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De äldre har byggt 
vår svenska välfärd

Ordning och reda 
uppgift för samhället

Svenskar 
kan inte kränkas!

Blinde Mikael Asker från Ha-
ninge berättar om en mardrömslik 
taxifärd som han och hustrun sent 
ska glömma. De blev grovt kränkta 
av en taxichaufför med invandrar-
bakgrund – men tingsrätten dömde 
Mikael till höga böter!

Sidan 10

4

– Det är en demokratisk rättig-
het att känna sig trygg på gator och 
torg. Det anser välkända SD-pro-
filen Kaarina Andersson, Helsing-
borg.

Sidan 7

4

Per Ramhorn, anställd inom äld-
reomsorgen under många år, fast-
slår att Sverigedemokraterna ar-
betar för att sänka pensionärernas 
skatter med 13 miljarder kronor. Det 
är de äldre som byggt vår välfärd!

Sidan 6

4

Sverigedemokraternas partiledarduo Jimmie Åkesson (ordförande) och Jonas  Åkerlund (vice ordförande) gläds åt nya framgångar för SD i opinionsmätningarna vid valkonferensen i Solna 
den 27 mars. Nu gäller det att kavla upp skjortärmarna för att se till att dessa siffror håller i sig eller ännu hellre rörbättras till valet den 19 september! Foto: Photo2be

Målsättningen inför valet tydlig – 
SD ska bli tredje största partiet

– Vår målsättning är tydlig – vi 
ska bli tredje största parti i riksda-
gen.

Det fastslog Sverigedemokrater-
nas (SD) partiledare Jimmie Åkes-
son inför partiets valda ombud och 
inbjudna gäster när valkonferen-
sen avhölls i Kungsängen utanför 
Stockholm den 27 mars. Han sam-

4 manfattade SD:s tre viktigaste frå-
gor på följande sätt:

– Bland de riktlinjer vi ska anta 
idag har vi identifierat tre särskilda 
områden. Det gäller invandrings-
politiken, det gäller kriminalpoliti-
ken och det gäller äldrepolitiken.

Mer om dessa tre prioriterade 
områden återfinns inne i tidningen, 

liksom en kortfattad presentation av 
riktlinjerna för de 14 fokusområden 
som arbetats fram av SD:s olika sak-
kunniga utskott. Förutom nämnda 
tre prioriterade frågor finns exem-
pelvis försvars- och säkerhetspoli-
tik, skatte- och försäkringspolitik, 
skolpolitik, miljö- och energipolitik 
samt jordbruks- och djurskyddspo-

litik bland de avsnitt som SD enga-
gerar sig djupt i.

Efter en viss debatt kunde också 
SD:s riksdagslista om 50 personer, 
som framtagits av valberedningen, 
fastställas. Toppar listan gör Jimmie 
Åkesson, Björn Söder,  Jonas Åker-
lund och Carina Herrstedt.

Sidorna 8–9
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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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Chefredaktör
Tommy Hansson

ä r J a g g iCK i sjätte klass 
gjorde vi en bussresa till 
Stockholm och såg pjäsen 
”Anne Franks dagbok” på 

China-teatern. Maud Adelsohn spe-
lade titelrollen, vill jag minnas.

Jag föreställer mig att även Ilmar 
Reepalu, Malmös ”starke man” un-
dervisades om Förintelsen och jude-
förföljelser. Tyvärr tycks han i dessa 
yttersta av dagar ha glömt bort alla 
eventuella lärdomar.

Ilmar Reepalu har blivit beryktad 
som Sveriges ”riksantisemit” sedan 
han började kommentera Malmös 
judars utsatta läge. Först menade 
han att judarna i stort fick skylla 
sig själva, eftersom de stödjer den 
judiska staten Israel. Därefter fort-
satte han med påståendet att Mal-
mö ”varken accepterar sionism eller 
antisemitism”.

Om man i likhet med Reepalu 

Antisemitismen en cancer som måste bekämpas
anser att sionism (stöd för återupp-
rättandet av Israel som judiskt na-
tionalhem) är en form av extremism 
jämförbar med antisemitism säger 
man i klartext att det är oacceptabelt 
att bevara och försvara den judiska 
staten. Det är i det perspektivet rätt 
uppenbart att insiktsfulla bedömare 
blev mycket upprörda över Reepa-
lus uttalanden.

