteterna i Stockholms län och stad. Längst till höger på bilden syns föredragshållaren själv. Foto:Photo2be

Framgång 
i kyrko- 
valet!

Roger Hedlund och Margareta Sandstedt från Gävle jublar över SD:s resultat i kyrkovalet.

Visst finns det anledning att jubla över resultatet i kyrkova-
let. Sverigedemokraterna nära nog fördubblade sina mandat 
i kyrkomötet – från fyra till sju – och fick 2,84 procent av 
rösterna. SD är nu närmare tre gånger större än V i denna för-
samling. Trenden att SD ökar för varje val håller alltså i sig.

Allra bäst gick det i Lofta församling i Gamleby nära Kal-
mar, där SD fick – och håll i er nu – 17,46 procent!

Det har jobbats seriöst och målmedvetet på många håll i 
landet. I Gävle fick exempelvis 70 procent av hushållen, under 
överinseende av topprankade kandidaten Margareta Sand-
stedt, partiets valtidning samt valsedlar.
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En budkavle är utskickad. Den 

löper genom dag och natt. Den 

går, såsom otaliga budkavlar for-

dom har gått, rättsols från gård 

till gård, från härad till härad. Det 

är den löpande elden som genom 

dag och natt skall kringföras. 

Budkavle går! Rid i natt!

Vilhelm Moberg, 1941
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in A F öR ä L DR A R vA R båda 
verksamma inom jord-
bruket. De hade i stort 
en instinktivt konser-

vativ syn på det mesta i tillvaron, 
så även resor. Min far gjorde två 
utlandsresor i sitt liv, båda till Fin-
land. Den första skedde i mitten på 
1930-talet, då hans konfirmandring 
vid Salems kyrka gjorde en båtut-
flykt till Åland. Den andra skedde 
ett par år efter kriget, då min far del-
tog i IFK-mästerskapen i friidrott 
(han kastade diskus) i Helsingfors 
olympiastadion. De längsta resor 
han gjorde under resten av sin lev-
nad ställdes till Dalarna respektive 
Hälsingland.

Min mor var ännu mer bunden 

Se Sverige, sedan dö!
till hembygden. Hon kom aldrig 
längre än till Hälsingland. Hennes 
stående devis var: ”Se ditt eget land 
innan du beger dig utomlands.” Ett 
i och för sig gott råd, kan man tycka. 
Problemet i min mors fall var bara 
att hon inte fick se speciellt myck-
et av Sverige heller. Hennes stora 
dröm var att en gång få komma till 
Skåne.

Min egen 1950-talsgeneration 
reser allmänt sett avsevärt mer än 
föräldragenerationen. Min första 
utlandsresa skedde vid 16 års ålder, 
då jag följde med några kompisar 
till Norge och bland annat besåg 
Fredrikstens fästning i nuvarande 
Halden där Carl XII mötte sitt öde. 
När jag fyllt 23 besökte jag dåvaran-
de Västtyskland. Därefter blev re-
sorna ofta längre – Sydkorea, USA, 
Taiwan, Sydafrika, Angola …Vilket 
hängde samman med min journa-
listiska yrkesutövning.

Jag tog dock min mors välmenta 
råd ad notam. Det finns således inte 
många hörn av vårt vackra land jag 
inte har sett från Smygehuk i söder 
till Haparanda i norr. En del av Sve-
rige väntar dock fortfarande på mitt 
besök, nämligen Öland. För att kor-
rigera denna uppenbara brist avser 
jag eventuellt att kommande vår 
hyra en bil och besöka den mytom-

spunna ön. Kanske finns det någon 
sverigedemokrat på Öland jag kan 
våldgästa?

Att resa inom Sverige kunde 
ända in på 1900-talet vara ett täm-
ligen exotiskt företag. Hemma har 
jag sålunda en reseskildring som he-
ter ”Resa i Sverige. Från Smygehuk 
till Pajala” (P A Norstedt & Söners 
Förlag, Stockholm 1924) som jag 
köpte på ett antikvariat för några år 
sedan. Den är författad av Fredrik 
Böök, kulturchef på Svenska Dag-
bladet och en på sin tid uppburen 
kulturpersonlighet. Bokens teck-
ningar utfördes av artisten Gunnar 
Lindvall. Böök inleder sin fascine-
rande berättelse så:

”På morgonen den 10 juni föll ett 
jämnt stritt regn, medan vår Cadil-
lac stormade den långa backe, som 

Chefredaktör
Tommy Hansson

från Östra Karups kyrka leder upp 
till krönet av Hallandsåsen. Där nere 
vid bukten av Kattegatt sovo de båda 
badorterna, det oförvitliga och hygie-
niska Malen på sin sandstrand och 
det på en gång idylliska och eleganta 
Båstad.”

I slutet av resan redovisar Böök 
följande facit:

”Grekerna föreställde sig den po-
etiska hänförelsen i form av en häst, 
en bevingad, som lyfte den utvalde 
upp till de fria rymdernas utsikter. 
En nittio hästars motor har sin po-
esi. Jag visste det förut, men jag har 
aldrig prövat det i så rik mån som 
under dessa lyckliga, sorglösa som-
mardagar, då jag såg hela Sveriges 
land susa förbi mig. Man är i varje 
ögonblick nära tingen för att se dem, 
uppfatta dem, uppleva dem; man är 
mitt ute i landskapet, och kan stanna 
på vilken punkt man behagar.”

Jag har aldrig, likt Fredrik Böök, 
haft förmånen att kuska land och 
rike runt i en Cadillac. Ändå kan jag 
inte förneka att Sverige kan ses som 
ett stycke poesi vilket det är vår plikt 
som svenskar att se så mycket som 
möjligt av innan vi sluter ögonen för 
gott. <

e t K ä n n S BR A att vara Sveri-
gedemokrat i dessa dagar.

Vårt parti nästan för-
dubblade valresultatet i 

valet till kyrkomötet. Från 1,74 pro-
cent och fyra mandat i valet 2005 
gick Sverigedemokraterna fram till 
2,84 procent och sju mandat 2009. 
Det gör oss närmare tre gånger så 
stora som Vänsterpartiet. Det fattas 
visserligen tre mandat till den offici-
ella målsättningen tio mandat, men 
trenden att SD ökar i varje val håller 
i sig. Det ger oss styrka och tillför-
sikt inför riksdagsvalet om knappt 
ett år.

Lokalt gick det allra bäst i Lofta 
församling i Gamleby nära Kalmar, 
där Sverigedemokraterna tog hem 
hela 17,46 procent av rösterna.

Kyrkovalet brukar ju kallas ”det 
glömda valet”, en inte obefogad ka-
raktäristik med tanke på att valdel-
tagandet brukar ligga någonstans 
kring tolv procent – så ock i år. Ändå 
kan det noteras att icke minst SD:s 
deltagande genererade en hel del in-
tresse i media. Ofta nog i form av att 
diverse bedömare gick ut och upp-
manade folk att ”rösta bort” Sveri-
gedemokraterna, samtidigt som det 
trillade in ”avslöjanden” om vissa 
sverigedemokratiska kandidaters 
antecedentia.

Lars Adaktusson i TV 8 gjorde 
exempelvis ett stort nummer av att 
Patrik Ehn från Göteborg varit med 
i nazianstrukna NRP i tonåren. Inte 
ett ord om att samme Ehn därefter 
uppbar flera förtroendeposter i Cen-
terpartiet under åtskilliga år innan 
han gick med i SD. Någon gransk-
ning av övriga partiers kandidater 
gjordes naturligtvis inte, vare sig av 
TV 8 eller någon annan.

Vi säger grattis till Patrik som nu 
tar plats i kyrkomötet!

Anmärkningsvärt är att Samuel 
Edquist på valdagen i Aftonbladets 
kulturavdelning under rubriken 
”Rösta bort SD i dag” ondgjorde sig 

Nu känns det bra att vara sverigedemokrat!
över Sverigedemokraternas kritik 
av Svenska kyrkan och i detta syfte 
bland annat apostroferade några 
av de synpunkter undertecknad 
luftat i olika sammanhang. Såsom 
att svenska präster haft en olycklig 
tendens att solidarisera sig med ex-
tremvänstern och att den före detta 
statskyrkan intar en oförsonligt kri-
tisk hållning gentemot Israel. Detta 
faller inte det svenska folkhemmets 
egen motsvarighet till den nazipro-
pagandistiska och antisemitiska tid-
ningen ”Der Stürmer” från 1930-ta-
let på läppen.

Föga oväntat gjorde även tid-
skriften Expo genom sin chefre-
daktör Daniel Poohl ett SD-fientligt 
utspel två dagar före kyrkovalet un-
der rubriceringen ”Använd din röst”. 
Poohl hade följande slutkläm på sin 
ledarartikel:

”Din röst minskar Sverigedemo-
kraternas inflytande. Det kan behö-
vas.”

Poohl tycks inte ha tänkt på att 
”din röst” faktiskt också kunde an-
vändas till att stödja SD. 

Faktum är att förnumstiga var-
ningar av detta slag nog snarast 
innebär en tändvätska för sveri-
gedemokratiska sympatisörer att 
trotsa etablissemanget och ta sig till 
vallokalerna.

Alarmisterna står här inför ett 
betydande dilemma: vare sig man 
går ut och varnar för respektive ”av-
slöjar” Sverigedemokraterna eller 
behandlar partiet på ett korrekt sätt 
får SD röster. Och visst förekom det 
också korrekta skriverier om vårt 
parti före valet. Tidningen Metro 
hade exempelvis den 17 september 
ett helsidesreportage om Sverigede-
mokraternas valarbete i Göteborg 
med de goda partiarbetarna Mikael 
Jansson och Arne Steen på en stor 
bild på omslaget.

Summa summarum gjorde Sve-
rigedemokraterna klart godkänt 
ifrån sig i kyrkovalet. Storsatsning-

en med en valtidning som trycktes 
upp i en miljon (!) exemplar gjorde 
säkert sitt till.

En på sitt sätt lika glädjande ny-
het som framgången i kyrkovalet var 
utgjorde Aftonbladet/United Minds 
väljarundersökning i Stockholm, 
publicerad den 27 augusti. Sveri-
gedemokraterna gick här kraftigt 
fram och noterades för 5,1 procents 
stöd bland väljarna, en ökning med 
hela 3,2 procentenheter jämfört 
med den undersökning som gjordes 
2006. Enligt statsminister Reinfeldt 
var detta ”en återspegling av att det 
finns samhällsproblem som Sve-
rigedemokraterna profiterar på”. 
Makten har talat i all sin arrogans.

Eftersom Stockholms-regionen 
traditionellt varit en bromskloss 
för SD:s ambitioner att nå riksdagen 
var nämnda resultat utomordent-
ligt glädjande. Så jobbas det också 
numera seriöst och inspirerat på 
de flesta håll i Stockholms län och 
stad. ”Tunga” nytillskott såsom Stel-

lan Bojerud, Sundbyberg innebär en 
inte oviktig draghjälp för stockhol-
marna.

Slutligen kan nämnas att en stu-
die omfattande 1 500 personer som 
bemanningsföretaget Academia 
Work svarat för visar, att 5,8 pro-
cent av Sveriges teknologistudenter 
på högskolenivå föredrar Sverigede-
mokraterna. Statsvetaren Stig-Björn 
Ljunggren ansåg att detta hade att 
göra med teknikstudenternas ”sätt 
att vara i tillvaron”, vad det nu ska 
betyda.

Lägg därtill att vårt parti nume-
ra ligger över riksdagsspärren fyra 
procent i praktiskt taget varje opi-
nionsmätning.

Som sagt; det känns bra att vara 
Sverigedemokrat! <

tommy Hansson
Chefredaktör
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R o t S At t De t mig veterligt 
inte finns några inhemska 
undersökningar på områ-
det är det en allmänt veder-

tagen uppfattning i det politiskt kor-
rekta Sverige att en överväldigande 
majoritet av de svenska muslimerna 
har en moderat inriktning.

Någon som ofta lyfts fram som 
talesperson för en mer moderat och 
samhällsanpassad form av islam är 
den svenska konvertiten Helena Be-
naouda. Hon är ordförande för Sve-
riges Muslimska Råd.

Befogat att ifrågasätta ärligheten
Ett antal händelser de senaste åren, 
till exempel avslöjandet att imamer-
na i Stockholmsmoskén predikar 
om en sak på svenska och en helt 
annan på arabiska, har dock gjort 
det befogat att ifrågasätta ärligheten 
ibland de muslimska företrädarna.

I Svenska Dagbladet den 24 maj 
2004 kunde man läsa följande text, 
av journalisten Salam Karam:

”Under våren har jag gjort ett fler-

tal intervjuer med representanter för 
Sveriges Muslimska Råd, den största 
muslimska riksorganisationen som 
förvaltar Stora moskén. Vid så gott 
som varje intervjutillfälle har jag 
dock av en och samma intervjuper-
son fått höra två olika motsägelse-
fulla skildringar av situationen för 
muslimerna i Sverige.

När jag har min bandspelare med 
mig och vill citera moskéns represen-
tanter, pratar dessa om hur stark ge-
menskapen bland muslimerna i Sve-
rige är, att medierna förstorar bilden 
av antisemitism bland muslimer och 
att de är offer för en antiislamisk pro-
pagandakampanj.

Detta är den officiella bilden mos-
kén förmedlar. Men i privata samtal, 
utan anteckningsblock eller bandspe-
lare, ges en annan bild.

Jag får höra att ett växande pro-
blem är ökad extremism och antise-
mitism bland muslimska ungdomar, 
att det finns grupper i Sverige som öp-
pet stödjer talibanernas ideologi och 
bekämpar moderata muslimer.

Det sägs också att många musli-

mer struntar i att rätta sig efter svens-
ka lagar eftersom de anser att Sverige 
är ett sekulärt land.”

I ett TT-meddelande den 29 mars 
2007 kunde man läsa att en ung 
svensk kvinna, som suttit fängslad i 
Somalia, anklagad för att ha deltagit 
i strider på den ultraortodoxa isla-
mistmilisens sida, nu hade släppts 
och tillåtits att återvända till Sveri-
ge. I artikeln framgick det också att 
denna kvinna, vid namn Safia Be-
naouda, är dotter till den tidigare 
nämnda Helena Benaouda, ordfö-
rande för Sveriges Muslimska Råd, 
SMR.

Inga kritiska frågor
Genom hela den ovanstående pro-
cessen spelade Helena Benaouda 
ovetande och låtsades inför svenska 
medier som om hennes dotter var 
ett oskyldigt offer. Beklagligt nog 
kom de också undan med detta ef-
tersom inga kritiska frågor ställdes 
av den svenska journalistkåren.

Frågan blir då om Safia Bena-

ouda är en upprorisk tonåring eller 
mammas flicka. Svaret kan komma 
att ha större betydelse för vårt lands 
framtid än vad vi kanske kan före-
ställa oss idag.

Nu visar det sig att Helena Be-
naoudas dotter Safia Benaouda har 
gripits igen, denna gång i Pakistan, 
tillsammans med den ”svenske” före 
detta Guantanamofången, Mehdi 
Ghezali. Inte heller denna gång 
ställer svensk media några kritiska 
frågor.

Upprorisk tonåring eller mammas flicka?
Jag skulle dock verkligen vilja ha 

svar på följande frågor:

1. Om ordföranden för Sveriges 
Muslimska Råd inte kan hålla sin 
egen dotter borta från den militanta 
islamismen, hur kan vi då lita på att 
hon kan hålla organisationens med-
lemmar på rätt spår?

2. Hur kan det inte anses finnas ett 
nyhetsvärde i en misstänkt direkt-
länk mellan Al-Quaida och den fa-
milj som leder Sveriges största mus-
limska organisation?

3. När Helena Benaouda, så uppen-
bart mörkar sin dotters åsikter och 
förehavanden, hur ska vi då kunna 
lita på hennes ständiga försäkring-
ar om den moderata inriktningen 
bland Sveriges muslimer? <

Mattias Karlsson
Redaktionen

Aftonbladets Jan Helin och Lena 
Mellin utfärdar ett generellt an-
nonsförbud för Sverige demokra-
terna. Beslutet grundar sig på att 
tidningen inte vill att SD:s bud-
skap ska få fäste i det offentliga 
samtalet i Sverige.

e K L A R At ione n F R å n tidningen 
är tydlig och mycket oro-
ande. Samtliga konkurre-
rande riksdagspartier ges 

nu en möjlighet att föra ut sitt bud-
skap som SD inte får.

Det brukar rapporteras oroan-
de om den politiska bevakningen 
i Italien där premiärministern har 
ett eget massmedialt imperium 
som man menar gynnar honom. I 
det här fallet har vi en tidning som 
till viss del ägs av LO, som också har 

vetorätt i beslut gällande tidningens 
chefredaktörer.

I rent egenintresse är det inte 
märkligt att det delvis LO-styrda Af-
tonbladet väljer att öppet bekämpa 
SD som har Socialdemokraterna 
som huvudmotståndare i valet 2010. 
LO är trots allt socialdemokratins 
viktigaste lobbyorganisation.

Vad jag förstår är SD den enda 
annonsör som Aftonbladet ka-
tegoriskt bojkottar. Porrklubbar, 
porrtidningar och telesexlinjer är 
hjärtligt välkomna att annonsera i 
Aftonbladet vilket de också gör var-
je dag i tidningens sportbilaga.

Känslorna som porrindustrin 
vill förmedla innebär uppenbarli-
gen inga problem för Aftonbladet. 
Sverigedemokratiska budskap om 
återupprättande av det svenska folk-
hemmet, ökad trygghet på gator och 

torg och en värdig ålderdom är tyd-
ligen betydligt mer skrämmande än 
annonser som framställer kvinnor 
som konsumtionsvaror.

Inom SD är vi vana vid att ha eta-
blissemanget emot oss. Vi är inför-
stådda med att vi inte tillåts annon-
sera likt de övriga partierna, att vi 

inte kan hålla offentliga möten, att vi 
kommer att ha svårare att attrahera 
kandidater på grund av den hotbild 
som finns mot partiets företrädare, 
att vi inte kan affischera då vänster 
extremister river ned våra affischer 
och att vi i den massmediala bevak-
ningen kommer att hanteras mest 
kritiskt av alla.

På grund av detta har vi under 
många år fått utarbeta metoder för 
att nå ut till väljarna genom andra 
kanaler. Vi kommer i valet 2010 att 
satsa hårt på att föra ut vårt budskap 
direkt till väljarna genom bland an-
nat postutskick, genom vår hemsida 
och webb-tv.

Men den viktigaste kanalen kom-
mer ändå vara det sug som finns för 
vår politik, något som sprider sig 
från mun till mun på arbetsplatser, 
skolor och på gator och torg.

Jag tror att Aftonbladets beslut 
kommer att få en motsatt effekt och 
jag är lika övertygad i dag som tidi-
gare att vi kommer att nå vårt mål 
att vinna representation i riks dagen 
i valet 2010. Svenskarna eftersträvar 
ett rättvist politiskt klimat där alla 
får komma till tals.