Inte nog därmed. I en utländsk 
intervju förnekade sedan Reepalu 
att det förekommit några attacker 
mot judar och att – om det finns 
Malmö-judar som vill flytta till Is-
rael – detta inte är en angelägenhet 
för Malmö. Inför internationella 
medier har Reepalu dessutom givit 
”den israeliska lobbyn” skulden för 
kritiken mot honom.

Ilmar Reepalu är född 1943 – han 
kom som flykting från Estland med 
sina föräldrar 1944 –  och alltså pen-
sionsmogen. I Wikpedia heter det 
dock att ”… inom socialdemokratin 
är hans maktposition oifrågasatt in-
för valet 2010”. Det skulle heller inte 
förvåna mig om sossarna fortsätter 
att, trots all turbulens, sätta sin lit till 
Ilmar Reepalus påstådda talanger 
som handlingskraftig ”doer”. Trots 
allt har ju karln bara givit uttryck 
för den hallstämplade socialdemo-
kratiska ståndpunkten i Israel-frå-
gan, låt vara att han gjort det på ett 
mindre smart sätt.

Ända sedan Olof Palme valde att 
positionera sig som internationell 
vänsterledare i mitten på 1960-talet 

har Socialdemokraterna från att ha 
varit ett proisraeliskt parti utveck-
lats till att bli en oförsonlig fiende till 
den judiska staten. Jag minns med 
vämjelse hur såväl Palme som hans 
utrikesminister Sten Andersson 
vänslades med den palestinske ter-
roristledaren Yassir Arafat och där-
till såg till att det israeliska arbetar-
partiet stängdes ute från samvaron 
med sossepartier i omvärlden.

Med Göran Persson kom vis-
serligen en viss tillnyktring – Pös-

Anna Lindh. När Mona Sahlin blev 
ny sosseledare kom Israel-fientlig-
heten och stödet för den palestinska 
extremismen tillbaka med råge.

Sahlin och andra talesmän inom 
den röd-gröna koalitionsröran har i 
diskussionerna kring Reepalu klar-
gjort att det är viktigare att ha frihet 
att kritisera Israel än att tillgodose 
Malmö-judarnas rättmätiga säker-
hetsbehov. Man har vidare inskärpt 
att det inte är tillåtet att tala i klar-
text om att det främst är Malmös 
militanta muslimska kommunitet 
som ligger bakom våldet och hoten 
mot judar och judiska intressen. När 
KD-ledaren Göran Hägglund i en 
TV-debatt gjorde en ytterst försiktig 
antydan om att så kunde vara fallet 
drabbades Sahlin av akut raseri.

Mona Sahlins raseri biter dock 
inte på Sverigedemokraterna. SD 
är det enda parti som kallar saker 
vid deras rätta namn. Som att anti-
semitism i praktiken är liktydigt 
med antisionism. Som att det är den 
ohejdade muslimska invandringen 
till Malmö, inte för inte kallat ”Sve-
riges Gaza”, som resulterat i att det 
numera är omöjligt för en jude i 
Malmö att besöka synagogan utan 
säkerhetspådrag.

Allt detta är naturligtvis en skam 
för Sverige. Antisemitismen är en 
mänsklighetens cancer som måste 
bekämpas! <

iD oCh P l at S är Sverige i slu-
tet av mars 2010. Närmare 
bestämt på en parkerings-
plats i den goda staden 

Landskrona i sydligaste delen av 
landet.

Ett äldre svenskt par ska parkera 
sin bil i en handikappruta. En bil 
som framförs av en ung man med 
invandrarbakgrund står i vägen och 
bilen med paret i tutar. En dispyt 
uppstår varvid den unge mannen 
tappar humöret och misshandlar 
den äldre mannen och kvinnan. 
Den 78-åriga kvinnan avlider senare 
av de skador hon ådrar sig, under 
det att den 71-årige mannen klarar 
sig med några blessyrer. Den yngre 
mannen, en 23-åring, grips inom 
några dagar av polisen.