Dessa metoder lär leda till att fler 
intresserar sig för vårt parti, själva 
undersöker vad vi egentligen står 
för och förhoppningsvis kommer 
till samma slutsats som jag själv – att 
SD behövs för att åter kunna skapa 
ett harmoniskt samhälle baserat på 
gemenskap och trygghet. <

Jimmie åkesson
Partiledare

Aftonbladet förmedlar hellre porr än kritik mot mångkulturen

I Danmark har Tryckfrihetssäll-
skapet anordnat en konferens där 
den holländske politikern Geert 
Wilders talade.

uLt uR R e L At i v i S Me n ä R det 
förödande gift som det 
politiskt korrekta makt- 
och kulturetablissemang-

et sprider omkring sig. En av kul-
turrelativismens främsta teser är att 
alla kulturer är likvärdiga. I prakti-
ken betyder det att vår egen kultur 
inte är bra nog, om den nu ens ex-
isterar.

Vi har vår egen kultur i Sverige, 
det är huvudsaken. Det bör betyda 
att vi ska respektera och erkänna an-
dra kulturer.

Det råder ingen tvekan om att 
kultur som begrepp är oerhört svår-
definierat, eftersom det används av 
så många människor på så många 

Det är det här som menas med kultur
olika sätt. För en antropolog är kul-
tur det mönster av övertygelser och 
värderingar som överförs från gene-
ration till generation.

Hundratals definitioner
Kultur är utmärkande för männis-
kor som är medlemmar av ett sam-
hälle. En definition av vad kultur är 
och innefattar ger Conrad Philip 
Kottack 1987 i läroboken Cultural 
Anthropology:

”Kultur omfattar regelstyrda de-
lade, symbolbaserade och inlärda be-
teenden och övertygelser som över-
förs mellan generationerna. Var och 
en bibringas kultur, inte bara män-
niskor med elitutbildning. Släktet 
Homo har förmåga till kultur, men 
människor lever också i specifika kul-
turer där de fostras enligt dessa olika 
kulturer. Kultur vilar på människors 
förmåga till kulturell inlärning och 

användning av språk och symboler. 
Kultur syftar till vedertagna före-
ställningar och beteenden och på de 
regler för uppträdandet som interna-
liseras hos människor genom under-
visning.”

Nu ska vi veta att det finns hund-
ratals definitioner av kultur men 
ovanstående innefattar det centrala. 
Det uttrycker att alla människor har 
kultur även om det finns betydande 
skillnader mellan kulturer. Kultur 
har spelat stor roll i historien och gör 
så fortfarande för den politiska och 
sociala utvecklingen såväl som för 
den personliga identiteten. Kultur 
är identitetsskapande. Identitet är 
något som kan betraktas på två sätt: 
den personliga identiteten vilket in-
begriper det som är utmärkande för 
en individ (utseende, personlighet) 
och en social identitet. I den sociala 
identiteten inbegrips de grupper en 

individ tillhör - sociala, ekonomis-
ka, etniska, religiösa och politiska 
med flera kulturer. Men kultur får 
först en  innebörd när den förs upp 
till en gemenskap, att kulturen om-
fattas av en kollektiv gemenskap 
som avgränsas gentemot andra.

Själva det bärande i idén med att 
det finns en svensk kulturell iden-
titet är att den är gemensam och 
uppfattas av gemenskapen på ett 
i stort identiskt  sätt, trots indivi-
duella olikheter hos människorna. 
Den gemensamma identiteten som 
varje folkgrupp har är uppbyggd 
kring normer, etik och historiskt 
nedärvda traditioner. Det är genom 
att ha gemenskaper som vi även sät-
ter gränser mot omvärlden, vilket i 
sin tur är en garant för att kulturen 
ska fortleva och att vi själva ska få 
bestämma vad vi vill ta till oss och 
inte. Det är så svensk kultur utveck-
las och bibehålls.

Svensk kultur
En definition av begreppet svensk 
kultur är ”summan av alla hävd-
vunna kulturyttringar som finns 
eller har funnits hos den historiskt 
definierbara svenska befolknings-
gruppen i Sverige och Finland”. 
Lite enklare uttryckt skulle jag vilja 
benämna svensk kultur som bestå-
ende av summan av svenska folkets 
värderingar, språk, sedvänjor, upp-
fattningar och traditioner.

För övrigt anser jag att de som häv-
dar att det inte finns någon svensk 
kultur är kulturfientliga. <

Jens Leandersson
Redaktionen
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Sverigedemokraternas högsta beslutande organ ska hålla sitt möte 
i oktober i år. På SD:s hemsida finns information om vilka datum 
det gäller, men inte plats. Detta är tydligen att inte ”spela med öpp-
na kort” enligt Heidi Avellan, politisk chefredaktör på Sydsvenskan. 
Hon har av Sten Andersson, SD:s kommunalråd i Malmö, fått 
information om orsakerna bakom vårt beslut att inte publicera 
vilken plats vi ska vara på, och som vi alla redan vet handlar det om 
hotbilden mot oss, samt förstås om den högst påtagliga risken att vi 
blir avbokade från lokalen vi bokat, vilket vi har flera års erfarenhet 
av. Heidi Avellans svar på detta, mailat till Sten Andersson:

Att vika sig inför – faktiska eller inbillade – hot om våld duger inte.

Jaså, Heidi? Uppfattar du detta som att vi viker oss inför hot om 
våld? Att vi trots alla hot och all skadegörelse, misshandel och till 
och med mordförsök, ändå genomför våra möten och torgmöten 
och demonstrationer? Jag är hemskt ledsen om ni ”journalister” 
(andens tattarfölje, även kallade av den store von Heidenstam) 
upplever att det ställer till problem för er att ni inte får veta exakt 
plats månader i förväg, men å andra sidan får vi kanske väga ert 
obehag mot våra medlemmars. Och våra medlemmar kommer 
först. Har alltid gjort och kommer alltid att göra.

Men det som är vansinnigast i Avellans oerhört nedlåtande svar till 
Andersson är ju ändå bisatsen om faktiska eller inbillade hot om 
våld.

Heidi Avellan. Har du någon gång suttit på ditt arbete eller i något 
föreningssammanhang med en klump i magen och bara väntat på 
att attackeras med fysiskt våld? Har lokalen du befunnit dig i om-
ringats av maskerade våldsverkare som polisen måste mota bort? 
Har stenar och tårgas och syrabomber kommit inflygande genom 
rutorna? Har du fått ägg och ruttna grönsaker och spott och stenar 
och glasflaskor kastade mot dig när du berättat för folk om hur du 
ser på den förda politiken i landet? Har du fått däcken på din bil 
sönderskurna? Har du fått din ytterdörr nedsprayad med hot? Har 
du fått gatstenar inkastade genom fönstren i din bostad? Har du 
blivit misshandlad med knogjärn och sparkar mot huvudet i tun-
nelbanan? Har du fått höra att man vet var dina barn går i skolan?

Eller du kanske tycker att vi som råkar ut för de här sakerna lite 
grann får skylla oss själva som har mage att utmana det politiskt 
korrekta etablissemangets sanningar om berikning hit och dra sitt 
strå till stacken dit? Att det här skulle ju aldrig kunna hända dig, 
eftersom du är en mycket bättre människa än vi? Lek med tanken 
att det var ni journalister som sågs som paria i det svenska samhäl-
let, att extrema våldsdyrkande grupper ansåg att ni var lovligt byte 
och att varken polisen eller övriga myndigheter eller makthavare 
hade något intresse av att på allvar skydda er eller garantera era 
demokratiska rättigheter. Blunda och tänk på ett sådant samhälle. 
Och tänk sedan att när du nattar något av dina eventuella barn på 
kvällen så försöker du räkna ut om barnets säng står i en sådan vin-
kel från fönstret att en inkastad sten kan träffa det sovande barnet 
eller inte.

Sydsvenskan har skrivit många artiklar om politiskt våld och hot 
om våld riktat mot Sverigedemokrater. Inte bara mot SD som parti, 
utan mot människor. Människor som du och jag, med partners och 
barn och föräldrar och syskon och vänner och jobb och hus och 
bilar och familjetraditioner och en helt vanlig ekonomi som inte 
tillåter att man gör om hemmet till ett fort. 

Inbillade hot om våld, Heidi? På riktigt? Hur sover du om natten?

Gabriellas funderingar

www.sdkuriren.se
At H A L ie n iK A Don , född 1983, 
är inte vilken sjukskö-
terskestudent som helst. 
Hon dömdes i somras till 

fängelse i ett år och åtta månader 
efter att på nationaldagen ha grovt 
misshandlat Sverigedemokraternas 
pressekreterare Martin Kinnunen 
och dennes sambo vid Gullmars-
plan i Stockholm. Vid gripandet  
hade Nikadon ett knogjärn på sig. 
Hon riskerar nu att bli avstängd från 
vidare studier.

Det uppgavs i Dagens Nyheter 
den 8/9 att Göteborgs universitet 
vill pröva om den dömda sjukskö-
terskestudenten – vars namn inte 
angavs i artikeln – kan stängas av 
från fortsatta studier vid Sahlgren-
ska akademien.

Jämte Nikadon dömdes även 21-
åriga Hanna Brown (ett år och två 
månader) och 20-åriga Rebecka 
Roos (tio månader) till fängelse för 
grov misshandel riktad mot Kinnu-
nens sambo (tingsrättsdomarna har 
överklagats till hovrätten av såväl 
försvar som åklagare). Roos fälldes 
även för våld mot tjänsteman samt 
snatteri.

Rätten ansåg sig, märkligt nog, 
inte kunna leda i bevis att brott 
även begåtts mot Kinnunen trots 
att övervakningskamerorna klart 
visar att han blivit föremål för spar-
kar och slag.

Politiskt motiv
Göteborgs universitet har vänt sig 
till högskolans avskiljandenämnd 
för att få utrett om det är möjligt 
att stänga av Nathalie Nikadon från 
fortsatta sjuksköterskestudier. ”Vi 
bedömer att det kan finnas en risk 
för anställda och medstudenter”, ci-
teras Karin Ahlberg, som är biträ-
dande prefekt vid institutionen för 
vårdvetenskap och hälsa vid Göte-
borgs universitet, i Dagens Nyhe-
ter.

Att motivet för misshandeln i 
fråga är politiskt står utom allt tvi-
vel. Nikadon, Brown och Roos har 
samtliga konstaterats vara knutna 
till Revolutionära fronten, som hör 
hemma inom den så kallade auto-
noma rörelsen långt ut på den totalt 
utflipprade vänsterkanten. Om den-
na gruppering skriver Aftonbladet 
följande i en artikel om det vänster-
extrema våldet den 13/9: 

”Mest aggressiva i nätverket på 
den yttersta vänsterkanten är den 
löst sammansatta gruppen Revolu-
tionära fronten med uppåt trehundra 
anhängare.”

Anders Bergman, historiker 
med europeiska vänster- och hö-
gerextremister som specialområde, 

Vänstervåldsverkare avstängs från studier 
efter överfallet på Martin Kinnunen

citeras om Revolutionära fronten 
i samma artikel så: ”De är mycket 
radikala och tvekar inte att ta till fy-
siskt våld.”

Feminister och anarkister
Enligt Aftonbladet är det en tydlig 
tendens inom extremvänstern att 
unga kvinnor är särskilt heta på grö-
ten när det gäller att bulta sina me-
ningsmotståndare sönder och sam-
man. Radikala feminister är mycket 
riktigt, tillsammans med anarkister, 
socialister och djurrättsaktivister, en 
av de bärande grupperna inom den 
autonoma rörelsen där den mest 
kända beteckningen eljest är Anti-
fascistisk aktion (AFA).

Gränserna mellan de olika grup-
peringarna är emellertid flytande, 
och det är nog mest en smaksak 
om man vid aktioner man vill stå 
för väljer att kalla sig Revolutionära 
fronten, AFA eller något annat. Till 
det här gänget hör också Syndikalis-
tiska ungdomsförbundet (SUF). 

Gemensamt för de autonoma ak-
tiviteterna är en vilja att bekämpa 
det man anser vara förkastligt med 
alla till buds stående medel. Måltav-
lor är exempelvis ”högerextremis-
terna”, ”storkapitalet” och ”försvars-
industrin”. Synnerligen impopulära 
länder är USA och Israel.

Framförallt är våldsverkarna väl-
digt arga och tycks helt sakna em-
pati för sina offer. De dömda unga 
kvinnorna kommer inte från några 

extremt dåliga hemförhållanden, 
även om vissa sociala och andra 
problem kan skymtas när det gäl-
ler Nathalie Nikadon vilken också 
är mamma till en sjuåring. Rebecka 
Roos å sin sida har en mamma som 
är professor i dans och en pappa 
som är skådespelare.

Roos har dessutom konstaterats 
ha kopplingar till en vänsterextrem 
vapengömma, som upptäcktes av 
polisen vid en razzia i en lägenhet i 
Alvik i nordvästra Stockholm i an-
ledning av en knivmisshandel vid 
Alviks tunnelbanestation i somras.

Nazimördaren Hellekant
När det gäller Nikadon är det på sin 
plats med en jämförelse med Ham-
pus Hellekant, född 1976, en ung 
nationalsocialist som på 1990-ta-
let dömdes till elva års fängelse för 
mord på den syndikalistiske fack-
föreningsledaren Björn Söderberg. 
Hellekant avsåg, under det antagna 
namnet Karl Helge Hampus Svens-
son, efter avtjänat straff studera till 
läkare vid Karolinska institutet i 
Stockholm. Han stängdes av sedan 
han påkommits med att förfalska 
ett intyg.

Uppseendeväckande nog antogs 
Hellekant senare till samma utbild-
ning i Uppsala. När tre olika lands-
ting vägrat honom praktikplats un-
der första studieterminen anmälde 
han – utan framgång - dessa till jus-
titiekanslern (JK). Socialstyrelsen 
har sedan dess beslutat, att dömda 
mördare icke får verka inom Sveri-
ges hälso- och sjukvård samt att ing-
et landsting ”på eget bevåg” får an-
ställa sådana personer eller låta dem 
praktisera alternativt vikariera.

Nathalie Nikadon är visserligen 
inte dömd för mord, men grov miss-
handel borde vara tillräckligt allvar-
ligt för att rendera henne avstäng-
ning från fortsatta studier. <

tommy Hansson
Chefredaktör

SD:s pressekreterare Martin Kinnunen drab-
bades av vänstervåldet.

Sverigedemokraternas TV-kanal på Youtube utvecklas. Vi behöver fler medarbe-
tare. Än så länge handlar det om ideellt arbete för kanalens och partiets bästa.

Att göra TV kräver flera olika kompetenser, från det tekniska till det journalis-
tiska. Har du kunskap om journalistik, film, redigering, eller ljudupptagning? 
Har du förmåga till lagarbete?

SD Television söker medarbetare!

S v e R iGe De MoK R At e R n A Mo t ione R A R 
till Region Skåne om att regionen 
eller motsvarande vårdgivare ska 
begära utdrag ur belastningsre-
gister vid nyanställning av perso-
nal inom hälso- och sjukvården.

Man vill garantera patientsä-
kerheten och inte riskera att per-
soner som är dömda för mord 

eller våldsbrott ges anställningar 
inom hälso- och sjukvård.

– Den som uppsöker vård bör 
alltid kunna känna sig trygg i att 
bli bemött av personal som har 
patientens hälsa som det främsta 
målet, säger Björn  Söder, grupp-
ledare för Sverigedemokraterna i 
Region Skåne. <

våra filmklipp finns på www.youtube.com/sdtelevision

SD television, Box 13045, 250 13 Helsingborg · redaktionen@sdtelevision.se
Produktionsansvarig Dragan Klaric, 0708-11 15 37

Patientsäkerheten måste säkras
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Ge polisen rätt till 
extraordinära åtgärder 
i förorterna

Sveriges invandrartäta förorter brinner. Igen. För
okänd gång i ordningen sammanstrålar också
företrädare för den socialliberala sjuklövern i
riksdagen med journalister, proffstyckare och
invandrarungdomar framför TV-kamerorna
och diskuterar orsaker och lösningar. I grunden
är alla överens om att problemen är klass- snarare
än invandringsrelaterade, att de kravallande, unga, brottslingarna 
är mer offer än förövare.

Jag har jag svårt att ansluta mig till denna analys; varje människa 
har både rätten och skyldigheten att själv ta ansvar för sina hand-
lingar.

Sett till välfärd och inkomst tillhör invånarna i de svenska föror-
terna de mest privilegierade procenten av världens befolkning. Stat 
och kommun satsar, sedan många år tillbaka, betydligt fler skat-
tekronor per capita i dessa stadsdelar än i andra områden.

I Malmö får en genomsnittlig invånare i Rosengård cirka 33 pro-
cent mer i kommunbidrag än en invånare i den mer svenskdomi-
nerade stadsdelen Limhamn. Rosengård har också betydligt större 
utbud av fritidsverksamheter och socialt stöd för unga än de flesta 
andra stadsdelar. Beträffande de återkommande förslagen om att 
lösa problemen genom att ”ge” förortsungdomarna jobb, kan jag 
bara konstatera att så länge Sverige fortsätter att ta emot fler in-
vandrare än vad det skapas nya arbetstillfällen så kommer det inte 
finnas några jobb att ge bort ens till dem som gjort sig förtjänta av 
det.

De problem vi nu ser bottnar i alienation som främst är kopplad till 
offermentalitet, invandrarskapet som sådant, kulturella skillnader 
i konflikthantering och framförallt splittrade nationella identiteter 
som förstärks av den mångkulturella samhällsordningen och från-
varon av en assimileringspolitik.

På kort sikt måste lag och ordning till varje pris återställas i de 
drabbade förorterna. Det måste till extraordinära åtgärder till stöd 
för polisens arbete, till exempel utegångsförbud för minderåriga 
under kvällstid.

För att på ett mer långsiktigt och djupgående plan komma tillrätta 
med problemen krävs ett batteri av åtgärder; bland annat en allmän 
betoning av det personliga ansvaret, skärpta straff, en uppgörelse 
med offermentaliteten, kraftigt begränsad invandring, återskapan-
de av en gemensam nationell identitet och en mängd arbets- och 
tillväxtfrämjande reformer.

Då invandringen för närvarande ligger på en nivå motsvarande cir-
ka fem nya Rosengård varje år, och då våra makthavare från höger 
till vänster tycks vara både ovilliga och oförmögna att vidta några 
andra åtgärder än att ”belöna” de individer och områden som står 
bakom oroligheterna med mer pengar, så finns det tyvärr ingen 
anledning att hysa någon större optimism om en snar förbättring.
Räddningstjänsten agerar förmodligen klokt när de nu installerar 
okrossbara fönster i sina utryckningsfordon. <

Rakt motsatta sidor

SDK avstår från att
publicera denna

illustration på grund av
invändningar från
upphovsmannen.

i valet 1944 kampanjade Högerpartiet och Kommunisterna med knytnävar från var sin sida. Högernäven krossar kommunism och nazism. 
vänsternäven påstås slå ut högern, men syns snarare – då som nu – rikta ett hot mot betraktaren.

L oCK A n ä R F e M på morgo-
nen. Det är söndag den 3 
september 1967. Min pap-
pa är på besök i Sverige för 

att inspektera sin ettårige son. Han 
försöker bekanta sig med den svens-
ka kulturen, och nu får han uppleva 
ett spetakel som han ofta har berät-
tat för mig om.

Massor av folk har samlats ute 
på gatorna. Det var på den tiden 
då Sverige hade vänstertrafik. Men 
den här morgonen är all trafik stilla. 
Klockan 04:55 börjar bilarna röra på 
sig. Målmedvetet svänger man över 

tinets vanus ”verkningslös”). Svensk 
etymologisk ordbok ger dock en an-
nat förklaring; vänster betyder ”allra 
vänast”, och ska vara myntat i ironisk 
bemärkelse. Vi får väl lita på den 
förklaringen. Att uttrycka oönska-
de företeelser med överdrivet lovord 
var nämligen ett vanligt inslag i det 
fornnordiska språkbruket.

Revolutionärer till vänster
Hur i hela fridens namn har höger 
och vänster kommit att betyda poli-
tiska riktningar? Under den franska 
revolutionen utropades nationalför-

fikljus, skyltar och väglinjer anpas-
sas till högertrafik. Inte att förglöm-
ma spegelvänds alla älgskyltar så att 
älgen nu syns komma högerifrån. 
När trafiken släpps på övervakas 
evenemanget av 8 000 poliser som 
förfogar over 1 500 bilar, 1 200 mo-
torcyklar och 35 helikoptrar. Därtill 
har man organiserat 150 000 frivil-
liga trafikvakter.

Helikopterperspektiv
Sverige bjöd på ett nervpirrigt cir-
kusnummer i sin högertrafikom-
läggning. Om inte alla valde rätt sida 

från vänster till höger sida av vägen, 
och på mitten trängs man med den 
trafik som från motsatt håll utför 
samma manöver. De blir en bilbu-
ren dans, ackompanjerad av poliser 
som dirigerar och ger order i me-
gafoner. All trafik spegelvänds, och 
klockan 05:00 utropar ”högertrafik-
general” Lars Skiöld i radio: ”Nu har 
vi högertrafik i Sverige!”.

Beröm och förebråelse
Höger och vänster är begrepp som 
finns hos människor i alla kulturer. 
För mig som amatörspråkvetare står 
det klart att orden för dessa båda 
motsatta sidor i regel härstammar 
från barnspråk, eller kanske snara-
re från de vuxnas tillrop om barns 
händer. Höger visar sig betyda 
”Räck fram!” eller ”Duktig!”. Det 
ser vi i engelskan, där right betyder 
både höger och rätt. På min pap-
pas modersmål, ungerska, betyder 
jobb både höger och bättre. På min 
mammas modersmål, finska, be-
tyder oikea både höger och riktig. 
Svenskans höger är inget undantag 
från den principen. Höger har inget 
med hög att göra, utan är bildat på 
ett nu bortglömt ord för ”vara till 
hjälp” (som även ingår i behaga). 
Ett äldre uttryck för höger är vacker, 
som skymtar fram i ta skeden i vack-
er hand eller räcka vacker tass.

Om uttryck för höger härrör från 
beröm så gäller raka motsaten för 
vänster; det uttrycker att man gör 
fel. Ett urgammalt ord för vänster 
har vi i skev (som är besläktat med 
latinets scaevus ”vänster”, ”fel”). Jag 
har föreställt mig att vänster hänger 
ihop med det van- som finns i van-
sköta (och som är besläktat med la-

samlingen 1789. I plenisalen satte sig 
anhängarna av den bestående ord-
ningen till höger om talmannen, 
medan revolutionens tillskyndare 
– liberalerna – intog motsatta sidan. 
Med tilltalen la droite ”högern” och 
la gauche ”vänstern” vände sig tal-
mannen i konkret bemärkelse till 
församlingens konservativa respek-
tive liberala sida. Den franska place-
ringen med konservativa till höger 
och liberaler till vänster spred sig till 
parlamenten i Italien, Tyskland och 
Ryssland. I slutet av 1800-talet bör-
jade också svenskarna säga ”högern” 
och ”vänstern” om politiska gruppe-
ringar, trots att de svenska riksdags-
ledamöterna aldrig satt uppdelade 
efter politisk åsikt.

Politik blir trafik
Politikens höger och vänster här-
stammar alltså från franska revolu-
tionen. Det gör faktiskt även höger-
trafikomläggningen. Det naturliga 
för människor (som i regel är hö-
gerhänta) är att närma sig varandra 
högerifrån (alltså att tillämpa vän-
stertrafik); för att skaka hand, till ex-
empel. De franska liberalerna häv-
dade dock att vänstertrafik gynnar 
förtryckarregimer. Resonemanget 
var inte glasklart. Ändå spred sig 
idén om högertrafik till nästan hela 
västvärlden, kanske främst genom 
Napoleons erövringar. Storbritan-
nien stod emot. Sverige lyckades 
också länge behålla sin vänsterfra-
fik, liksom Österrike, Ungern och 
Tjeckoslovakien. Men 1967 var det 
alltså slut på det borgerliga bakåt-
strävandet i svensk trafikpolitik.

Under söndagsnatten arbetar 
20 000 högertrafikomläggare. Tra-

samtidigt skulle det bli fiasko. 
I denna villervalla trängdes min 

pappa tillsammans med tusentals 
utländska observatörer. Min pappa 
flyttade till vänstertrafikens Eng-
land. Meningen var att jag och min 
mamma skulle följa efter, men så 
blev det aldrig. Liksom många ut-
ländska besökare lämnade han Sve-
rige med en blandning av beundran 
och förfäran.

Det fanns något brutalt i hur hö-
gertrafikomläggningen genomför-
des. Socialdemokraterna, som först 
varit emot högertrafik, byter plöts-
ligt sida. Riksdagen bestämmer att 
Sverige ska införa högertrafik utan 
folkomröstning. Emellertid hade 
man redan haft en folkomröstning, 
1955, och då hade hela 83 procent 
röstat för fortsatt vänstertrafik.

På söndagseftermiddagen sit-
ter kommunikationsminister Olof 
Palme i en helikopter och överva-
kar Stockholmstrafiken. Från den-
na dag kommer mer och mer av det 
svenska samhällsbygget att plane-
ras, beslutas och utvärderas utifrån 
de styrandes helikopterperspektiv.

M å nD A G De n 4 S e P t e MBe R , dagen efter 
högertrafikomläggningen, är trafik-
polisen ute och patrullerar. På lands-
vägen får man möte av en Volvo som 
väjer på fel sida. Polisen stannar for-
donet och upplyser bryskt om att vi 
har högertrafik. Den förvånade fö-
raren svarar: ”Håller de på med det 
idag också?” <

Joachim von Ritter
Sverigedemokrat
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Efter en begränsad kyrkovals-
kampanj som haft sitt fokus på 
medlemsvärvning så går Sveri-
gedemokraterna starkt framåt och 
nästan fördubblar antalet mandat 
i kyrkomötet.

å S t iF t S ni vå S e R De t ännu 
bättre ut där vi ökar anta-
let sammanlagda mandat 
från tio till sjutton man-

dat. Sverigedemokraternas parti-
ordförande, Jimmie  Åkesson, kom-
menterar:

– Trots ett starkt motstånd fort-
sätter vi att gå framåt och fördubblar 
nästan våra mandat i kyrkomötet. 
Den ständigt uppåtgående trenden 
fortsätter och vi har fortfarande inte 
tappat röster i något val sedan par-
tiet grundades. Det här bådar gott 
inför riksdagsvalet.

Högtryck efter valet
Men under kvällen var det mindre 

roligt då telefonerna gick varma 
med rapporter om valsabotage. I 
första hand handlar det om att våra 
valsedlar slängts eller gömts av po-
litiska motståndare och att kyrkans 
valförrättare underlåtit att lägga dit 
nya. På måndagen fortsatte telefon-
samtalen strömma in till kansliet 
där upprörda väljare och sympati-
sörer ringde och berättade om hur 
Sverigedemokraternas valsedlar för-
svunnit. Samtidigt ringde journalis-
terna och ville ha kommentarer om 
valframgångarna. Björn Söder fick 
svara i telefon hela dagen och hälsar 
till SDK han ser mycket positivt på 
valresultatet.

– Vi nådde inte riktigt ända fram 
vad gäller att dubbla våra mandat i 
kyrkomötet men med sju mandat 
mot de fyra tidigare så är jag ändå 
nöjd. På stiftsnivå flyttade vi fram 
positionerna ordentligt. Vi sitter 
nu invalda i flertalet stiftsfullmäk-
tige och i de stift där vi tidigare suttit 

vann vi ytterligare platser. På lokal 
nivå har vi också gjort ett bra val. 
Så i det stora hela är jag riktigt nöjd 
med resultatet. Man bör också ha i 
åtanke att vi – precis som många an-
dra nomineringsgrupper – har svårt 
att motivera våra väljare att gå och 
rösta i detta val.

Sverigedemokraternas toppkan-
didat och partiets vice ordföran-
de Jonas Åkerlund valdes in från 
Stockholm och han har en bra bild 
över valframgångarna.

– Valresultatet var bra med tanke 
på hur många som betonade vikten 
av att proteströsta emot oss. - Vi går 
generellt framåt och har fått fler lo-
jala väljare. Trots att våra väljare är 
de minst intresserade har många 
gått och röstat.

Gävle utmärker sig, som vanligt
I Gävle bor och verkar Margareta 
Sandstedt som sitter i kyrkomötet 
och är toppkandidat, liksom i förra 

Omfattande valfusk till trots:

Kyrkovalet en framgång för Sverigedemokraterna

Dagen efter kyrkovalet fick Sverigedemokra-
ternas partisekreterare Björn Söder erfara att 
telefonerna på kansliet gick varma

valet. Margareta berättar att när-
mare 70 procent av länets hushåll 
fick valtidning och valsedlar. Det 
krävdes att vi började i tid, fort-
sätter Margareta, och att medlem-
marna engagerades. Vi har bedrivit 
en enorm kampanj via fötterna. Vi 
har även haft interna medlemsmö-
ten där vi informerat om kyrkovalet 
samt besökt samtliga arbetsgrupper 
i länet.

– Utöver det har vi lyckats nå 
ut medialt i stor omfattning, vilket 
varit viktigt för valresultatet. I stort 
sett varje dag de sista tre veckorna 
skickade vi ut pressmeddelanden 
och debattartiklar till tidningarna. 
Det var oerhört skönt att se resulta-
tet på valkvällen; att allt arbete gav 
resultat. <

Jens Leandersson
Redaktionen

En femtedel av Europeiska Unio-
nens befolkning kommer att vara 
muslimsk år 2050, vilket ska 
jämföras med siffran från 2008, 
då cirka fem procent av den totala 
befolkningen var muslimsk, skri-
ver The Daily Telegraph.

e t ä R S å L e De S en mycket 
snabb demografisk för-
ändring vi talar om. Tid-
ningen rapporterar om en 

mörk framtid där den Europeiska 
kontinenten hyser en allt större an-
del muslimer, vilket – om ingenting 

Hotet från islam:

görs – oundvikligen kommer att 
leda till en omfattande islamisering 
och en framtid där det sekulära och 
demokratiska Europa står inför det 
värsta hotet någonsin – långt vär-
re än tidigare hot från nazism och 
kommunism.

Då ska vi komma ihåg att för-
delningen år 2050, precis som den 
är idag, kommer att vara mycket 
ojämnt fördelad över kontinenten. 
Det finns delar av Europa som i 
dag hyser mycket små muslimska 
populationer, medan andra hyser 
betydligt större, vilket kommer att 
vara fallet även vid mitten av detta 
sekel.

Exempel på länder som kommer 
att hysa mycket stora muslimska po-
pulationer och där förändringarna 
kommer att vara som mest genom-
gående, är England, Spanien och 
Nederländerna, skriver The Daily 
Telegraph:

England, som idag har 20 miljo-
ner människor färre än vad Tysk-
land har, kommer att vara Europe-
iska Unionens folkrikaste land år 

2026, och ännu tidigare i Leicester. 
2007 hade vidare 28 procent av alla 
barn i England och Wales minst en 
utrikesfödd förälder, i London var 
siffran så hög som 54 procent. Och 
så vidare.

Ett annat exempel är Spanien, 
där endast 3,2 procent av landets 

population var utrikesfödd år 1998. 
Knappt tio år senare, år 2007, var 
siffran 13,4 procent.

I Nederländerna är namnet Mo-
hammed, eller varianter på namnet, 
det populäraste namnet på pojkar i 
fyra av de största städerna i landet 
idag (Amsterdam, Rotterdam, Haag 
och Utrecht). I Haag har Moham-
med och varianter på namnet inta-
get inte bara första plats, utan även 
andra och femte.

Ett annat exempel är Österrike. 
Under det förra seklet var 90 pro-
cent av landets befolkning katoliker, 
men risken är stor att islam är ma-
joritetsreligionen bland ungdomar 
under 15 år kring år 2050.

Muslimerna kan dessutom myck-
et väl komma att vara fler än icke-
muslimerna i Frankrike, och kanske 
även i hela Västeuropa, vid samma 
tidpunkt. Möjligtvis några år senare. 
Det är dock svårt att komma med 
exakta siffror, då nativiteten är svår 
att beräkna och då migrationen kan 
vara som ”ebb och flod”, skriver man 
vidare.

Men en sak är säker, vilket vi ska 
ha klart för oss; Europas muslimska 
befolkning har mer än fördubblats 
under de senaste 30 åren och kom-
mer att ha fördubblats igen år 2015. 
Sedan 2002 har nettomigrationen 
legat på uppemot två miljoner årli-
gen, detta enligt EU-siffror, vilket är 
en tredubbling på några få år.

Därför talar trenden talar sitt 
tydliga språk: Den låga nativiteten 
bland Europas folk kombinerat med 
en ökande massinvandring och en 
betydligt högre nativitet bland vis-
sa invandrargrupper, kommer att 
”fundamentalt” förändra vad vi i 
dag kallar Europeisk kultur och 
samhälle, om ingenting drastiskt 
görs. <

Richard Jomshof
Redaktionen

Stoppa plundringen av våra pensionärer!
BR e D P oL i t i S K e n iGHe t kom de 
fyra borgerliga partierna över-
ens med Socialdemokrater-
na om att riva upp det gamla 

pensionssystemet till förmån för 
ett nytt. Det nya pensionssystemet 
utlovades ge samma andel av lönen 
som det gamla, mellan 55 och 65 
procent av slutlönen. Det enda som 
skulle hända var att pensionsåldern 
avskaffades och ersattes med mate-
matiska formler, men allt skulle bli 
till det bättre. Så blev det inte.

 Istället visar en ny rapport från 
OECD i Paris att en person som 
2006 börjar arbeta vid 20 års ålder 

och sen jobbar på i full fart till 65 får 
en pension på under 50 procent av 
lönen. För den som inte jobbar för 
fullt under 45 år kommer pensionen 
sjunka ytterligare.

Pensionssystemet bygger på att 
varje generation ska bekosta sin 
egen pension. Dessutom finns det 
inbyggt en automatisk balansering, 
den så kallade bromsen, som auto-
matiskt sänker pensioner och pen-
sionsrättigheter för att finanserna 
skall gå ihop utan att höja avgifter-
na. Bromsen slår till nu vilket kom-
mer sänka pensionerna rejält. För 
en ”normalpensionär” handlar det 

om 50 000 kronor i förlust under en 
femårsperiod. 

De förbundna partierna har 
kommit överens om att göra en jus-
tering i reglerna som gör att brom-
sen slår till något mindre nästa år, 
men då till priset av att samma 

sänkningar tas ut följande år i stäl-
let. En bidragande anledning till 
att bromsen slagit till är de överfö-
ringar som görs från AP-fonderna 
till statsbudgeten för att fasa in det 
nya pensionssystemet. Hittills har 
245 miljarder kronor överförts. En-
bart åren 1999 och 2000 överfördes 
45 miljarder kronor per år samt en 
överföring den 1 januari 2001 med 
155 miljarder kronor.

Svenska pensionärer har sedan 
1992 plundrats. De som hade en 
hyfsad pension år 1992 har förlo-
rat mer än fyra årsinkomster. Sve-
rigedemokraterna bör därför verka 

för en allmän höjning av bruttopen-
sionerna för att kompensera pensio-
närerna för utvecklingen under åren 
1992–2009 och att de 260 miljarder, 
som tidigare överförts från AP-fon-
derna till statsbudgeten, återförs. 

Alla har rätt till en värdig ål-
derdom och att få sin ekonomiska 
trygghet säkrad. Det är vårt ansvar 
som politiker att garantera detta. <

Jens leandersson
Redaktionen

En vanlig pensionär förlorar 50 000 kronor

”Men en sak är sä-
ker … Europas mus-
limska befolkning har 
mer än fördubblats 
under de senaste 30 
åren och kommer att 
ha fördubblats igen 
år 2015.”

2060, spår man. Detta som en följd 
av den omfattande invandringen 
och dessa gruppers högre nativitet. 
Man talar om att den ”vita befolk-
ningen” till exempel kommer att 
vara i minoritet i Birmingham år 

20 procent av Europas befolkning muslimsk år 2050

Källa: www.telegraph.co.uk, 09-08-08 
och 09-08-13
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Ett mycket viktigt nytillskott för 
Sverigedemokraterna är Stellan 
Bojerud, bosatt och verksam i 
Sundbyberg i den traditionellt pro-
blemtyngda Stockholmsregionen.

t e L L A n Bo Je RuD , född 1944, 
har en imponerande po-
litisk meritlista efter att 
under 29 års tid ha repre-

senterat Centerpartiet och Mode-
rata samlingspartiet i Sundbybergs 
kommunfullmäktige. Stellan säger 
till SD-Kuriren:

– Jag satt först för Centern i två 
treåriga mandatperiod, därefter 
gjorde jag ett uppehåll på tre år. Se-
dan representerade jag Moderaterna 
fram till 1999. Efter det har jag gjort 
ett partipolitiskt uppehåll på tio år 
men kommer nu igen med friska 
krafter i SD! Därtill kommer att han 
varit suppleant i riksdagen i fyra år. 
Varför har han nu valt att engagera 
sig i Sverigedemokraterna?

– Det som tippade över i Sveri-
gedemokraternas favör för min del 
var när statsminister Fredrik Rein-
feldt lät en kompetent försvarsmi-
nister – Mikael Odenberg – avgå 
och ersatte honom med vapenvä-
graren Sten Tolgfors.

Regeringens svek
Bojerud har en mångårig bakgrund 
inom det svenska försvaret. Stellan 
utexaminerades som officer 1966 

och har under årens lopp innehaft 
flera meriterande uppdrag med an-
knytning till försvarsmakten.

Efter några år som yrkesofficer 
valde Stellan Bojerud att vara yr-
kesverksam som socialtjänsteman, 
sjukhusintendent samt personal-
chef vid ett bevakningsföretag. 
Därefter återupptog han emellertid 
den militära tråden och blev 1993 
chef för territorialförsvarssektio-
nen vid Stockholms försvarsom-
råde (Fo 44). Därjämte tjänstgjorde 
Stellan 1999–2001 som huvudlärare 

i militärhistoria vid Försvarshög-
skolan (FHS) i Stockholm. Han har 
även varit verksam som universi-
tetslektor.