Så kan i korthet en händelse som 
engagerat hela Sverige beskrivas. På 
många sätt kan händelsen anses re-
presentera det aktuella läget i Sveri-
ge i ett nötskal. Det växande proble-
met med utbredd kriminalitet finns 
där. Likaså invandrarproblemet och 
äldre svenskars utsatta situation. 
Och utöver detta massmedias sätt 
att beskriva aktuella händelser.

Sverigedemokraterna har under 
en följd av år pekat på de problem 
som den skenande invandringen 
– massinvandringen – oundvikli-
gen fört med sig. Det vill säga bris-
tande assimilering och integrering, 
förfrämligande (alienation), kultur-
krockar, ökande sociala problem, 
galopperande brottslighet och drog-
missbruk.

Alla problem och all brottslighet 
betingas inte av invandring, men att 
en betydande portion därav gör det 
är en av etablerade massmedia illa 
dold hemlighet. Mediernas genom-
gående linje är att mörka brottsling-

Landskronafallet blixtbelyser SD:s tre profilområden

arnas etniska bakgrund om det är 
fråga om invandrare, men att lyfta 
fram den när det gäller svenskar.

De stora tidningarnas skriverier 
saknade länge uppgifter om den 
etniska bakgrunden hos den som 
misstänktes ha slagit ihjäl den 78-
åriga kvinnan. Därmed kunde vi 
känna oss säkra på att vederböran-
de var av invandrarbakgrund. Att 
läsa mellan raderna kallas sådant, 
och det är en konst som nästan alla 
svenskar lärt sig vid det här laget.

Sverigedemokrater har i olika 
sammanhang anklagats för att söka 
vinna politiska fördelar genom att 
informera om att den misstänkte 
gärningsmannen är en libanes med 
muslimsk bakgrund. De som spridit 
uppgifter om den misstänktes etnis-
ka bakgrund har emellertid endast 
givit en nödvändig varudeklaration 
i ett läge när gammelmedia sviker 
sin uppgift att vara en objektiv in-
formationskanal och istället förfal-
ler till ett censurförfarande. 

När medierna ifråga väljer att 
utelämna uppgifter om etnicitet 
finns det skäl att förmoda partipoli-
tiska syften. Man tror att avslöjande 
om etnicitet kan tänkas gynna Sve-
rigedemokraterna. När sanningen 
ändå kryper fram – delvis men 
långt ifrån uteslutande som en följd 
av sverigedemokratiska aktörers in-
satser – angriper man Sverigedemo-
kraterna för att skära politiska pipor 
i vassen!

För den 71-årige änklingen i 
Landskrona är allt detta naturligt-
vis av underordnad betydelse. Han 
har förlorat en mångårig och älskad 
livskamrat och bryr sig sannolikt 
inte ett dyft om gärningsmannen 
heter Ahmed eller Anders. Våra 
tankar i denna stund går självklart 

till honom och hans anhöriga.
Ett till sin karaktär helt annat 

exempel på hur ledande massme-
dia väljer att behandla Sverigede-
mokraterna gavs i samband med 
valkonferensen i Stockholm den 27 
mars. Tidningen Expressen valde i 
en förhandsartikel att slå upp stort 
ett av partiets många förslag, näm-
ligen att flyktingar som vill semestra 
i sina forna hemländer ska begära 
myndighetstillstånd härför. Detta 
presenterades som Sverigedemo-
kraternas stora valfråga.

Och så är det kanske i Expressens 
och andra etablerade mediers fan-
tasi. I realiteten är det en av många 
och högst rimliga åtgärder som SD 
föreslår i syfte att skapa ordning och 
reda i detta land som vi älskar. Om 
man tvingats fly från sitt hemland 
på grund av svår förföljelse är det, 
som SD ser det, inte alldeles accep-
tabelt att man därefter tillåts resa 
i skytteltrafik mellan det nya och 
gamla landet.

Av Jimmie Åkessons tal på val-
konferensen framgår det i varje fall 
på intet sätt att nämnda förslag skul-
le ha en särställning av det slag som 
Expressen (av malicen inte utan skäl 
kallad Excessen) ville göra gällande. 
Jimmie refererade här till de tre pro-
filområden vårt parti valt att bygga 
upp sin valkampanj kring: invand-
ringspolitiken, kriminalpolitiken 
och äldrepolitiken. Det ovan refe-
rerade Landskrona-fallet placerade 
dessa tre områden i blixtbelysning. 
Undra sedan på om etablissemanget 
blir förbannat …

Men det är naturligtvis som Jim-
mie Åkesson inledningsvis i sitt tal 
med allt fog inskärpte:

”Vi struntar i om etablissemanget 
betraktar oss som kusinen från lan-

det eller som något katten släpat in. 
Vi struntar i nedsättande epitet och 
tillmälen. Vi struntar i hatkampan-
jer och försök att tysta ned oss eller 
stänga oss ute. Det vi bryr oss om är 
att väljarna … på valdagen visar att 
det är vi som beskrivit verkligheten 
på ett sätt som de kan känna igen sig 
i, att vi genom vårt slit ingett hopp 
och förtroende.”

Ett kvitto på att vi är på god väg 
att åstadkomma just detta fick vi i 
Sentio Researchs mätning för mars, 
där Sverigedemokraterna nådde sitt 
högsta opinionsresultat någonsin 
med 7,6 procent. Låt oss dock inte 
dra alltför höga växlar härav. Vi har 
varit under fyraprocentsstrecket i 
några mätningar, och det är inte opi-
nionsmätningarna som ger mandat 
i riksdagen, landsting och kommu-
ner.

l Åt o S S ä ND Å , med dessa reservatio-
ner, stimuleras att arbeta ännu hår-
dare för att vårt kära Sverige ska få 
en bättre politik och bli ett tryggare 
samhälle att leva i på alla sätt – på 
arbetsplatser, i skolor, på gator, torg 
och parkeringsplatser, på sjukhus, i 
vårdinrättningar och på fritidsan-
läggningar. Det sker inte över en 
natt eller ens över ett val. Men nå-
gonstans måste vi börja.

Låt oss börja med att gemensamt 
se till att Sverigedemokraterna kom-
mer in i riksdagen som ett resultat 
av valet den 19 september och blir 
landets tredje största parti! <

tommy hansson
Chefredaktör

antisemitismen har gamla svenska anor.

Persson besökte, som förste svenske 
statsminister efter Tage Erlander ,Is-
rael och tog även initiativet till en 
internationell konferens på temat 
Holocaust i Stockholm. Perssons i 
grunden positiva inställning till sta-
ten Israel var dock helt hans egen 
och delades inte av utrikesminister 
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Bland medierna är det vanligt att 
framställa Sverigedemokraterna 
som ett högerparti och ibland om-
nämns vi till och med som extrem 
högerorienterade.

e N a S t i  r a De N är Svenska 
Dagbladet den 16 mars, 
som framställer SD som 
ett parti till höger om 

Moderaterna. Jag är lite osäker på 
om det handlar om en medveten 
framställning eller om det bygger 
på okunskap, men i vilket fall som 
helst är det inte en beskrivning som 
är överensstämmande med den fak-
tiska verkligheten.

Sverigedemokraterna vilar ide-
ologiskt i första hand på en kul-
turnationalistisk grund med vär-
dekonservativa inslag. Målet med 
vår politik är att skapa ett samhälle 
präglat av en hög grad av samhö-
righet, trygghet och solidaritet med 
våra medmänniskor. Idémässigt har 
vi inspirerats av traditionella värde-
konservativa idéer, vilket rent kon-
kret innebär att vi t ex sätter ett stort 
värde i ett starkt försvar kapabelt att 
upprätthålla landets suveränitet, 
att familjen ses som den grundläg-
gande enheten i samhället utan att 
för den sakens skull förringa de en-
samståendes insats i samhället, att 
vi sätter offret före gärningsmannen 
och att vi värdesätter den svenska 
kulturen, nationen samt de svenska 
traditionerna.