Därefter och fram till sin pen-
sionering 2003 var Stellan Bojerud 
framtidsforskare med en huvudsak-
lig sysselsättning att utreda Network 
Centric Warfare. Han är i dag med-
lem av Kungliga Krigsvetenskapsa-
kademien samt ledamot på livstid 
av US Naval Institute.

Stellan Bojerud är vidare ansedd 
som en framstående militärhistori-

ker med en hel rad tungt vägande 
uppsatser i olika militära publikatio-
ner och samlingsverk bakom sig.

Många strängar
Det må ha varit den borgerliga al-
liansregeringens misshandel av 
försvarsfrågan och tillsättningen 
av Sten ”Tomhylsan” Tolgfors som 
försvarsminister som var utslagsgi-
vande för Stellan Bojeruds övergång 
till Sverigedemokraterna. Stellan 
har dock betydligt fler strängar på 
sin politiska lyra än försvaret.

– Mitt engagemang spänner över 
hela det politiska fältet. Sverigede-
mokraterna har haft modet att ta 
upp ett antal frågor som de andra 
partierna har duckat för, främst 
invandringsfrågan. En annan av 
mina hjärtefrågor är behandlingen 
av äldre i vårt samhälle, och här glä-
der jag mig över att SD är det enda 
parti som inte diskriminerar äldre. 
Jag engagerar mig också djupt i frå-
gor som rör vård och skola.

Stellan känner också varmt med 
den yngre generationens situation i 
dagens samhälle:

– Inte minst är det viktigt att 
komma till rätta med ungdomsar-
betslösheten, som grovt underskat-
tats av alliansregeringen.

Förhållandet mellan könen är 
vidare en fråga som berör Stellan 
Bojerud. Han säger:

– Mona Sahlins sommartal, där 
hon behandlade jämställdhet mel-

Stellan Bojerud

Sverigedemokraternas uppmärk-
sammade nyförvärv Stellan Boje-
rud presenterade sig för en mång-
hövdad skara partimedlemmar 
från Stockholms-regionen den 12 
september, då han i Tumba höll en 
utbildning om ledarskap. Det blev 
säkerligen åtskilliga aha-upplevel-
ser för åhörarna då Stellan öste ur 
sin rika fond av erfarenheter.

t BiL DninGe n Be S t oD Av två de-
lar. I den första avdelning-
en talade Stellan Bojerud 
om ledarskap med tonvikt 

på verksamheten i kommuner och 
landsting, en verklighet som fler 
sverigedemokrater än någonsin ti-
digare kommer att få stifta bekant-
skap med efter valet i september 
2010. Efter en bensträckare återkom 
Stellan med en uppsättning person-
liga uppfattningar i politiska frågor, 
ett nog så intressant tema.

– Ledarskap är konsten att leda 
människor, konstaterade Stellan 
Bojerud inledningsvis. Detta är inte 
samma sak som chefsskap. Ledare 
blir man i kraft av sin personlighet.

När det gäller ledarskap finns det 
fyra grundläggande personlighets-
typer, menade Stellan:

1. Livmänniskor: för dessa är det 
viktigast att det råder harmoni inom 
gruppen.

– Var dig själv, annars framstår du som en hycklare!

4. Ambivalenta människor: dessa 
pendlar mellan de övriga typerna 
och är de mest inspirerande ledar-
na.

– Själv tillhör jag den ambivalenta 
typen, sade Stellan vilken i egenskap 
av yrkesofficer och verksam som le-
dare inom en rad andra områden är 
alldeles rätt person att tala om le-
darskap.

Ledarskap, förklarade Stellan Bo-
jerud, hör hemma inom begreppet 
management, vilket är svåröversatt. 
Han räknade upp tre viktiga egen-
skaper som en ledare bör besitta:

Var dig själv, annars framstår du 
som en hycklare.

Mycket viktigt är, menade Stellan, 
att den grupp du leder förstår dig. 

– Och det är bättre att vara en 
tråkmåns än att bli ansedd som en 
clown. Tala heller aldrig illa om nå-
gon. Intressera dig för andra män-
niskor. Om du inte kan göra det är 
det bättre att avstå än att hyckla in-
tresse. Viktigast av allt – ledarens 
uppgift är att fatta beslut. Ledaren 
ska vara primus inter pares, det vill 
säga den främste bland likar.

När det gäller kommunalpolitik 
finns det tre ledarskapsnivåer – top-

< sentera gärna förslag till beslut och 
dokumentera de beslut som fattas.

Stellan presenterade också några 
nyttiga ”tjuvknep” som det kan vara 
bra att kunna när det gäller mötes-
teknik. Om man som ordförande till 
exempel vill undvika långrandiga 
debatter under punkten ”övriga frå-
gor” kan man inleda med att fråga: 
”Är det någon som ska yttra sig un-
der övriga frågor?” Om sedan någon 
som inte anmält avsikt att tala ändå 
vill yttra sig har man då möjlighet 
att förhindra detta.

Andra delen av utbildningen 
omfattade ett program som Stellan 
Bojerud skissartat kallat ”Mopsen 

En tillgång – kommunalt, regionalt och nationellt

lan kvinnor och män, gav vid han-
den att hennes idé om jämställdhet 
är att kvotera in Wanja Lundby-We-
din i så många styrelser som möjligt. 
Socialdemokraterna missar totalt 
det pågående förtrycket av invand-
rarkvinnor och bryr sig inte om 
hedersmord, omskärelser, tvångs-
äktenskap och att många av mans-
chauvinismen mot sin vilja tvingas 
bära burka eller chadora.

SD i Sundbyberg
Efter 29 år i Sundbybergs fullmäkti-
ge är Stellan Bojerud givetvis ett väl-
känt ansikte i denna kommun belä-
gen strax nordväst om Stockholm, 
som har drygt 35 000 invånare men 
till ytan är landets minsta.

– Sverigedemokraterna har ett 
starkt stöd här, konstaterar Stel-
lan. Fler och fler sundbybergsbor 
ansluter sig till partiet, och enligt 
medlemsregistret finns nu ett 50-
tal medlemmar.

Det finns emellertid ett stort 
mörkertal när det gäller SD-an-
hängare i Sundbyberg, menar Stel-
lan Bojerud:

– Jag har träffat många som är 
anhängare till vårt parti, men som är 
rädda för repressalier från arbetsgi-
vare och därför tvekar om att ”kom-
ma ut” som sverigedemokrater. Två 
exempel: det ena gäller en anställd 
vid ABF och det andra en verksam 
vid den Socialdemokraterna närstå-
ende Swedbank. <

gläfser” och som inbegrep person-
liga synpunkter på skilda politiska 
frågor, synpunkter som talaren sade 
sig vara beredd att ändra om det 
skulle finnas skäl till det. Här följer 
några:

– De äldre diskrimineras i vårt 
samhälle – de styrande Modera-
terna anser nämligen att pensioner 
är bidrag, ej uppskjuten lön som det 
egentligen är fråga om.

– Sedan tio år ser Socialdemo-
kraterna inget värde i erfarenhet 
och utbildning bland politiska be-
fattningshavare. Det synsättet har 
anammats av Moderaterna. Men 
trenden är på väg att vända.

– På tal om invandrare kan man 
fråga sig när en invandrare vand-
rat färdigt … Invandrarbegreppet 
är feltolkat. Invandrare ses som ett 
kollektiv som alla oavsett ålder och 
bakgrund buntas ihop i. Det är för-
träffligt att de som vill stanna och 
etablera sig gör det. Sedan finns det 
alltid de som vill men inte kan, de 
som kan men inte vill, samt de som 
varken kan eller vill.

Stellan Bojerud ansåg slutligen 
att de traditionella politiska beteck-
ningarna höger och vänster kom-
mer att minska i betydelse. <

tommy Hansson
Chefredaktör

2. Kontrollmänniskor: sådana per-
soner har ett enormt kontrollbehov 
och kan inte delegera ansvar.

3. Låt gå-människor: sådana vars 
favorituttryck är ”Äh, det spelar 
ingen roll”.

Var uppgiftsinriktad och se till 
att du själv och gruppen är ense om 
målet.

Var seriös och ta din uppgift på 
allvar. Undvik att skämta, det kan 
lätt missförstås.

<

<

pen, det vill säga kommunledning-
en; mellanskiktet, som motsvarar 
fullmäktige; basen, som utgörs av 
de kommunala nämnderna.

– Kom ihåg att förberedelserna 
för sammanträdet är viktigare än 
själva mötet, manade Stellan. Pre-

Bojerud om ledarskap:

Stellan Bojerud är redo för sin nya politiska karriär i Sverigedemokraterna. Foto: Photo2be

De drygt 60-talet sverigedemokraterna från Stockholms-området fick lära sig ett och annat av de klokskaper om politiskt ledarskap övers-
telöjtnant Stellan Bojerud förmedlade. Foto: Photo2be
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Festivalens guidade rundtur i det omgivande kulturlandskapet skedde med denna vackra volvo lastbil från 1938. Modellen heter Lv 201 eX, 
och kallades i folkmun Spetsnos.

e L Ge n De n 21–2 3 augusti ar-
rangerade den nystartade 
kulturföreningen Gimle 
en nordisk kulturfestival. 

I föreningen finns många som ock-
så är politiskt engagerade i SD och 
SDU. Gimle är i den nordiska myto-
login, enligt Snorre Sturlasson, det 
ställe där de goda människorna ska 
bo efter Ragnarök och i all evighet 
vara lyckliga i en ny värld. Ett slags 
paradisvision, alltså.

Festivalen ägde rum på en stor 
gård på landet inte långt från Ulri-
cehamn. Det gedigna programmet 
innehöll föreläsningar i olika äm-
nen, sagoläsning för barnen, häst-
uppvisning, ridning för alla barn, 
och folkdans. Från flaket till en 
vacker gammal Volvo-lastbil, också 
den en del av det svenska kulturar-
vet, bjöds tio festivalbesökare i ta-
get på en åktur genom det vackra 
landskapet, mycket rikt på fornläm-
ningar. En lång rad gamla idrottsliga 
lekar utkämpades också på en spe-
ciell del av festivalområdet. Några 
som kan nämnas är stockstötning 
och dragkamp.

Bredd och djup på nordisk kulturfestival

delta i. En av höjdpunkterna var 
kvaddansen; en svensk version av 
den färöiska ”Ormurin langi” (Or-
men långe) Festivaldeltagarna bil-
dande en lång dansande orm som, 
upplyst av levande eld, stampade 
fram sjungandes om ett slag mellan 
olika nordiska vikingakungar på 
800-talet. Varvat med sångledarens 
verser sjöng den dansande ormen:

Dansen ekar, i hallarna, dansa!
Ställ upp i ring!
Djärva rider
Norges män till Hildarting.

Kulturföreningen Gimle har alltså 
många medlemmar från både SD 
och SDU. Två av de allra mest dri-
vande bakom festivalen är Mattias 
Karlsson och Erik Almqvist. Så här 
sade Erik  Almqvist till SD Televi-
sion under festivalen:

– Mattias och jag känner ju var-
andra från politiken, och ganska 
snart kom vi fram till att vi hade 
gemensamma idéer vad det gällde 
kulturlivet. Vi tyckte att det svenska 
kulturarvet är lite i skymundan idag, 
vi upplevde att många svenskar sak-
nar lite kontakt med sina egna röt-
ter, och egentligen kunskap om sin 
egen identitet, och då föddes idén 
om en kulturförening som tillvara-
tar och levandegör svensk kultur.

Mattias Karlsson gick in på festi-
valens program mer konkret:

– Vi har försökt få en så bra 
blandning av inslag som möjligt. Vi 
har väl ingen ambition att visa att 
”exakt det här är svensk kultur” Det 
är ju en liten, liten del av vår kultur 
vi visar upp här.

Det bjöds alltså också på före-
läsningar i olika kulturella ämnen. 
I ett kapell några hundra meter från 
festivalområdet var det konstutställ-
ning, och föreläsning om kristendo-
mens och svenska kyrkans roll i den 
svenska kulturen. Med kyrkovalet 
bara en månad bort var detta verk-
ligen passande. Den som höll före-
draget var Axel W Karlsson, präst i 
svenska kyrkan.

– Sveriges bildande, och krist-
nandet, är i princip samma sak. För 
den svenska kyrkan har under långa 
tider ett nationellt medvetande va-
rit självklart, även om det inte är så 
idag.

Om allt går väl blir det en ny 
Gimlefestival nästa år.

Håll utkik på föreningens hem-
sida: www.gimle.cc. <

Hans-olof Andersson
Redaktionen

Axel W Karlsson, präst i svenska kyrkan, håller föredrag. i kyrkan ägde dessutom en konstutställning rum.

Här det allsång under kvällens stora gemensamma middag.

Stockstötning, eller stångstötning som det också heter, är en gammal nordisk sport.

Här bjuds det på folkdans.

På lördagskvällen var det dags 
för en stor fest vid långbord. I den 
hedniska baren Heidrun serverades 

älgörtsmjöd och björksavsvin. Till 
maten och drycken bjöds det på 
dansuppvisningar, som alla kunde 
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Omfattande sabotage 
i kyrkovalet

Sverigedemokraternas parti-
kansli mottog under valdagen den 
20 september ett stort antal rappor-
ter om valsabotage i kyrkovalet.

Partiet ska nu undersöka upp-
gifterna närmare och sedan ta ställ-
ning till om man ska begära omval 
i de aktuella valdistrikten. Sveri-
gedemokraternas partisekreterare, 
Björn Söder, kommenterar:

– I första hand handlar det om 
att våra valsedlar slängts eller gömts 
och att kyrkans valförrättare under-
låtit att lägga dit nya. Vi har också 
fall där valförättarna överhuvud-
taget inte har lagt fram vårt partis 
valsedlar. <

Ny mätning 
över fem procent

För sjätte mätningen i rad pas-
serar Sverigedemokraterna spärren 
i en Aftonbladet/United Minds väl-
jarbarometer.

Allt mer tyder på att partiet inte 
bara kommer in i riksdagen utan 
också blir vågmästare. Aftonbladet/
United Minds väljarbarometer vi-
sar fortsatt att Sverigedemokraterna 
har en god chans att bli tungan på 
vågen efter valet. Skillnaden mellan 
blocken är 4,8 procentenheter, med 
SD som vågmästare på 5,3 procent 
av väljarstödet. <

Lagförslag ska 
underlätta invandring

Från och med den 1 juli nästa år 
väntas ett nytt lagförslag bli verk-
lighet vilket ska göra det lättare för 
föräldrar med barn att söka asyl. Is-
tället för att söka tillstånd från hem-
landet ska föräldrar utan asylskäl 
kunna åka till Sverige och här söka 
uppehållstillstånd. Det nuvarande 
systemet anses enligt migrations-
minister Tobias Billströms politiske 
sakkunnige Andreas Ollinen, som 
onödigt snävt. <

Södertälje 
fortsätter brinna

Södertälje har under det gångna 
året drabbats av en mängd anlagda 
bränder.  Denna verksamhet visar 
dessvärre inga tecken på att avta. 
Bara timmar efter fotbollsderbyt 
mellan södertäljelagen Assyriska 
och Syrianska i superettan den 28 
september stod således det först-
nämnda lagets föreningslokal i 
Hovsjö i ljusan låga.

När lokalen började brinna hade 
det vinnande laget Assyriska just 
avslutat sitt segerparty. Tidigare 
under kvällen hade ett bombhot 
mot föreningen inkommit. Det be-
räknas att återuppbyggnadsarbetet 
kommer att ta mellan ett halvår och 
ett år och gå lös på stora belopp.

Ett positiv nyhet när det gäller 
bränderna i Södertälje är att polisen 
nu klarat ut vem som gav upphov 
till branden i Hovsjöskolan i augusti 
(se SDK nr 82). Det visade sig att 
några tonåringar lekt med alkogel 
i anslutning till skolan, vilket ledde 
till den förödande branden. <

4

4

4

4

e GionF öR e nin Ge n Västra Sö-
dertörn i Stockholms län 
har inlett ett samarbete 
med Gnesta kommun i 

Södermanlands län, där det finns 
flera personer som är  beredda att 
satsa på Sverigedemokraterna. En 
av dessa är Frida Grundström.

När började du intressera dig för 
SD?

– När jag var 15 år fick jag som 
uppgift att skriva en uppsats om det 
parti  man sympatiserade mest  med 
och jag läste då om de olika parti-
erna och tyckte att SD var bäst  och 
skolarbetet blev därför om SD.

Berätta lite om din bakgrund, du 
sägs ha hunnit prova på en hel del  

för din unga ålder!
– Först studerade jag till betong-

arbetare, men kom sedan in på  mu-
siklinjen. De jobb jag sedan haft har 
dock varit inom andra områden;  
säljare, servitris på café och res-
taurang, vårdbiträde på ett hem för 

förståndshandikappade och ett tag 
hade jag vikariat på en skolbespis-
ning. Nu är jag mammaledig och 
planerar att plugga vidare därefter. 
Ekonomi eller juridik, jag har inte 
riktigt bestämt mig ännu.

Vilka frågor tycker du är viktiga 
att driva lokalt i Gnesta?

– Olika ungdomsfrågor är vik-
tiga. Det saknas lägenheter och det 
finns väldigt lite att göra, vilket har 
resulterat i olika problem. Lägen-
hetsproblemet blev i år ytterligare 
förvärrat av att kommunen började 
ta emot flyktingar som fick gå före 
alla i kön.

Annars så är Gnesta en väldigt 
bra fungerande kommun, så mycket 
av arbetet kommer bestå i att se till 

att bevara detta även i framtiden. 
Du har även intresserat dig för 
landstingspolitik och tänker kan-
didera  till Södermanlands Lands-
ting. Vilka frågor engagerar dig 
inom ramen för detta?

– Mödravården är för tillfället 
inte önskvärt bra. I alla fall inte i  
Nyköping och Gnesta, Man saknar 
i vissa fall nödvändig kompetens 
och det har förekommit flera fall av 
allvarligt slarv.

– En annan viktig fråga är äldre-
vården. Det saknas personal vilket 
går ut både över de äldre och de som 
jobbar där. Man tar ut väldigt myck-
et övertid på den personal man har 
istället för att anställa fler. <

Christofer Johnsson

Frida Grundström: Flyktingarna smiter före i bostadskön

Frida Grundström tycker att ungdomspro-
blemen ä viktigt att ta itu med. Foto: Chris-
tofer Johnsson

nDe R e n t iD har opinions-
siffrorna för Sverigedemo-
kraterna i Stockholm varit 
lite lägre i än i många an-

dra delar av landet. I huvudstaden 
har den politiska och mediala eliten 
sitt starkaste fäste och många väljar-
grupper i Stockholms innerstad är 
svårflörtade. Detta gäller dock inte 
Stockholms förorter, där människor 
ser verkligheten på ett annat sätt än 
i city. Nu ser det ut som vindarna 

Opinionen uppåt för Sverigedemokraterna i Stockholm

verkliga stödet, faktiskt är på väg 
att minska. Människor i Stockholm 
bär sina partisympatier för SD med 
betydligt rakare ryggar än tidigare 
och få medlemmar tvekar att bli of-
fentliga nuförtiden. Vid fotografe-
ringar i samband med SD-möten 
så börjar medlemmarna numera 
trängas framför kameran, och alla 
vill synas som representanter för sitt 
parti – prata om trendbrott!

Omfattande utdelningar av SD-

partiet och delar gärna med Sveri-
gedemokraternas T-shirt samt stan-
nar och pratar politik med en och 
annan villaägare. De mindre posi-
tiva tillmälen som utdelare ibland 
utsattes för fordom lyser nuförtiden 
med sin frånvaro.

Uppskattade utbildningsmöten
En del företrädare för SD vittnar 
också om att de fått in insändare 
i de lokala stockholmstidningarna 
med relativ lätthet. Reaktionerna 
från övriga skribenter i insändar-
spalterna har inte varit direkt över-
svallande men ändå förvånansvärt 
milda. Vi får heller inte glömma alla 
artiklar SD fått in i LT Södertälje, 
genom sin representant Tommy 
Hansson. De positiva effekterna av 
detta kan knappast överdrivas.

En hel del medlemsaktiviteter 
fastslår också den positiva tren-
den i huvudstaden. En rad mycket 
uppskattade utbildningsmöten har 
ägt rum i södra Stockholm under 
överinseende av Jens Leandersson, 
vilket gett ytterligare positiva ring-
ar på vattnet. I Stockholms stad har 
välbesökta samkvämskvällar startat 
en gång i veckan med Louise Erix-
on, vilket inneburit ett stort lyft för 
arbetet i Stockholms stad. Vi vill 
speciellt tacka Louise för detta ut-
märkta initiativ. 

Medlemstillströmningen ökar i 
Stockholms-kommunerna liksom 

aktiviteten för de medlemmar vi 
redan har. I flera kommuner har 
listan på kandidater som ställer upp 
i det kommande kommunvalet re-
dan antagit en respektabel längd. 
Dock vore det önskvärt med ännu 
fler kandidater till kommunvalet in-
för det kommande valet 2010. När 
det gäller listorna för kommunvalet 
är det ju så att de aldrig kan bli för 
långa, ju fler som ställer upp desto 
bättre.

Paketet ligger där!
Finns det inga negativa trender då i 
Stockholm just nu? Allt kan ju inte 
bara peka uppåt. Det känns faktiskt 
väldigt negativt att det är så långt 
till riksdagsvalet, detta kommer 
för många medlemmar att bli den 
mest spännande händelsen någon-
sin. Tiden fram till valet känns ib-
land olidligt lång, det är lite samma 
känsla som när man var sju år och 
väntade på julafton och man vis-
ste att det låg ett riktigt stort paket 
längst in i garderoben. Vi som arbe-
tar hårt och hyser starka sympatier 
för partiet vet att paketet ligger där 
och väntar längst in i garderoben, vi 
får trösta oss med det. <

Robert Stenkvist
ordförande SD v Södertörn

definitivt vänt rejält uppåt för Sveri-
gedemokraterna i Stockholm.

Det säkraste tecknet på trend-
brottet är den opinionsundersök-
ning som gjordes av Aftonbladet/
United Minds, där Stockholm som 
helhet fick hela 5,1 procent av väl-
jarsympatierna. Det är utan tvivel 
”all time high” för huvudstaden. Då 
ska vi dessutom komma ihåg att SD 
brukar ligga lågt i alla opinionsun-
dersökningar jämfört med det verk-
liga valresultatet.

Rakare ryggar
Vi måste dock komma ihåg att 
”skämmighetsfaktorn”, som gjort 
att vi hamnat så lågt i opinions-
undersökningar jämfört med det 

material har också skett inför både 
EU-valet och kyrkovalet. I flera 
kommuner såsom Botkyrka, Sö-
dertälje, Nykvarn, Huddinge, Sa-
lem, Nacka och Lidingö har mycket 
intensiva utdelningar skett. Det be-
mötande utdelarna möter är också 
mycket positivt och trendbrot-
tet kan definitivt avläsas även där. 
Många av de som delar material har 
vittnat om det positiva bemötande 
de fått. Det har rört sig om allt från 
positiva hälsningar och kommen-
tarer till spontana kramar till och 
med.

Även de som delar SD:s material 
gör det med rakare ryggar och med 
en helt annan stolthet än för bara ett 
par år sedan. Nu står man upp för 

Alla stockholmare som var med på utbildningsdagen med Stellan Bojerud den 12 september trängdes för att få komma med på bild! Foto: Photo2be

Christian Westling och Louise erixon från SDu är med all rätt stolta över att vara sverigede-
mokrater. Foto: Photo2be

SD:s Jens Leandersson hälsar på nader Hillawi från SD Södertälje. Foto: Photo2be
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Den 6 september höll Sverigede-
mokraterna ett seminarium i 
Malmö som tog upp frågan om 
islamisering. Ett 70-tal personer 
samlades på söndagsförmidda-
gen för att lyssna på de inbjudna 
talarna; två från England och en 
från vårt grannland Danmark.

e Min A R ie t inL e DDe S Av Mruty-
uanjai Mishra som har röt-
ter i Indien och idag skri-
ver för Danmarks största 

tidning Jyllandsposten. Han tog upp 

Kent Ekeroth ordnade lyckat seminarium om islamisering
problematiken med att muslimer sä-
ger en sak till västvärlden men något 
helt annat till sina egna landsmän 
och hemländer. Till exempel berät-
tade han om hur taxichaufförer i 
Danmark jobbar sex månader med 
taxi, och resten av året åker de till 
Mellanöstern för att bedriva jihad. 
I tron att Mishra var muslim kände 
de sig bekväma att avslöja detta för 
honom, något de aldrig skulle gjort 
för danskar.

Nästa talare var Ghada Hanna, 
en kvinna med rötterna i Syrien där 
hon jobbade som nyhetsankare i TV. 

Idag bor hon i London. Hon talade 
om de kristna kopternas situation i 
Egypten. Den kristna minoritetens 
utsatthet i Egypten är enligt Ghada 
Hanna ett exempel på vad som kan 
hända den dagen muslimerna tar 
över.

Till sist redogjorde den engelske 
ingenjören och antiislamisten Alan 
Lake för hur motståndet mot islami-
sering och Eurabia bör organiseras. I 
hans tal fokuserade han på problem i 
motståndet mot islamiseringen och 
hur dessa ska övervinnas samt hur 
vi ska försvara viktiga principer som 

Det är mer våld i Bibeln än i 
Koranen. Detta är förmodligen det 
allra vanligaste argumentet när 
det gäller att ursäkta eller förneka 
islams natur. När islams heliga 
texter, Koranen och Haditherna 
uppmärksammas för att visa på 
islams inneboende våldsamhet, 
påminns vi istället om att andra 
religioner, främst de judeo-krist-
na, är minst lika dåliga.

t tA CK e n Mo t kristendomens 
historia och doktrin är en 
viktig del i ansträngning-
arna att inympa en skam-

känsla inför vår egen kultur – en 
skam som leder till att människor 
inte ens anser att Västerlandet är 
värt att försvara. 

Människor som skäms över sin 
kultur och civilisation kommer inte 
att försvara den. Därför är det vik-
tigt att förstå skillnaderna mellan 
kristendomens ideologi och islams. 
Har kristendomen som det påstås 
samma kapacitet att inspirera till 
våld som islam? Finns det något i 
det judeo-kristna arvet som är värt 
att försvara i ljuset av utmaningen 
som vår civilisation står inför?

Våld i judisk och kristen historia
Flera texter från gamla testamentet 
visar de facto upp en våldsam sida. 
Särskilt två passager omnämns ofta; 
5 Mosebok 20:16-18 och Josua 10:40. 
Det handlar om erövringen av Ka-
naans land av hebréerna omkring 
1200 före Kristus. Problemet är att 
jämförelsen görs mellan ett histo-
riskt skeende i den judeo-kristna 
historien och en muslimsk teologi 
som uppmanar vill våld. Förvisso 
har de tre stora religionerna alla haft 
våld utfört i dess namn, men den 
springande punkten är huruvida 
detta våld är sanktionerat av deras 
gud och teologi eller helt enkelt av 
krigslystna människor.

Gamla testamentet fungerar som 
ett intressant exempel. Där beordra-
de Gud hebréerna att utrota kaana-
néer och andra omkringliggande 
folk. Det som bör dock noteras att 
detta våld, hur illa det än må ha varit, 
berörde en specifik tid och plats och 
inriktades mot specifika folk. Aldrig 
någonsin blev detta våld standardi-
serat eller del av judisk lag.

Här är islam unikt. Även om vål-
det i islam har en historisk kontext 
är dess yttersta betydelse teologisk. 
Överväg följande Koranverser, kän-
da som ”svärdverserna”:

”När de helgade månaderna gått 
till ända skall ni döda avgudadyr-

Västvärlden måste sluta förbanna sin egen historia
karna var ni än träffar på dem; tag 
dem till fånga och omringa dem och 
lägg er i försåt för dem. Men om de 
visar ånger och villighet att förrätta 
bönen och betala allmoseskatten, 
lämna dem då i fred – Gud [Allah] 
är ständigt förlåtande, barmhärtig.” 
(Koranen 9:5)

”Bekämpa dem som inte tror på 
Allah eller Domens Dag, eller tillå-
ter det som är förbjudet av Allah och 
Hans Sändebud, eller inte erkänner 

verserna är bland de sista avslöjan-
dena rörande islams förhållande till 
icke-muslimer och att dessa har er-
satt (abrogerat) omkring tvåhund-
ra av Koranens tidigare och mer 
toleranta verser, till exempel 2:256 
”Inget tvång finns i religionen”. Den 
irakiske juristen Majid Khaduri 
(1909–2007) skrev:

”Jihad ... anses av alla jurister, 
nästan helt utan undantag, som en 
kollektiv skyldighet för hela den mus-

muslimer.

Muhammeds roll
Ett vanligt förekommande argument 
när det gäller att förklara muslimskt 
våld är socio-ekonomiska faktorer, 
det vill säga att muslimer är ”för-
trycka” eller ”fattiga”. Problemet är 
bara att detta inte förklarar varför 
andra grupper som också lider av 
förtryck eller fattigdom (till exem-
pel i Sydamerika eller Asien) inte i 
sina religioners namn utför terror-
handlingar och dylikt.

Det som måste tas i beaktande är 
profeten Muhammeds liv. För mus-
limer anses han vara den perfekta 
människan. Han utgör en mycket 
viktig källa till lagstiftning, vilket 
står angivet i Koranen 33:21; ”I Guds 
Sändebud har ni ett gott föredöme 
…”. Men både i Koranen och Sun-
nan (Muhammeds liv och exempel) 
är plundring av otroende, förslavan-
de av deras barn och bortförande av 
kvinnor till harem välgrundat. Det-
ta innebär att liknande handlingar 
idag kan rättfärdigas genom att hän-
visa till Koranen eller Muhammed, 
vilket också sker runt om i världen.

Judendomen och kristendomen
Gamla testamentets patriarker låg 
aldrig till grund för judisk lag. De 
sågs som historiska figurer, felbara 
sådana som kunde straffas av Gud 
för deras synder.

För kristendomen ersattes myck-
et i det Gamla testamentet av Je-
sus, som i motsats till Muhammed 
kännetecknades av pacifism. Även 
kristna kan förespråka hat eller våld, 
men den kristna teologin föresprå-
kar knappast detta – tvärtom.

Det finns ingen motsvarighet 
inom judendomen eller kristendo-
men till de tidlösa och generella in-
struktionerna i otaliga Koranverser 
och hadither, som uppmanar till våld 
och krig mot de otroende; ”Fiendskap 
och hat skall råda mellan oss  och er 
ända fram till dess att ni tror på den 
ende Guden.” (Koranen 60:4)

Korstågen tas upp som exem-
pel på kristendomens våldsamhet, 
men korstågen var en aktion i ett 
krig mot muslimsk expansion som 
hade pågått i fyrahundra år. Det var 
efter att islam erövrat det kristna 
bysatinska riket på 1000-talet som 
påve Urban II initierade korstågen. 
Även bortsett från att korstågen allt-
så var riktade mot islams krigiska 
frammarsch, baserades dessa inte 
på Jesus eller det kristna budskapet. 
Korstågen var, liksom de våldsam-
ma passagerna i Gamla testamen-

Saracénernas härförare Saladdin. Korstågen 
var från början kristna försvarsoperationer 
mot islamisk aggression  i Mellanöstern. om 
nu korstågen vittnar om hur kristna betett 
sig – som uppmanas att älska, välsigna och 
gör gott mot sina fiender – kan man fråga sig 
vad som kan förväntas av muslimer – som 
är kommenderade av Gud att attackera, döda 
och plundra icke troende. illustration:  Gus-
tave Doré

Sanningens Religion, bland Bokens 
Folk, tills de ger kompensation med 
villlig underkastelse, och känner sig 
underdåniga.” (Koranen 9:29)

Även svärdverserna har ett histo-
riskt sammanhang. Allah utfärdade 
dessa bud efter att muslimer under 
Muhammeds ledning hade blivit 
starka nog att invadera sina kristna 
och hedniska grannar. Men till skill-
nad från de krigiska verserna och 
anekdoterna i Gamla testamentet 
är svärdverserna i islam grundläg-
gande för islams relation till icke-
muslimska folk. 

Enligt vers 9:5 stipulerar islamisk 
lag att avgudadyrkare och polyteis-
ter antingen måste konvertera till 
islam eller dödas. Vers 9:29 är den 
primära källan för islams välkända 
diskriminering mot kristna och ju-
dar under islamisk överhöghet. 

Svärdverserna, liksom otali-
ga andra verser i Koranen och de 
muntliga traditioner som tillskrivs 
Muhammed, ligger till grund för 
islams lärda; tjänstemän, shejker, 
muftis och imamer som genom ti-
derna alla nått konsensus bindande 
för hela det muslimska samfundet 
– att islam ska vara i ständigt krig 
med den icke-muslimska världen 
tills de förstnämnda kan dominera 
de sistnämnda. 

Det är ijma, konsensus, inom 
den muslimska världen att svärd-

limska samfundet.” (Majid Khadduri, 
War and Peace in the Law of Islam, 
Oxford University Press, 1955) 

Koranens språk skiljer sig från 
Gamla testamentets i det att Kora-
nen uppmanar till mord och krig 
mot de ”otroende” såväl förr som 

tet, historiska till sin natur och inte 
tecken på någon djupare teologisk 
betydelse.

Västvärlden måste sluta att för-
banna sin egen historia och värde-
ringar, för annars blir det omöjligt 
att försvara sig mot en ideologi som 
har sina prioriteringar klara. Dess-
värre har det mångkulturella och 
relativistiska tankesättet blivit djupt 
rotat i Sverige och Väst. Detta har 
medfört att vi fått ledare som visar 
öppet förakt för vår kultur och his-
toria. Många känner väl till Rein-
feldts uttalande om att ”ursvenska 
blott var barbari” (DN 11 november 
2006) eller Mona Sahlins tal in-
för Turkiska ungdomsförbundets i 
mars 2002:

”Jag tror att det är lite det som gör 
många svenskar så avundsjuka på 
invandrargrupper. Ni har en kultur, 
en identitet, en historia, någonting 
som binder ihop er. Och vad har vi? 
Vi har midsommarafton och sådana 
töntiga saker.”

Endast i ett land där en oikofobi 
(det vill säga ett sjukligt behov att 
nedvärdera sin egen kultur) får härja 
fritt kan sådant grovt självförakt ex-
istera. Att likställa kristendom med 
islam är ett led i denna process, som 
inte bara resulterar i självförakt utan 
även i ett välkomnande av den mus-
limska ideologins framväxt i Sverige 
och Västvärlden. <

Kent ekeroth
SD, internationell sekreterare

Hagia Sofia byggdes som kristen kyrka på den bysantinska tiden. Minareterna byggdes till när 
turkarna gjorde om byggnaden till moske efter eröringen av Konstantinopel 1453.

Västerlandet är uppbyggt på som is-
lam i sin tur är emot.

Alan Lake påpekade även att det 
är ont om tid. ”Om 40 är det för sent”, 
menade Lake eftersom muslimerna 
då kommer att vara i majortitet.

Kent Ekeroth kommenterar sem-
nariet:

– Det blev ett mycket lyckat eve-
nemang; bra uppslutning, intressan-
ta talare och bra täckning i media.

Nästa seminarium planeras att 
hållas i Stockholm, följt av Göte-
borg, förhoppningsvis redan i hös-
ten 2009. <

”Människor som 
skäms över sin kultur 
och civilisation kom-
mer inte att försvara 
den.”

idag, vilket vaken kristendomen el-
ler judendomen gör. I princip alla 
våldsamma befallningar i Koranen 
är i form av generella ställningsta-
ganden, till exempel 8:39; ”Jag har 
beordrats att föra krig mot mänsk-
ligheten tills de vittnar om att det 
inte finns någon gud utom Gud 
och att Muhammed är Guds bud-
bärare”.

Den faktiska verkligheten visar 
en slående korrelation med vad is-
lam föreskriver; från dag ett spreds 
islam genom krig och erövring. En 
majoritet av det som idag är dar-al-
islam, erövrades genom krig. Även 
islams vagga, den arabiska halvön, 
blev muslimsk genom krig där tu-
sentals avrättades för att de inte var 
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e t BL e v e n J ä Mn K A MP i det 
norska valet mellan de 
båda blocken. När krut-
röken skingrats stod den 

röd-gröna koalitionen under led-
ning av statsminister Jens Stol-
tenberg från Arbeiderpartiet som 
knapp segrare: mandatfördelningen 
i stortinget blir 86 mot 83 i röd-grön 
favör. Det har inte hänt sedan 1994 
att en norsk regering återvalts.

Arbeiderpartiet gjorde ett kanon-
val och fick 35,5 procent av rösterna, 
en ökning med nära tre procent se-
dan valet 2005. Mandatmässigt blir 
det en uppryckning från 62 till 65. 
Då gjorde det inte så mycket att koa-
litionspartnerna Sosialistisk Venstre 
och Senterpartiet minskade något.

På den icke-socialistiska sidan 
svarade Fremskrittspartiet under 
ledning av Siv Jensen för sitt bästa 
val någonsin och fick 22,9 procent. 

Fortsatt röd-grön röra i Norge

FrP får därmed 41 mandat i stor-
tinget, en ökning med tre. Även Hö-
yre ökade, från 14,1 till 17,2 procent 
vilket innebär en påspädning av sju 
mandat till 30.

De goda resultaten för FrP och 
H förslog dock inte, eftersom såväl 
Kristelig Folkeparti som det libe-
rala partiet Venstre gick bakåt – för 
Venstre blev det rena katastrofen: ett 
tapp på 2,1 procent ner till 3,8. Par-
tiledaren Lars Sponheim har, för-
klarligt nog, meddelat att han ämnar 
avgå i vår. Inte att undra på, efter-
som han själv miste sin stortings-
plats och partiet med ett nödrop 
hankade sig kvar i stortinget med 
hjälp av två tilläggsmandat, dock 
med en förlust på åtta mandat. 