Den värdekonservativa grund-
synen kombinerar vi i sin tur med 
principen om grundläggande soci-
al rättvisa. Vår ekonomiska politik 
bygger således, blandat med våra 
värdekonservativa värderingar, i 
hög grad på att skapa de bästa förut-
sättningarna för återupp- rättandet 
av det svenska folkhemmet, präglat 
av trygghet, harmoni och solidari-
tet. Välfärden ska med andra ord 
vara skattefinansierad och rättvist 
fördelas till dem som behöver den 
mest. Som en följd av detta vill vi 
bland annat både höja pensionerna, 
säkerställa att sjuka får lov att vara 
sjuka samt stärka arbetslöshetser-
sättningen.

Sett till vår värdekonservativa, 
mer traditionellt högerorienterade, 
inriktning relaterat till vår vänster-
övervikt fördelningspolitiskt borde 
Sverigedemokraterna, till skillnad 
mot för hur vi ofta framställs, så-
ledes snarast betraktas som ett mit-
tenorienterat parti än ett parti till 
höger om Moderaterna. Men av 
någon anledning envisas inte säl-
lan medierna med att framställa oss 
på annat sätt, vilket möjligen skulle 
kunna gynna partiet i Stockholms-
området, där de stora tidningarna 
huserar, men som likväl inte speg-
lar partiets åsikter rättvist. För trots 
att partiet visat sig, i alla fall enligt 
SvD, ha sex tidigare aktiva modera-
ter bland valberedningens 25 topp-
namn till riksdagen står partiets 
linje fast - väl förankrat i partiets 
viktigaste styrdokument, princip-
programmet. <

Johnny Skalin
redaktionen

Johnny Skalin: 
SD är ett 
mittenorienterat 
parti, SvD!

a r t i vä N Ne r , det är nu min-
dre än ett halvår kvar till 
valdagen. Den dag som vi 
alla väntat på i tre och ett 

halvt år och som vi är övertygade 
om kommer att bli dagen då vi till-
sammans skriver historia och ritar 
om den politiska kartan i Sverige. 
Det är den dagen väljarna ska bära 
oss in i riksdagen. Vår målsättning 
är tydlig – vi ska bli tredje största 
parti i riksdagen.

Men vi inte kan luta oss tillbaka 
och tro att framgångarna kommer 
av sig självt. Att det ser väldigt bra 
ut i opinionsmätningarna betyder 
inte att riksdagsplatserna är säk-
rade. Tvärtom, det är nu det börjar. 
Det är nu vi måste lägga i en hö-
gre växel och köra, utan hänsyn till 
hastighetsbegränsningar eller vad 
som eventuellt kommer i vår väg. 
Eller hur vägen ser ut. Det är nu det 
gäller.

I mitt tal till partiets landsdagar 
i höstas slog jag fast den sverigede-
mokratiska trygghetslinjen – den 
Sverigevänliga, ansvarsfulla politik 
vi ställer upp som alternativ till den 
borgerliga regeringens lönedump-
ningslinje och den rödgröna rörans 
bidragslinje. Trygghetslinjen ska 
genomsyra all vår politik.

Det handlar naturligtvis om 
tryggheten på gator och torg, att vi 
alla ska kunna röra oss fritt i sam-
hället utan rädsla för att utsättas för 
våld eller andra grova brott. Det är 

en självklarhet, åtminstone för oss, 
men trygghetsfrågorna sträcker sig 
längre än så.

Det handlar lika mycket om so-
cial trygghet, att vi försvarar väl-
färden, att vi bekämpar utanför-

rätt att känna sig trygga när de går 
till skolan.

Det handlar om trygghet i famil-
jen, om trygghet i föräldraskapet, 
att ingen ska tvingas välja bort att 
bilda familj av ekonomiska skäl, att 
möjligheten att hålla ihop som en 
familj inte ska vara beroende av var 
i landet man råkar bo. Det hand-
lar om trygghet på ålderns höst, att 
vi garanterar dem som arbetat och 
slitit, bidragit till den gemensamma 
välfärden varje dag i hela sina liv, en 
meningsfull och värdig ålderdom.

Pa r t i vä N Ne r , vårt Sverige är ett tryggt 
Sverige och det är väljarnas förtro-
ende vi vill ha. Vi struntar i om 
etablissemanget betraktar oss som 
kusinen från landet eller som något 
katten släpat in. Vi struntar i nedsät-
tande epitet och tillmälen. Vi strun-
tar i hatkampanjer och försök att 
tysta ned oss eller stänga oss ute.