Samme Sponheim hade före va-
let i en TV-sändning inför norska 
folket klargjort, att man inte kunde 
tänka sig att sitta i samma regering 
som FrP. Med tanke på vad som 
hände i valet var det kanske inte det 
bästa han kunde ha sagt.

Segern för den ”röd-gröna röran” 
anses allmänt vara en stor person-

SDK var på plats i år igen när 
Dansk Folkeparti höll årsmöte. 
Som vanligt så var inga andra 
svenska medier på plats och fick 
uppleva Dansk Folkeparti från 
insidan.

F t e R MinGe L i  L oBBy n där Pia 
Kjaersgaard gick runt och 
hälsade alla välkomna så 
sprakade det loss strax före 

klockan tolv. Ljuset dämpas inne i 
lokalen och ett bildspel, från det 
gångna året, visas på två storbilds-
skärmar vilket följs upp med allsång 
av mötesdeltagarna. När formalia 
kring mötets öppnande och upplägg 
var avklarat så var det återigen tid 
för en sång, denna gång sjöng om-
buden Det er et yndigt land, ”Det är 
ett härligt land”.

Rösta danskt - även lokalt
Pia Kjaersgaard inleder sedan med 
ett mäktigt tal:

– Låt mig detta valår säga det 
tydligt, så att alla kan förstå det, och 
ingen kan missförstå. Det är dags 
att ännu en gång rösta danskt, rösta 
både med hjärna och hjärta för att 
säkra vår egen, våra barn och barn-
barns trygghet och välfärd i varda-
gen och i framtiden. Det är dags att 
rösta danskt, även lokalt.

Gensvaret är öronbedövande 
med rungande applåder från ombu-
den. Pia Kjaersgaard berör sedan i 
sitt tal även den ekonomiska krisens 

framfart, som även drabbat Dan-
mark, men att även om danskarna 
dagligen funderar kring krisen och 
dess inverkan, så får de inte glöm-
ma vilket härligt land, trots kris och 
motgångar, Danmark är att bo i.

Vidare tackade Pia Kjaersgaard 
alla politiker i Dansk Folkeparti, 
för ett fantastiskt politiskt arbete 
runt om i de danska kommunerna. 
Men det fanns också utrikespolitik 
i hennes tal. Pia Kjaersgaard står 
upp för demokrati och mänskliga 
rättigheter. Exempelvis i sitt stöd 
för invånarna i Tibet och Taiwan, 
mot det förtryck som utövas ifrån 
Kina . Det har fått Kinas regering 
att beklaga sig hos Danmarks stats-
minister med synpunkter på Dansk 
Folkepartis engagemang och att Pia 
Kjaersgaard besöker och visar sitt 
stöd till Taiwan.

Inrikespolitiskt så står Dansk 
Folkeparti på de svagas sida, de som 
saknar möjlighet att klara sig själva, 
som alkoholister och hemlösa.  Våra 
äldre är en viktig grupp i samhäl-
let och det är vårt ansvar att ge våra 
äldre ett värdigt liv och Dansk Fol-
kepartis politik har redan bidragit 
till att höja pensionerna för Dan-
marks många äldre. Även våra barn 
och unga är viktiga eftersom de är 
Danmarks framtid.

Gör din plikt – Kräv din rätt, var 
ord som genomsyrade Pias tal och 
som därför upprepades flera gånger. 
En viktig och självklar ingrediens i 

Dansk Folkepartis politik är frågor 
kring invandring och islamisering 
av Danmark. ”Färre onyttiga ut-
länningar” i Danmark och mindre 
islamisering var ord som rev ned 
stora applåder bland mötesdelta-
garna. Statsfinanserna i Danmark 
har även de blivit bättre med infly-
tande från Dansk Folkeparti. 2001 
hade Danmark en statsskuld på 293 
miljarder. Sedan Dansk Folkeparti 
har fått sätta dagordningen och satt 
fokus på invandrings-, kriminal- 
och inte minst socialpolitiken så 
kommer år 2010 Danmarkas skat-
teskuld ha sjunkit till 14 miljarder. 
Det är till stor del Dansk Folkepartis 
förtjänst. 

Efter sitt tal fick Pia Kjaersgaard 
stående ovationer som aldrig tyck-
tes ebba ut.

Dansk kultur; camping
Traditionsenligt hade årsmötet ett 
tema kring danskhet och dansk kul-
tur. Årets tema var camping. Dans-
karna älskar att resa runt i Danmark 
och andra länder, och semestra i tält 
eller husvagn. Gärna lite primitivt, 
men också festligt. Årets överrask-
ning var en, nästan riktig camping, 
som med blixtens hastighet byggdes 
upp i kongresscentret foajé, under 
tiden som medlemmarna satt och 
lyssnade till Pia Kjæsrgaards tal. När 
de kom ut i pausen möttes de av få-
gelsång, gröna buskar, tält, husvagn, 
klappstolar, hundskall, glada och 

lyckliga campare vid trädgårdsbord, 
cyklande barn, och en enkel lägereld 
där det bakades bröd. Platsen blev 
naturligtvis vald till intervjuplats för 
TV 2 och DR, och Pia Kjaersgaard 
satte sig i en hopfällbar stol framför 
tältet när hon intervjuades. Årets 
tema var väl genomtänkt och väl 
organiserat, gemytligt och mysigt 
men framförallt väldigt danskt.

Iran – ett koncentrationsläger
Dansk Folkeparti har traditionsen-
ligt en gästtalare. Årets inbjudna ta-
lare var Farshad Kholghi, skådespe-
lare och debattör från Köpenhamn, 

även känd för sin islamsatir i Dan-
mark. Farshad Kholghi berättade att 
han kom till Danmark tillsammans 
som sin familj som 13-åring. Famil-
jen flydde från fundamentalisterna 
i Iran, eftersom de tillhörde en mi-
noritetsgrupp. Farshad berättade 
att när Ayatollah Khomeini kom 
till makten så kom också terrorn till 
Iran. Icke muslimska byar brändes 
ned. Mullorna fick makt och med 
det så försvann också demokratin i 
landet. Det iranska folket blev hjärn-
tvättade, det infördes könsapartheid 
och landet fick en tillbakagång 1000 
år i tiden.

Farshad beskrev Iran som värl-
dens största koncentrationsläger 
och jämförde Mullorna med Hitler 
som diktator. Men Västvärlden ac-
cepterar Mullorna likt nutidens Hit-
ler, men Farshad hoppades att den 
danska FN-delegationen kommer 
att resa sig upp och lämna salen när 
”lill-Hitler” som han kallade Mah-
moud Ahmadinejad, Irans ledare 
ska upp i talarstolen. 

Som alltid så visar Danmark och 
Dansk Folkeparti vägen mot framti-
den och med historien i hjärtat.  <

Stefan olsson
ordförande SD Landskrona

DF och Pia visar vägen mot framtiden!

lig framgång för statsminister Jens 
Stoltenberg, som nu framstår som 
en av de mer bemärkta arbeiderle-
darna genom tiderna. Också FrP:s 
ledare Siv Jensen har skäl att gläd-
jas. Valframgången gör att det är 
mycket tveksamt om de etablerade 
borgerliga partierna kan fortsätta 
negligera Siv och FrP när det gäller 
att sätta ihop potentiella regerings-
underlag. Till valet 2013 torde hon 
vara de borgerligas givna statsmi-
nisterkandidat.

Fremskrittspartiet har en liknan-
de syn på invandring och islamise-
ring som Sverigedemokraterna men 
är mer liberalt än SD i ekonomiska 
frågor. <

tommy Hansson
Chefredaktör

Fremskrittspartiets ledare Siv Jensen umgås 
med den norska valmanskåren.

en fullpackad konferenslokal åhörde och bejublade Pia Kjaersgaards hälsningstal. Foto: Hans-olof Andersson

Barnfamiljerna ligger Dansk Folkeparti varm om hjärtat. Foto: Hans-olof Andersson
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nils Liedholm (till vänster) slår upp ett glas 
av egenproducerat vin till  legendariske MFF-
ledaren eric Persson.

e t Be R ät tA S oM Nils Lied-
holm, att när han under 
sin tid som fotbollsspe-
lare i Sverige på 1940-talet 

skulle festa loss ordentligt på en spe-
larbankett, så beställde han in två 
sockerdricka. När han sedan blev 
firad yrkesspelare i AC Milan i Ita-
lien lärde han sig förvisso uppskatta 
vinets företräden och skaffade sig 
jämväl en egen vingård i Piemonte i 
norra Italien, men historien om den 
sockerdricksfestande Liedholm sä-
ger en hel del om med vilket allvar 
han gick in för uppgiften att lyckas 
i sportens värld. Så blev han också 
en av Sveriges främsta genom alla 
tider.

När jag i somras bilade till Gryt i 
Östergötland för att bese en konst-
utställning som en gammal vän till 
mig hade, passerade jag först genom 
Valdemarsvik. På central plats för-
kunnade en stor affisch att under 
tiden 25 juni till 9 augusti pågick en 
utställning i det så kallade Funkis-
huset om ortens store son, fotbolls-
spelaren Niels Liedholm: ”Från Val-
demarsvik till Italien”.

Som gammal sportjournalist 
kunde jag naturligtvis inte låta bli 
att titta in. Jag fick mig till livs ett 
komprimerat stycke idrottshistoria, 
smakfullt presenterat, vilket inspi-
rerade mig till denna artikel.

Strategiskt tänkande
Nils Liedholm (1922–2007) är och 
förblir en av Sveriges främsta fot-
bollsspelare genom tiderna, mång-
sidig som få. Den legendariske 
förbundskaptenen (då förtiden 
var titeln ”UK-chef ”, UK för uttag-
ningskommittén) och sedermera 
tipsexperten och TV-kommenta-
torn Rudolf ”Putte” Kock definie-
rade på sin tid det perfekta fotbolls-
laget som ett som hade elva stycken 
Nils Liedholm i laget.

Unge Nils började tidigt drömma 
om att bli fotbollsstjärna. Hans för-
sta klubb var kvartersgänget Järn-
vägsgatans IF i centrala Valdemars-
vik, eller ”Viken” som det ofta kallas 
på orten. Alla grabbar i det gänget 
drömde säkert om att bli fotbolls-
stjärnor, men endast den spinkige 
och fräknige Nils Liedholm skulle 
genom talang samt hårt och mål-
medvetet arbete lyckas infria sina 
drömmar. Den devis han hyllade 
genom hela sitt verksamma idrotts-
liv var ”Öva, öva, öva”.

Med andra ord: övning ger fär-
dighet. Eller varför inte: trägen vin-
ner. Det låter möjligen banalt, men 
är icke desto mindre en djup san-
ning – inom idrotten som i livet i 
allmänhet.

v iD S in ö v e R G å n G till AC Milan i Ita-
lien skrev Nils Liedholmföljande 
brev till Svenska fotbollförbun-
det i Solna och ber om tillåtelse 
för utlandsflytten:

Under min skoltid och därpå föl-
jande praktik har det varit min 
önskan att kunna fullständiga 
min merkantila utbildning ge-
nom studier i utlandet, som hit-
tills dock ej varit realiserbar.

Denna fråga har nu kommit i 
annat läge genom erbjudande från 
A. C. Milan, Italien, att som pro-
fessionell spelare medverka från 1 
aug. 1949. Då erbjudandet är så 
förmånligt att såväl min utbild-
ningstid som närmast följande år 
kan anses ekonomiskt tryggade 

anser jag mig icke kunna avböja 
det erbjudna anbudet.

Ovanstående har givit mig 
anledning tillskriva Eder med 
anhållan om, att Ni ville lämna 
tillstånd för min övergång till A. 
C. Milan.

Då det är min förhoppning att 
Ni med full förståelse bedömer 
denna sak vore jag tacksam för 
Edert godkännande svar.

Samtidigt ber jag att få fram-
föra mitt varmaste tack för det vi-
sade förtroende samt för de min-
nesrika gåvor jag fått mottaga 
under de år jag haft förmånen få 
representera Eder.

Med idrottsliga hälsningar,
Nils Liedholm.

Nisse Liedholm – ty det var så 
han mest kallades – hade emellertid 
ytterligare en egenskap förutan vil-
ken han näppeligen skulle ha kun-
nat nå sina drömmars mål: en för-
måga till strategiskt tänkande som 
bland annat yttrade sig i att han re-
dan som 18-åring i Valdemarsviks IF 
gick sin första tränarkurs med lagets 
spelande tränare, Ceve Linde, som 
pedagog. 

Det är egentligen ganska fantas-
tiskt att redan innan spelarkarriären 
hade skjutit fart på allvar tänkte Nis-
se på tiden efter den aktiva banan. 
Vilket gjorde att han under närmare 
40 år kunde vara en framgångsrik 
yrkestränare i Italien.

OS-guld i London
I början av 1940-talet, då en stor del 
av världen utanför Sverige härjades 
av Andra världskriget, spreds ryktet 
att i Valdemarsvik vid östgötakus-
ten fanns en osedvanligt begåvad 
ung fotbollsspelare. Flera klubbar 
visade intresse för den unge Nils 
Liedholm, bland dem AIK, IFK Es-
kilstuna, IFK Norrköping och IK 
Sleipner. När Nils blivit myndig vid 
21 års ålder skrev han kontrakt med 
Sleipner från Norrköping. 

 Sleipner hade varit ett av landets 
bästa lag på 1930-talet och var dess-
utom Nils favoritelva, vilken han 
sett spela otaliga gånger i Norrkö-
pings idrottspark. Hans förebild 
som spelare var klubbens stora stjär-
na under 1920- och 1930-talen, Tore 
Keller. Liedholm representerade 
Sleipner under åren 1943–1946 och 
blev sistnämnda år också uttagen i 
B-landslaget för en match mot Dan-
mark i Norrköping. Det blev Nisse 
Liedholms stora genombrott. Efter 
matchen beskrevs han som ”en ny 
Keller”, en liknelse som den unge 
talangen måste ha uppskattat.

Hur mycket den 24-årige Lied-
holm än kände för IK Sleipner 
kunde han inte motstå locktonerna 
från dåtidens svenska stjärnlag IFK 
Norrköping, och våren 1947 kunde 
han göra debut i allsvenskan. Laget 
tog SM-guld, men Liedholm hade 
inte spelat tillräckligt många match-
er för att få medalj. 1948 gjorde la-
get om bravaden, och nu kunde vår 
man kvittera ut sitt första och enda 
svenska mästerskap.

Redan året innan hade Lied-
holm dock hunnit göra landslags-
debut (mot Irland), och genom åren 
skulle det bli 23 landsmatcher och 
tolv mål. 1948 hölls i London de för-
sta olympiska spelen på tolv år, och 
givetvis skulle Sverige ställa upp i 
fotbollsturneringen. ”Putte” Kocks 
mannar tog här guldet efter 12-0 
mot Korea, 3-0 mot Österrike, 4-2 
mot Danmark samt 3-1 i finalen mot 
Jugoslavien. Nisse Liedholm, som 
var användbar nästan överallt på 
planen, hade av den finurlige Kock 
tilldelats rollen som ”släpande” vän-
sterytter.

Guldmedaljörerna hette, från 
målvakt till vänsterytter: Torsten 
Lindberg, Knut Nordahl, Erik Nils-
son, Birger ”Bian” Rosengren, Ber-
til Nordahl, Sune ”Mona-Lisa” An-
dersson, Kjell Rosén, Gunnar Gren, 
Henry ”Garvis” Carlsson och Nils 
Liedholm.

Proffs – och VM-silver i Stockholm
OS-guldet gav eko i fotbollsvärl-
den, och till följd av den storartade 
framgången blev merparten av de 
segrande svenskarna yrkesspelare. 
Först ut i proffssvängen var emeller-
tid Nisse Liedholm, som värvades 
av storklubben AC Milan i Milano, 
en klubb Liedholm kom att repre-
sentera under hela sin italienska 
spelarkarriär 1949–1961. 

Under denna tid spelade Lied-
holm – smeknamn var ”Lidas”, ”Il 
Barono” (Baronen) och ”Il Conte” 
(Greven) – 359 matcher och spe-
lade in 81 mål. Italiensk mästare 
blev han 1951, 1955, 1956 och 1957. 
AC Milan vann även Latin Cup 1951 
och 1956.

Nisse Liedholm var känd för sin 
eleganta spelstil (därav tillnamnen 
”Il Barono” och ”Il Conte”) och sin 
exakta noggranhet. Han lär ha gjort 
sin första felpassning på hemmaa-
renan San Siro i Milano efter två års 
spel i den röd-svart-randiga klubb-
tröjan. Han har själv kommenterat 
denna händelse på följande sätt: 
”Mitt misstag var så oväntat att pu-
bliken gav mig stående ovationer 
som varade i fem minuter.”

I Milan-tröjan ingick Liedholm 
i den spektakulära innertrion Gre-
No-Li med Gunnar Gren som hö-
gerinner, Gunnar Nordahl som cen-
terforward och Nils Liedholm som 
vänsterinner. Det bör här inskjutas 
att dåtidens anfall (”kedjan”) bestod 
av fem man och att inrarna motsva-
rade våra dagars offensiva mittfälta-
re. Italienska fotbollshabituéer talar 
fortfarande med darr på stämman 
om Gre-No-Li, där centertanken 
Nordahl på 257 matcher skottade 
in 225 mål, fortfarande målrekord 
i högsta italienska ligan.

De svenska spelare som valde yr-
keslivet utomlands – och på 1950-

talet hamnade nästan alla i La Bella 
Italia – drabbades dock av en olä-
genhet; de lystes i bann från fortsatt 
landslagsspel. Att välja proffslivet 
ansågs närmast som landsförräderi. 
Det var inte förrän till VM i Sverige 
1958 som bannlysningen hävdes.

I Sverige-VM var Nisse Lied-
holm, nu 36 år gammal, med om att 
som lagkapten ta VM-silver efter en 
klasisk final mot Brasilien som vann 
sitt första världsmästerskap efter 
5-2-vinst  mot Sverige. Det var ”Li-
das” som gav Sverige ledningen med 
1-0. Dessförinnan hade vi i grupp-
spelet spöat Mexiko med 3-0, sla-
git Ungern med 2-1 samt spelat 0-0 
mot Wales. I kvartsfinalen blev det 
2-0 mot Sovjet och i semi 3-1 mot 
Västtyskland efter ett drömmål av 
högeryttern Kurre Hamrin.

Det klassiska silverlaget bestod 

av Kalle Svensson, Orvar Berg-
mark, Sven Axbom, Reino Börjes-
son, Bengt ”Julle” Gustavsson, Sig-
vard Parling, Kurt Hamrin, Gunnar 
Gren, Agne Simonsson, Nils Lied-
holm samt Lennart ”Nacka” Skog-
lund.

Lång tränarkarriär
Efter en lång spelarkarriär, som va-
rade till 39 års ålder, var Nils Lied-
holm väl förberedd för sin ännu 
längre tränarkarriär, som försig-
gick i tur och ordning i klubbarna 
AC Milan, Verona, Monza, Varese, 
Fiorentina och AS Roma – den se-
nare klubben tränade Liedholm 
ända till 1997; då hade han av Roms 
borgmästare hunnit begåvas med 
hederstiteln Conte di Roma (greve 
av Rom). Det skedde sedan Roma 
vunnit Lo Scudetto (som den ita-
lienska mästartiteln benämns) 1983 
– det var klubbens första mästartitel 
sedan krigssäsongen 1941–1942.