Det vi bryr oss om är att väl-
jarna, Verklighetens folk, på valda-
gen, visar att det är vi som beskrivit 
verkligheten på ett sätt som de kan 
känna igen sig i, att vi genom vårt 
slit ingett hopp och förtroende. Det 
är det vi ska arbeta för, slita för, det 
kommande halvåret. <

Jimmie Åkesson
Partiledare

Med anledning av avslöjandet om 
den islamistiska mordkomplotten 
mot konstnären Lars Vilks tänkte 
jag att det kunde vara intressant 
att backa tillbaka bandet några 
månader till reaktionerna på 
Jimmie Åkessons debattartikel i 
Aftonbladet.

a ge N e F t e r at t Åkessons ar-
tikel publicerats samlades 
Aftonbladets skarpaste 
hjärnor och ett gäng “ex-

perter” för att tillsammans slunga 
sig ut i ett hejdundrande intellek-
tuellt magplask i form av en artikel 
med titeln ”Fel, fel, fel, Åkesson”.

Syftet var att på alla möjliga och 
omöjliga sätt försöka påskina att 
Åkessons artikel var full av över-
drifter och lögner. Ett av Åkessons 
påståenden som man valde att ta 
med i artikeln var följande:

”… svenska konstnärer som kri-
tiserar eller skojar med islam lever 
under ständigt dödshot.”

Aftonbladet kunde ju inte för-
neka existensen av detta fenomen 
och därför stämplade man inte på-
ståendet som ett direkt fel. Istället 
försökte man angripa Åkessons tro-
värdighet genom att avdramatisera 
hoten och framställa hans uttalade 
som en kraftig överdrift. Till sin 
hjälp tog man konstären Lars Vilks 
som sade följande:

– Det fanns en tid då jag fick väl-
digt många dödshot. Men det är ett 
minimalt antal svenska konstnärer 
som råkat ut för det här. Jag känner 
mig inte hotad i dag.

dödshot och att detta inte framstår 
som en särskilt attraktiv tillvaro för 
merparten av landets konstnärer?

Att islamisterna har lyckats 
skrämma merparten av Västvärl-

Islamisterna har lyckats tysta 
merparten av Västs konstnärer

Jag undrar vad det kan bero på 
att det bara är ett minimalt antal 
konstnärer som råkat ut för det här? 
Det kan väl aldrig ha något att göra 
med att Åkesson faktiskt hade rätt i 
att varje konstnär som i likhet med 
Vilks försöker kritisera eller skoja 
med islam sedan tvingas leva åter-
stoden av sina liv under ständigt 

dens konstnärer till tystnad torde ju 
dock inte göra problemet mindre, 
utan snarare mer allvarligt.

För att en gång för alla reda ut 
huruvida det är Sverigedemokrater-
na eller Aftonbladet som har rätt i 
den här frågan, så skulle ju Afton-
bladet kunna anordna en karikatyr-
tävling där samtliga journalister på 

tidningen får rita varsin teckning 
av profeten Muhammed och sedan 
låta varje tecknare eller journalist 
posera i tidningen med namn, bild 
och hemadress under sina respek-
tive karikatyrer.

Det kan väl inte vara så farligt, 
eller? <

Mattias Karlsson
redaktionen

Jimmie Åkesson: Trygghetslinjen 
ska genomsyra all vår politik

i sitt tal vid valkonferensen den 27 mars be-
tonade SD:s partiledare Jimmie Åkesson, att 
Sverigedemokraterna står för en trygghets-
linje som omspänner flertalet samhällsom-
råden. Foto: Photo2be

skap och segregation. I vårt Sverige 
bryr vi oss om varandra, vi hjälper 
varandra, vi är garanterade att inte 
lämnas på sjukhustrappan att dö 
bara för att vi inte haft råd med en 
privat sjukförsäkring.