Parallellt med tränarjobben drev 
Nils Liedholm sin egen vingård i 
Piemonte i norra Italien och hade 
snart ett grundmurat rykte som en 
framgångsrik och innovativ vinbon-
de. Vingården drivs i dag vidare av 
sonen Carlo och dennes familj.

Trots de osannolika framgång-
arna i Italien glömde Nils Lied-
holm aldrig bort Sverige och Val-
demarsvik, där sagan en gång hade 
begynt.. Vikenborna glömde heller 
aldrig bort hemmasonen. Han ut-
sågs 2002 till hedersmedborgare i 
Valdemarsvik och finns dessutom 
avbildad i form av en byst på orten 
(där Nils inom parentes sagt ägnade 
sig åt bandyspel på vintern).

Nils Liedholm avled vid 85 års 
ålder i Piemonte 2007. Under sin 
levnad visade han oavlåtligt, både 
på och utanför planen, prov på en 
personlig stil och fason som man 
önskade att många fler av dagens 
fotbollsaktiva förmådde leva upp 
till. Nils Liedholm var en prydnad 
för Sverige. <

tommy Hansson
Chefredaktör

Fotbollslegenden Nils Liedholm

Från två sockerdricka till egen vingård

Begär tillstånd för utlandsflagg
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FJoR Be S öK t e en grupp sveri-
gedemokrater, däribland un-
dertecknad, ögruppen Färö-
arna – ett litet land mitt ute i 

Atlanten, mittemellan Island och 
Skottland. Det som slog resenärer-
na var hur ättlingarna till de viking-
ar, som kom till ögruppen redan på 
800-talet, inte bara lyckats överleva 
på de karga klipporna, de har också 
lyckats skapa ett livskraftigt, välmå-
ende och modernt samhälle samti-
digt som de bibehållit sina traditio-
ner och sin starka gemensamma 
identitet. Fjorårets resa beskrivs i 
reportaget ”Färöarna – där forntid 
och framtid är ett”, som publicera-
des i SD-Kuriren nummer 78.

Vår resa rönte uppmärksamhet 
i svensk massmedia sedan Syd-
svenskan-journalisten Niklas Or-
renius den 26 april 2009 skrivit ett 
reportage om mig och mitt politiska 
arbete i Region Skåne. En stor del 
av artikeln handlade nämligen om 
resan till Färöarna och vår syn på 
detta samhälle, som för oss sveri-
gedemokrater på många sätt är ett 
idealsamhälle.

I vårt reportage i SD-Kuriren ci-
terade vi komikerfiguren Haraldur, 
som höll tal på Färöarnas national-
dag. Hans tal, som vi bara förstod 
en bråkdel av, var en blandning 
av satir och allvar. Detta bekräftas 
också av Haraldur själv, eller rättare 
sagt Sjúrður Skaale som Haraldur 

egentligen heter, när jag träffar ho-
nom ett år senare i Tórshavn – Färö-
arnas huvudstad. ”Om jag inte tyd-
ligt överdrivit nationalismen i talet 
hade det ju varit mina egna politiska 
ståndpunkter rakt av och då hade 
det varit ett rent politiskt tal”, sade 

plötsligt drogs Sjúrður Skaale in i 
det politiska spelet i Sverige. Man 
ville också göra gällande att Skaale 
tog avstånd från allt som hade med 
Sverigedemokraterna att göra. Öv-
riga medier i Sverige hakade snabbt 
på i sina försök att förlöjliga oss sve-

Återbesök på Färöarna

motsvarande riksdagen i Sverige. 
Han representerar Färöarnas störs-
ta parti Tjóðveldisflokkurin, som är 
ett vänsterorienterat nationalistiskt 
parti som vill ha självständighet 
från Danmark. I svensk media har 
hans parti beskrivits som motsva-
righeten till Socialdemokraterna, 
vilket är felaktigt.

Jag fick en rundvandring i lag-
tinget, som bildades redan under 
800-talet och räknas av många som 
världens äldsta, ännu existerande, 
parlament, innan vi satte oss ned 
över en öl och talade om våra poli-
tiska förhållanden i våra respektive 
länder. I flera frågor visade det sig 
också att vi hade samma uppfatt-
ningar. Sjúrður instämde till ex-
empel i Sverigedemokraternas syn 
på invandringspolitiken. Han var 
också förgrymmad över hur svensk 
massmedia arbetar och hur han an-
vändes som politiskt slagträ.

Efter en rundvandring inne i 
Tórshavn skildes våra vägar åt den-
na gång. Min semester fortsatte på 
Färöarna i ytterligare några dagar 
tillsammans med familj och vänner. 
Färöarna fortsätter att fascinera och 
det lär inte vara sista gången jag be-
vistar detta underbara land. <

Björn Söder
Partisekreterare SD

Björn Söder tillsammans med Sjúrður Skaale framför lagtinget, som bildades under 800-talet 
och räknas av många som världens äldsta idag existerande, parlament. Foto: Privat

Sjúrður Skaale, som ändå pekade på 
att hans tal innehöll en hel del allvar 
i botten.

Svenska massmedier försökte 
göra sig lustiga över att vi citerade 
Haraldur och över att vi skrev att 
hans tal gav ett mäktigt intryck. I 
en artikel i Sydsvenskan skrev Nik-
las Orrenius den 6 maj en krönika 
under namnet ”Färöarna skrat-
tar åt Sverigedemokraterna”. Helt 

rigedemokrater.
Sanningen var dock en annan än 

vad svenska medier gjorde gällande. 
Sjúrður Skaale ansåg sig uppenbar-
ligen feltolkad och skickade ett brev 
till mig, i vilket han bjöd in mig till 
ett möte. När jag i år valde att åter 
besöka detta underbara land och 
anlände till Tórshavn passade jag 
på att träffa Sjúrður Skaale – en 42-
åring som sitter i färöiska lagtinget, 

Äktenskapsfrågan 
i fokus på årets 
kyrkomöte

När årets kyrkomöte öppnades i 
närvaro av ärkebiskop Anders Wej-
ryd stod det  klart att äktenskaps-
frågan kommer att vara i fokus. 
Ärkebiskopen tillät sig att hoppas, 
att denna fråga inte kommer att de-
batteras lika länge i Svenska kyrkan 
som kvinnoprästfrågan. Kyrkomö-
tets ordförande Gunnar Sibbmark 
instämde.

”Vi gör ett teologiskt pionjärar-
bete i dessa frågor”, menade Wejryd 
som påminde kyrkomötesledamö-
terna om att det skall fattas beslut 
om huruvida kyrkan kan acceptera 
den äktenskapslag som staten fast-
ställt. Det gäller i sammanhanget att 
avgöra om kyrkan dels är beredd att 
fortsätta viga par av olika kön, dels 
om man kan tänka sig att börja viga 
par av samma kön.

Det kan dock diskuteras om den 
kristna trons uppgift i första hand är 
att bryta ny mark eller om den fak-
tiskt är att aktualisera de riktlinjer 
som redan dragits upp av kristen-
domens grundare, Jesus Kristus. <

Alliansens hemliga 
plan: sänkta löner

Regeringen avslöjar i ett internt 
dokument att de vill pressa ned de 
lägsta lönerna, skriver Expressen. 
Enligt finansminister Anders Borg 
är inte syftet med deras politik att 
skapa lönedumpning. Men vid ett 
chefsmöte på UD den 27 augusti 
presenterade Anders Borgs sekre-
terare, enligt Expressen, läget inför 
höstbudgeten där en av fördelarna 
med regeringspolitiken sades vara 
att den sänker reservationslönen. 
Enligt nationalekonomen Stefan de 
Vylder innebär detta att man bäd-
dar för ”working poor”, det vill säga 
mycket jobb för låga löner. <

Illegala invandrare 
har goda möjligheter 
att stanna

Utlänningar som en gång blivit 
folkbokförda i Sverige har goda 
chanser att fortsätta att leva ett 
vanligt liv här, trots indragna uppe-
hållstillstånd, skriver Arbetarbladet 
den 11 september.

Gränspolisen och migrations-
verket i Gävle slog nyligen larm om 
att utlänningar kan fortsätta leva i 
Sverige, få social- och bostadsbi-
drag, utan att myndigheterna rea-
gerar. En stor del av problemet till-
skrivs folkbokföringen, då personer 
med tillfälliga uppehållstillstånd 
folkbokförs utan att folkbokföring-
en ändras när uppehållstillståndet 
upphör.

Som exempel nämner Willy Afla-
renko, enhetschef vid Gävleborgs 
gränspolis, en familj som förra året 
skulle avvisas men där avvisningen 
sköts upp till terminens slut med 
hänsyn till barnens skolgång. När 
terminen tog slut gick familjen un-
der jorden, lyfte barnbidrag, soci-
albidrag och bostadsbidrag på över 
20 000 kronor i månaden. Anna 
Högberg från migrationsverket 
säger till tidningen att hon regel-
bundet, flera gånger i veckan bara 
i Gävle, stöter på fenomenet.  <
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Reinfeldt svamlar om Sverigedemokraternas opinionssiffror
nDe R t e CK n A D GL ä D S över de 
opinionsmässiga fram-
gångar Sverigedemo-
kraterna fått den senaste 

tiden. Dock är jag ytterst väl medve-
ten om att de siffror som gäller är de 
som väljarna fastställer i september 
2010. Däremot förvånar mig stats-
minister Fredrik Reinfeldts kom-
mentar till SD:s siffror.

Han påstod nämligen med an-
ledning av SD:s siffror i senaste 

opinionsmätningarna att ”SD får 
erfarenhetsmässigt svårt försvara 
sin position ju närmare valet kom-
mer”.

Fakta är följande:

I valet 2002 ökade SD från 8 till 48 
kommunala mandat. I valet 2006 
ökade SD till runt 280 mandat. I 
båda fallen hade partiet legat lågt 
i mätningar strax före valen. Vid 
valet 2006 fick SD även mandat i 

kommuner där partiet ej kandide-
rat vilket självklart irriterat andra 
partier.

Jag hoppas, för Sveriges del, att 
statsministern i sitt ämbete är mer 
noga då han refererar till erfarenhet 
och fakta. <

 Sten Andersson
 Kommunalråd Malmö

Sten Andersson:

en vy över det fagra tórshavn, huvudstad på Färöarna. Foto: Björn Söder

Reinfeldt fruktar SD. Foto: emilia öije
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é J à v u ! När man blickar 
tillbaka på de senaste oro-
ligheterna i Gottsunda 
ser man att det upprepar 

sig. Sista dagen i ramadan förra 
året krossades ett 50-tal rutor på 
Gottsundaskolan och bussar utsat-
tes för stenkastning.

Samma sak som vi nu ser i in-
vandrartäta förorter har man redan 
stor erfarenhet av i Paris. Självfallet 
är det det missbrukade begreppet 
”utanförskap” som är det väl diag-
nostiserade problemet. Det är nog 
ingen som påstår något annat. Men 
det innebär inte att de hundratusen-
tals hederliga människor som inte 
har ett arbete att gå till känner någon 
maning att kasta sten på polis och 
brandkår eller bränna upp grannens 
bil. Allt tyder på att det i detta fall 
handlar om en oförmåga att passa 

in och hitta sin plats i det svenska 
samhället och känna samhörighet 
med landets invånare.

Jag är själv av invandrarbak-
grund, och har många vänner och 

bekanta som själva flytt från sitt 
hemland, sökt en fristad, och fun-
nit den i Sverige. Detta är däremot 
något som många av dagens invand-
rare och deras barn totalt misslyck-
ats att göra. Hur kan dessa personer, 
som fått skydd av det land som vi-
sat dem solidaritet i deras situation, 
demonstrera sin tacksamhet genom 
att bränna tiotals bilar, krossa rutor 
och misshandla förbipasserande, 
och därefter ljuga och förtala de 
poliser och brandmän som går upp 
varje morgon för att göra sin plikt 
som medborgare?

Och värst av allt, sedan förvän-
ta sig lojalitet och stöd, och få det 
(!) från andra invandrarungdomar 
som inte har deltagit i kravallerna. 
Så skedde inte med 1960-talets ita-
lienska invandrare eller 1970- och 
1980-talets östeuropeiska flyktingar. 

Ett uppror med muslimska förtecken
e D n ä S tA n e t t å R kvar till 
valet är visionerna stora 
för ungdomsförbundet. 
Vi planerar att bedriva 

en omfattande valkampanj med 
start redan i höst med tillhörande 
valkonferens för förberedning av 
allt praktiskt som hör en valrörelse 
till. 

Vi kommer tveklöst att genom-
föra den största satsningen i förbun-
dets historia, då vi har ett oerhört 
avgörande val som väntar. Ambi-
tionen är att vi ska ansöka om till-
låtelse att besöka alla Sveriges gym-
nasieskolor och där är du som SDU 
medlem välkommen att delta. Fak-
tum är att vi kommer att behöva all 
uppslutning som vi bara kan få i alla 
kommuner runt om i landet.

Att kampanjen kommer att 
lyckas, och dessutom riktigt bra, 
är någonting som vi förväntar oss. 
Efter att ha sett valresultaten efter 
Ungt Val där Sverigedemokraterna 
blev det tredje största partiet, och 
efter att medlemstillströmningarna 
fortsätter i rask takt finns det ingen 
tvekan om saken – det är vi som är 
ungdomarnas parti. Det är oss de 
unga väljer därför att det är vi som 
talar om de verklighetsförankrade 
frågorna, med civilkurage och raka 
ryggar.

Om vi jämför våra konkreta för-
slag och idéer med exempelvis det 
Liberala ungdomsförbundet (LUF), 
så märker man genast vad det hela 
handlar om. När den nyvalda för-
bundsordföranden Adam Cwejman 
lanserade sin första kampanj, trodde 
många av oss att det var ett skämt. 
”Kärlekskampanjen” som den kall-
las, motiverar EU:s öppna gränser 
på väldigt märkliga vis. Ett ”schysst 
strul” menar man, kan inte garan-
teras i Sverige, och därmed ges ett 
sken av att strula runt med pojkar el-
ler flickor i andra länder ska vara en 
så pass viktig fråga att EU:s gränser 
helt enkelt måste vara öppna.

Själv ser jag att det finns betyd-
ligt mer viktiga, allvarliga och seri-
ösa frågor i detta land. Vi från Sve-
rigedemokratisk Ungdom belyser 
verkliga problem och lösningar. När 
ungdomar är rädda att bli rånade el-
ler oroas för övergrepp när de går 
utanför dörren, eller när var tredje 
ungdom idag går utan ett arbete, så 
finns det betydligt viktigare saker att 
ta tag i. Och det är just därför som 
SDU är större och mer tilltalande 
än LUF.

Var med i vår valrörelse inför va-
let 2010! <

Louise erixon
Förbundssekreterare SDu

L öR D A Ge n De n 12 S e P t e MBe R hade cir-
ka 25 SDU:are ifrån Halmstad och 
Helsingborg bokat en fiskebåt för en 
heldag till sjöss i Öresund. Det blev 
en trevlig dag med någon enstaka 
torsk, massor med sill, sol, kam-
ratskap och roliga diskussioner. De 
allra flesta som var med är nya med-
lemmar för i år och därför var det 
extra kul att även SDU:s ordförande 
Erik Almqvist var med.

Andra ”kända” namn som prö-
vade fiskelyckan denna dag var 
SD:s internationella sekreterare 
Kent Ekeroth och Chang Frick 
som är SDU-organisatör i Kristian-
stad. Största fisken fick Simon och 
krångligaste fiskestilen hade tvek-
löst André. Annars imponerade de 
nya tjejerna från Halmstad med sin 
blodiga hantering av fiskarna.

Nya aktiviteter är på gång i Halm-
stad och nordvästra Skåne, som är 
starka tillväxtområden för SDU just 
nu. Maila info@sdu.nu om du själv 
vill vara med nästa gång. <

Ungsvenskar drar till sjöss

Torsdagen 10 september begav sig 
SDU Borås till den lokala ljud- och 
bildskolan för att informera elev-
erna om det stundande kyrkovalet. 
Flygblad hade också tryckts upp 
med citat från lärare på skolan om 

hur de tidigare förlöjligat elever på 
grund av sina åsikter. Reaktionerna 
lät inte vänta på sig; ut kom två lära-
re varav den ena menade att det var 
hans skyldighet som samhällslära-
re att motarbeta sverigedemokrater 

Aktivitetsrapport från Borås

Onsdagen den 16 september var 
det premiär för Öppet hus på Sve-
rigedemokraternas partikansli 
i Stockholm. Initiativtagare är 
Ungsvenskarnas förbundssekrete-
rare Louise Erixon från Gävle, som 
nyligen har tillträtt en befattning 
som kanslist.

– Jag blev inspirerad av ons-
dagskvällarna vi har i Gävle, där vi 
kombinerar trevlig samvaro med 
praktiskt arbete, säger Louise till 
SD-Kurirens utsände.

Premiärkvällen måste betecknas 
som klart lyckad. Ett stort antal så-
väl ungdomar som seniorer trillade 
in och kunde inmundiga kaffe el-
ler saft med tilltugg. Det praktiska 

några av de ungdomar som hade kommit till öppet hus-kvällen på kansliet för att stoppa 
SD-Bulletiner i kuvert. Stående till vänster initiativtagaren Louise erixon, som samtalar med 
SDu:s ålderspresident Christian Westling. Foto: tommy Hansson

Jag önskar en politisk anda som be-
tecknas av fri information och öp-
penhet, men medier vägrar envist 
se det upprepade sambandet mellan 
kravallerna och ramadan.

Men det är inte enbart vårt eget 
skinn vi har att rädda. Som medbor-
gare bär vi ett ansvar att inte lämna 
efter oss ett mångkulturellt kaos där 
alla hatar alla. Vi har barn och barn-
barn att tänka på. Med detta sagt 
hoppas jag på en övergång till en 
ansvarsfull och långsiktig invand-
rings- och integrationspolitik, en 
politik som är solidarisk för alla. <

Alexander Widén
vice ordförande SDu uppsala

medan den andre försökte hänvisa 
SDU:arna till en gräsplätt 18 meter 
från skolingången.

– Vi delade ut material till näs-
tan samtliga elever på skolan och 
många visade sitt fulla stöd för oss. 

Det är dags nu att skolpersonalens 
betéende lyfts upp till ytan så att de 
förstår att de inte kan fortsätta syssla 
med odemokratiska metoder, kom-
menterade William Petzäll som var 
med under dagen. <

arbetet bestod i att kuvertera nya 
numret av SD-Bulletinen för ut-
skick.

För den som har en ledig stund 
över på onsdagskvällen rekommen-
deras således ett besök på kansliet 
klockan 16:00 till 20:00. Det är öp-
pet varje onsdag. Då bjuds dessutom 
möjlighet att glädjas åt den synner-
ligen välbehövliga ansiktslyftning 
SD-kansliet genomgått under se-
nare tid. <

tommy Hansson
Chefredaktör

Öppet hus på partikansliet

Delta
i valrörelsen!