Det handlar om trygghet i arbets-
livet, att den som blir utan jobb ges 
en reell chans att komma tillbaka i 
arbete igen utan att behöva sälja hus 
och hem eller flytta hundratals mil. 
Det handlar om trygghet i skolan, 
att ingen tjej ska behöva acceptera 
att bli kallad hora, inte ens på ett 
språk hon inte förstår, att ingen ska 
behöva acceptera att bli misshand-
lad på grund av sitt ursprung, vare 
sig svensk eller invandrare – alla har 

”Det är nu vi måste 
lägga i en högre växel 
och köra, utan hän-
syn till hastighetsbe-
gränsningar eller vad 
som eventuellt kom-
mer i vår väg.”

Kanske aftonbladet vill publicera vilks jul-
kort med Muhammed-motiv för att motbe-
visa SD?

lars vilks hör till de konstnärer som inte låtit sig skrämmas till tystnad av islamisterna.
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Att vi hamnat i upp- och nervända världen i dagens Sverige är väl 
kanske ingen nyhet för någon av SD-Kurirens läsare, och inte 
heller att detta faktum berör många områden i samhället. Men 
den senaste tidens uppmärksammade anmälningar till diskrimi-
neringsombudsmannen och justitieombudsmannen har fått mig 
att fundera lite kring begreppet diskriminering och den utbredda 
kränktheten.

En muslimsk kvinna i Eskilstuna hamnade i häktet en helg i 
februari, oklart för vilken brottsmisstanke, och hennes slöja togs av 
inför fotografering och identifiering. För detta övergrepp JO-an-
mälde hon poliserna. Hon skriver till JO: ”Jag tycker att dom ska 
respektera mig som kvinna och muslim. Dom kunde ha låtit mig 
haft min sjal och haft en kvinna som varit med mig.” 

Ska vi ta och leka med tanken att man helt enkelt får välja det ena 
eller det andra? Antingen blir den här gripna kvinnan behandlad 
enligt sharia, muslimsk lagstiftning, eller enligt svensk. Hon kan 
inte plocka russinen ur kakan, så att säga. 

Så enligt scenario ett blir hon gripen, får behålla sin slöja på, foto-
graferas och förhörs endast av kvinnliga poliser (under förutsätt-
ning att det svenska polisväsendet även består av kvinnliga poliser, 
vilket alltså inte förekommer i flertalet shariastyrda länder), och 
straffas enligt sharia med till exempel stening till döds, piskrapp 
eller en avhuggen hand. 

Eller, enligt scenario två, så tar hon av sig slöjan vid gripandet, 
fotograferas och förhörs av de poliser som har hand om hennes 
ärende, får ett offentligt biträde utsett och betalt, en rättegång med 
möjlighet att överklaga domslutet, och ett eventuellt straff som 
innebär inlåsning eller böter, dock aldrig kroppsbestraffning.

Jag som bara har en svensk identitet och svensk bakgrund kan ju 
inte välja det som jag tycker verkar mest fördelaktigt om jag hand-
lar i klammeri med rättvisan, jag får vackert ta det som är praxis 
inom svensk lagstiftning. Och detta leder mig då in på det andra 
resonemanget, det om diskriminering. Att diskriminera betyder 
enligt ordböckerna ”att utsätta för orättvis behandling”, och ordet 

”orättvis” förklaras i sin tur med ”som inte behandlar inblandade 
parter lika”. Så man blir alltså utsatt för diskriminering när man på 
grund av till exempel sin bakgrund inte blir behandlad på samma 
sätt som andra i samma situation. 

När blev diskriminering motsatsen? Det vill säga att behand-
las på samma sätt som alla andra? Minns ni mannen som fick 
60 000 kronor för att han diskriminerats efter att ha nekats ett jobb 
där han av religiösa skäl inte ville skaka hand med den kvinnliga 
chefen? Om jag kom till en anställningsintervju där jag uppförde 
mig oförskämt och kränkande mot chefen, och därmed inte fick 
jobbet, då säger A-kassans regler att min ersättning blir indragen 
eftersom jag medvetet eliminerat mina chanser att få ett jobb jag 
sökt. Det är vad som gäller för mig. Men tydligen är det i Sverige 
2010 diskriminering att bli behandlad på samma villkor som alla 
andra, oavsett bakgrund, religiös tillhörighet eller kön. Upp- och 
nervända världen var det, ja.