SD – om studenterna 
får välja

En studie utförd av bemannings-
företaget Academic work visar att 
om Sveriges teknikstudenter får 
välja så sitter Sverigedemokraterna i 
riksdagen nästa år, skriver Aftonbla-
det den 21 september. Enligt studien, 
baserad på 1 500 högskolestuderan-
de, skulle Sverigedemokraterna, om 
teknikstudenterna fick välja, få 5,8 
procent och ta plats i riksdagen. <

4

Förödelsens styggelse efter en brand i Sö-
dertälje: Foto: tommy Hansson
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Mattias Karlsson kommenterar uttalanden

Linus Bylund är trebarnsfar och kontorsråtta. Nästan 

alltid har han ett leende på läpparna. En dag insåg han 

att alla arga brev han skickar till jornalister inte gjorde 

någon nytta. Därför startade han bloggen Den förban-

nade sverigedemokraten som genomsyras av en lätt 

ilsken attityd med glimten i ögat.

Christer Nordström, presstalesman på polisen i Uppsala: Det som är riktigt allvarligt är att vi märker hur 
de rent rasistiska tendenserna växer fram. Vi får sådana påringningar från allmänheten och det är allvarligt. 
(SVD 2009-09-12)

Mattias Karlsson: Japp. Det är detta som är det ”riktigt” allvarliga med den senaste tidens förortskraval-
ler. Att skötsamma medborgare inte längre vågar gå ut, att räddningspersonal utsätts för mordförsök, att 
man försöker sätta eld på spårvagnar fulla med folk etc, det är naturligtvis bara mindre petitesser i sam-
manhanget …

➢  ➢  ➢

Lars Berge, kolumnist: Hur festligt det kan vara att slåss med polisen är något vi lär våra barn redan på dagis. 
Jag är ingen juridisk expert. Men nog verkar det som om Pippi Långstrump, Sveriges kanske internationellt 
mest kända och uppskattade litterära figur, gör sig skyldig till åtminstone våld mot tjänsteman när hon jagar 
konstaplarna Kling och Klang ur Villa Villekulla? (SVD 2009-09-23)

Mattias Karlsson: Lars Berge försöker med ovanstående djuplodande resonemang motbevisa Jimmie Åkes-
sons, påstående om att förortskravallerna åtminstone till viss del kan förklaras med kulturella skillnader 
i konflikthantering. Berge tar Pippi Långstrump till hjälp för att visa att våldet minsann är en minst lika 
naturlig del av den svenska som den arabiska kulturen. Jag undrar i mitt stilla sinne om Berge någonsin har 
tittat på de arabiska barnprogram där man bland annat kan beskåda Snurre Sprätt-kopian, Assoud, som 
viftar med automatgevär, citerar koranen och lär barnen att det är rätt att mörda otrogna? Jag kan tycka att 
det finns en viss skillnad mellan detta och Pippi Långstrumps duster med Prussiluskan och Kling och Klang, 
men det är kanske bara för att mitt omdöme grumlas av att jag är en ondsint fascist?

➢  ➢  ➢

Claes Borgström, jämställdhetspolitisk talesperson för Socialdemokraterna: Då krävs en politik som 
river de hinder som består av kön eller könsidentitet, etniskt ursprung och religion, sexuell läggning, funk-
tionshinder, ålder eller andra personliga egenskaper. (DN 2009-09-19)

Mattias Karlsson: Jaha, jag antar att det bara var en tidsfråga, men nu vill alltså Socialdemokraterna avskaffa, 
inte bara kön, nationalitet och sexuell läggning, utan också ”andra personliga egenskaper”. Någon mer än 
jag som ser skräckvisioner av en framtida värld enbart befolkad av lobotomerade, zoombieliknande, andro-
gyna, homo socialismus-kloner, som planlöst irrar omkring och fäktas med osynliga förtryckarstrukturer 
och ideligen höjer skatten för varandra?

➢  ➢  ➢

Nina Larsson, riksdagsledamot (Fp): Det finns ytterligare problem med systemet kring personliga biljet-
ter och det är att det kommer att begränsa ett stort antal individers rörelsefrihet i Sverige. Det handlar om 
gömda flyktingar som saknar giltig legitimation. Dessa människor lever i Sverige och kommer med SJ:s 
agerande få sin rörelsefrihet begränsad ytterligare. (SVD 2009-09-25)

Mattias Karlsson: Ja, Nina larsson, det är sannerligen ett mycket allvarligt problem att utlänningar som 
vistas i Sverige illegalt och bryter mot våra lagar och regler, inte kommer kunna röra sig helt obehindrat i 
samhället om SJ inför sitt nya biljetssystem. Buss på de hemska tågrasisterna bara!

Urladdning

Under alla år som Sverigedemokraterna utgjort ett hot mot makten 
så har etablissemangets hejdukar tävlat om att med hjälp av allehanda 
halvlögner och insinuationer framställa Sverigedemokraterna som något 
som vi inte alls är. Ena dagen gapar Robert Aschberg om att vi är krimi-
nella, trots att han mycket väl vet att vi ligger bra till jämfört med andra 
partier i det avseendet. Nästa dag är det någon låtsasprofessor på någon 
hittepåhögskola som friskt anklagar oss för de mest vidriga saker och 
som vanligt utan att vi får försvara oss. Ja, ni vet ju att listan kan göras 
lång, tragiskt lång. Så där håller det på, vecka ut och vecka in. Och värst 
är det under valrörelser. 

I år har det både varit val till europaparlamentet och kyrkoval, och 
dessutom har startskottet gått för valrörelsen inför 2010 års riksdagsval. 
Smutskastningen och mobbningen har varit mer intensiv än någonsin 
under våren och sommaren. Och nu är spektaklet igång igen.

Häromveckan basunerade Aftonbladet ut att man inte tänker låta oss 
annonsera inför valet 2010. Inte för att vi hade frågat dem; nej, utan för 
att de helt enkelt ville passa på att jävlas lite under slutspurten till kyrko-
valet. När Aftonbladets chefredaktör Jan Helin mötte Jimmie Åkesson i 
tv-programmet Gomorron Sverige den 18 september försökte han moti-
vera varför vi inte får annonsera. Han påminde ömsom om en skolpojke 
som försöker motivera varför han varit elak mot en kamrat, ömsom om 
en dement herre som inte riktigt vet vad han säger. Anledningen till 
annonsstoppet var att man ville ”ta debatten med Sverigedemokraterna” 
samt att våra tidigare annonser inte alltid haft fokus på vår invandrings-
politik utan till exempel värnat om Sveriges pensionärer.

Jag kan stå rak i ryggen när media i fullt utblommad desperation för-
söker hitta så mycket ofördelaktigt de kan hos enskilda medlemmars 
privata förflutna, och sen slå knut på sig själva i de efterföljande försöken 
att utelämna så mycket relevant information som möjligt. Jag tycker att 
det är avskyvärt och ohederligt, och jag blir förbannad, men jag kan ta 
det; jag börjar väl bli van.

Något som jag däremot inte kan ta, och aldrig kommer att acceptera, är 
när man, som en av landets största tidningar, förvrider spelreglerna så 
att man ger fördelar till stora partier och stänger mindre partier ute. Och 
samtidigt, helt oförblommerat, har mage att prata om demokrati, debatt, 
yttrandefrihet och ansvarstagande. 

Här kommer ett ocensurerat meddelande till er, Aftonbladet, Mona 
Sahlin, Expressen, Fredrik Reinfeldt, Lars Ohly, Södertörns ”Högskola”, 
och alla ni andra som tillhör den skara skrupellösa individer vars billiga 
åsikter reas ut på den intellektuella köttmarknad som den allmänna 
debatten i det här landet kommit att bli:

Sveriges demokrati är inget laboratorium för propagandaexperiment. 
Våra fria val är inte dokusåpor där man ska intrigera, ljuga och mani-
pulera för att kunna rösta ut den som hotar en. Tanken är istället att 
Sveriges politiska partier ska formulera och torgföra visioner och kon-
kreta idéer om hur man vill förbättra samhället, och sedan ska Sveriges 
röstberättigade stödja det parti som de anser bäst för deras talan. 

Förstår ni inte hur lätt det är att rasera hela demokratin om man börjar 
fila lite i kanterna och börjar böja lite på paragraferna, för att hindra an-
dra människor från att komma till tals? Er skamliga gärning är en skymf 
mot alla de män och kvinnor som kämpat, gråtit och dött för vårt sätt att 
leva. Ni äcklar mig gravt. Och för att uttrycka mig enkelt och tölpigt, så 
att till och med samtliga reportrar på TV 8 förstår: 

Flytta till valfri diktatur om ni tycker det är så jävla angeläget att dupera 
hederligt folk dagarna i ända, och ge fan i att våldföra er på vår demo-
krati.

Svensk media presenterar fakta …
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Hallå där, Claus Zaar! 3 frågor
till 3 sverige-
demokrater

1. Stargate Atlantis och Babylon 5.
2. Att vara ute i naturen, läsa böck-
er och måla (olja och akvarell).
3. Jag har ingen direkt förebild, men 
det finns ett par personer som inspi-
rerat mig till att vilja jobba politiskt, 
till exempel Konrad Adenauer.

1. Framom främsta linjen.
2. Historia och samhällsfrågor.
3. Pia Kjaersgaard.

1. Favoritfilm?

2. Fritidsintressen?

3. Förebild inom politiken?

Torsten Ahlén, jur kand, Gävle

Oksana Edström, ekonom, Järfälla

1. Moscow does not believe in te-
ars
2. Språk, idrott, och böcker
3. Margaret Thatcher

Belinda Jehle, grafiker, Gnesta

S D - S u D o K u

t t R e L At i v t n y t t namn i Sve-
rigedemokraterna är Claus 
Zaar, som är partiaktiv i 
Mörbylånga kommun på 

Öland sedan november 2008. Nå-
gon dununge i politiken är dock 
inte 63-årige Claus Zaar. Som den 
minnesgode erinrar sig represente-
rade han Ny demokrati i riksdagen 
1991–1994 och var dessutom med i 
partiets riksstyrelse.

– Ny demokrati bildades vid ett 
möte i Skara den 4 februari 1991, sä-
ger Claus till SD-Kuriren. Vi var 18 
aktiva som deltog i bildandet. Efter 
några månader tog jag tjänstledigt 
från mitt jobb och lade ned alla 
krafter på politiken fram till valet i 
september. Jag kandiderade och fick 
väljarnas förtroende valdagen; par-
tiet fick 6,7 procent av rösterna.

Varför gick du med i SD?
– Jag gick med för att jag sökte 

ett parti som tog tag i frågor som 
etablissemanget inte orkar bry sig 
om. Politiska frågor som berör och 
påverkar medborgarna i deras var-
dagsliv. Mitt mål är att göra vad jag 
kan för att SD ska nå framgång i 
nästa val.

Vad är det som är bra med SD?
– SD kan lyssna och ta upp gräs-

rotsfrågor. SD har utvecklats till att 

bli ett parti för många medborga-
res åsikter. I Sverigedemokraterna 
kan de ventilera sina innersta fun-
deringar och hjärtefrågor. Jag har 
uppfattat att väljarna vill att SD har 
en aktiv roll i politiken. Och ju fler 
som engagerar sig i vårt parti för 
att kunna påverka politiken, desto 
mer kommer SD att diskuteras. Sve-
rigedemokraterna blir ett naturligt 
val när medborgarna bestämmer 
sig för vilket parti de ska rösta på.

Sanningen måste fram också i 
mer eller mindre tabubelagda äm-
nen, anser Claus Zaar:

– Invandringsindustrin kostar 
definitivt mycket pengar som aldrig 
redovisas tillsammans. Ministern 

med ansvar för integration lyste 
upp en del genom att säga att efter 
fem-sex år kunde endast hälften av 
männen bland invandrarna vara 
egenförsörjande, och bland kvin-
norna var tiden åtta-nio år. Därtill 
föds många barn bland dem som 
saknar egen försörjning

Dessutom, framhåller Claus 
Zaar, finns andra faktorer att väga in 
i bilden när det gäller kostnaderna 
för invandringen.

– Det finns människosmuggla-
re och penningkurirer som tar en 
stor del av invandrarnas ekonomi 
genom avbetalningssystem för 
smuggling till vårt land. Tillkom-
mer gör alla andra som är syssel-
satta inom invandringsindustrin på 
ett eller annat sätt – tolkar, lärare, 
förläggningspersonal, jurister, so-
cialarbetare, sjukskrivningsläkare, 
diskrimineringsjobbare, poliser, 
kriminalvårdare och många andra 
som ofta  inte har koll på helheten 
utan bara ser till sina egna arbeten.

En del av de pengar som i dag 
läggs på invandringsindustrin, me-
nar Claus, skulle kunna användas 
inom andra angelägna samhälls-
områden.

– Ungdomar, arbetslösa och pen-
sionärer är de som drabbas hårdast. 
När det gäller hög ungdomsarbets-
löshet inom OECD ligger Sverige 

på tredje plats efter Spanien och 
Italien. En bra politik för de unga 
saknas i dagens Sverige.

Claus Zaar ger nu järnet för Sve-
rigedemokraterna fram till valet i 
september 2010.

– Valet blir avgörande för SD. 
Alla siffror om såväl opinion som 
samhällsutveckling påminner om 
hur det var när Ny demokrati drev 
valkampanj för att komma in i riks-
dagen!

En riksdag som Claus Zaar 
känner väl sedan sina tre år där 
1991–1994. Riksdagsstatistiken vi-
sar att han inte låg på latsidan. Un-
der de tre åren – då Claus represen-
terade Malmöhus valkrets – hann 
han med att väcka 63 motioner och 
göra 56 anföranden i kammaren. 
Därtill kommer frågor och inter-
pellationer. Ämnena kunde variera 
från hästuppfödning i Skåne till in-
bördeskriget i forna Jugoslavien.

Visst uppseende väckte det då 
nydemokraten Claus Zaar och mo-
deraten Hugo Hegeland gick sam-
man och föreslog att Gotland skulle 
bli en ekonomisk frizon. <

tommy Hansson
Chefredaktör

Claus Zaar i Mörbylånga satt i riksdagen för 
ny demokrati 1991–1994.

Ny rekordnotering för Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna erhåller 
5,9 procent i septembermätningen 
från Sentio Research och når där-
med sitt högsta resultat någonsin i 
en opinionsundersökning.

Sverigedemokraterna går framåt 
med 0,9 procentenheter i septem-
bermätningen från Sentio Research 
och erhåller rekordhöga 5,9 procent 
av väljarstödet (5,6 procent i tele-
fonintervjuerna och 6,4 procent i 
webbintervjuerna). Sverigedemo-
kraterna är i samma undersökning 
större än Centerpartiet (5,5), Krist-
demokraterna (3,7) och Vänster-
partiet (5,4) samt i stort sett jämn-
stora med Folkpartiet, som erhåller 
6,0 procent. Detta innebär att Sve-
rigedemokraterna här är Sveriges 
femte största parti.

v e R iGe De MoK R At e R n A S parti-
ordförande, Jimmie Åkes-
son, beklagar resultatet 
ifrån Irlands andra folk-

omröstning om Lissabonfördraget, 
men menar samtidigt att det inte 
förändrar det faktum att en folkom-
röstning måste genomföras även i 

SD beklagar irländskt ja 
– och kräver svensk folkomröstning

Sverige för att fördraget ska kunna 
anses som giltigt här.

– Sverigedemokraterna bekla-
gar, men accepterar, resultatet från 
den irländska folkomröstningen. 
Den process som föregått detta re-
sultat är dock något av det sorgligas-
te man kunnat beskåda i Europeisk 
efterkrigshistoria, där de styrande, 
federalistiska krafterna inom unio-
nen, gång på gång bevisat att man 
är beredd att förtrampa varje de-
mokratisk princip för att kunna 
förverkliga sin vision om att att av-
skaffa de självstyrande, europeiska 
nationalstaterna.

– Att Irland nu förmåtts att säga 
ja till Lissabonavtalet innebär inte 
att frågan är slutgiltigt avgjord. Vi 

väntar till exempel fortfarande på 
resultatet av den överklagan som 
17 tjeckiska senatorer lämnat in till 
landets författningsdomstol. Val-
resultatet på Irland förändrar inte 
heller det faktum att en folkom-
röstning måste genomföras även i 
Sverige för att fördraget ska kunna 
anses som legitimt här. Allt annat 
vore grundlagsvidrigt.

– Skulle fördraget trots allt infö-
ras utan folkligt mandat, kommer 
Sverigedemokraterna med kraft att 
verka för att dess enda positiva in-
slag – uträdesparagrafen – snarast 
möjligt ska utnyttjas av vårt land. 
En federalistisk, odemokratisk uni-
on var inte det som svenskarna sade 
ja till 1994. <

Med 5,9 procent av väljarstödet 
skulle Sverigedemokraterna erhål-
la 22 mandat och en vågmästarroll 
mellan de båda blocken. Sett till an-
tal mandat skulle Sverigedemokra-
terna vara riksdagens fjärde största 
parti tillsammans med Folkpartiet, 
som också skulle erhålla 22 mandat 
om det vore val i dag.

– Det är mycket glädjande siff-
ror. Detta visar att vår målsättning 
om att bli Sveriges tredje eller fjärde 
största parti i valet nästa år är fullt 
realistisk, säger partiledare Jimmie 
Åkesson i en kommentar till SD-
Kuriren.

Arve Østgaard från Sentio Re-
search, kommenterar i sin tur re-
sultatet på följande vis:

– Det är inget tvivel om att Sveri-

gedemokraterna går framåt i opini-
onsunderökningarna, vilket de gjort 
sedan vi inledde våra mätningar. 
Framförallt nu när vi kombinerar 
telefonintervjuer med webbinter-
vjuer.

Att Sverigedemokraterna är star-
kare i webbundersökningarna, för-
klarar Arve Østgaard:

– Att Sverigedemokraterna är ge-
nerellt sett starkare på webben beror 
på att många är rädda för att öppet 
erkänna att de stödjer Sverigedemo-
kraterna. Underlaget blir dessutom 
bredare när vi kombinerar telefonin-
tervjuer med intervjuer på webben.

Arve Østgaard påpekar att Sentio 
Research var det opinionsinstitut 
som i mätningarna inför det nyligen 
avslutade norska valet, låg närmst 

det faktiska valresultatet, samt att 
Sentio Research är den största pro-
ducenten av politiska mätningar i 
Skandinavien och att man levererar 
till en rad olika partier i Skandina-
vien.  <

Partierna erhåller följande resultat i 
septembermätningen:
Sverigedemokraterna 5,9% (+0,9)
Centerpartiet 5,5% (-0,3)
Folkpartiet 6,0% (-0,7)
Moderaterna 28,9% (1,1)
Kristdemokraterna 3,7% (-1,1)
Socialdemokraterna 34,0% (1,9)
Vänsterpartiet 5,4% (-1,6)
Miljöpartiet 8,4% (0,3)
 Övriga 2,4% (-0,5)

SD:s Björn Söder kampanjar för nejsidan i 
Dublin. Foto: erik Almqvist