Gabriellas funderingar

www.sdkuriren.se

h a r i a ä r a r a bi S K a för ”vägen 
till vattenkällan” och anses 
av troende muslimer vara 
en lag som uppenbarats till 

profeten Muhammed genom dels 
Koranen, dels haditherna. Shari-
alagen omfattar hela det mänskliga 
spektrat, låt vara att det är de grym-
ma halshuggnings-, stympnings- 
och spöstraffen som mest – och 
med allt rätt – uppmärksammats i 
västvärlden. Sharia är den politiska 
islams kanske viktigaste medel för 
att utöka sitt globala inflytande.

I september 2007 höll Mahin 
Alipour, flykting från Khomeinys 
islamska diktatur i Iran och ord-
förande i Kommittén för försvaret 
av iranska kvinnors rättigheter i 
Stockholm, ett anförande i Euro-
paparlamentet i anledning av en 
hearing på temat ”Sharia i Europa”. 
Hon framhöll (hennes tal återges på 
sajten ”Ex-muslim” som produceras 
av Centralrådet för ex-muslimer i 
Skandinavien):

– Sharia är en plattform för den 
islamiska politiska rörelsen för att 
uppnå eller deltaga i den politiska 
makten. Sharialagen är den trojan-
ska hästen för det politiska islam för 
att beröra politik, samhälleliga eller 
rättsliga system i västvärlden.

Mahin Alipour drog upp linjerna 
för hur det politiska islam utveck-
lats ur Khomeinys revolution i Iran 
1979 till att bli en global rörelse som 
utmanar det sekulära samhällssys-
temet i väst. Dock, framhöll hon i 
sitt anförande, är rörelsen splittrad 
vilket stundom lett till blodiga upp-
görelser. Men:

– Trots det har de ett gemensamt 
reaktionärt mål  som riktas mot 
kvinnors rättigheter, barns rättighe-
ter, mänskliga rättigheter, frihet, de-
mokrati och fred på jorden. 

350 verser i Koranen
Sharialagen indelas i två delar. Dels 
plikter inför Gud (ibadat), dels 
transaktioner mellan människor 
(muamalat). Inom ibadat återfin-
ner vi förhållanden som rör exem-
pelvis bönen och gudstjänstlivet, 
inom muamalat samhälleliga frågor. 
Sharia innefattar även regler för hur 
icke-muslimer ska behandlas inom 
muslimska områden samt vid krig 
och konflikter etcetera.

Det är den islamiska rättsveten-
skapen, kallad fiqh, som har till upp-
gift att tolka sharia som långt ifrån 
är någon entydig lagstiftning. I Kor-
anen finns 350 verser som behandlar 
lagstiftning: 140 berör rituella frå-
gor, 70 tar upp familjerelaterade frå-
gor om äktenskap, skilsmässa, arv 
och så vidare, 30 handlar om brott 
och straff, 30 om medborgerliga rät-
tigheter medan 10 tar upp ekono-

miska spörsmål såsom förbud mot 
ränta och arbetares rättigheter.

Av dessa 350 verser anses 180 var 
huggna i sten och oföränderliga, 
medan de övriga är öppna för tolk-
ningar av skilda rättsvetenskapliga 
skolor. När det gäller det innehåll i 
sharialagen som kommer från ha-
ditherna gäller det för de rättslärde 
att för varje hadith reda ut huruvi-
da den ursprungligen kommer från 
profeten Muhammed eller ej.

Det brukar framhållas att sha-
ria påminner om den judiska lagen 
talmud så tillvida som den vänder 
sig direkt till den troendes samvete, 
etik och rättskänsla. Befogenheten 
att tillämpa sharia har traditionellt 
inte åvilat staten, eftersom lagen 
stammar från en tid då statens makt 
var svagare än i dag. Det var där-
för ofta upp till den aktuella tros-
gemenskapen att tolka och tillämpa 
sharia. Parallellt med sharia har det 
även funnits en sekulär islamsk lag 
kallad urf, alternativt qanun.

Oftast är det sharialagens grym-
ma straff, såsom spö, stympning 
och halshuggning, som brukar upp-
märksammas i väst. Stöld och rån 
kan leda till amputation av såväl 
händer som fötter, medan brott av 
typ äktenskaplig otrohet, homosex-
uella handlingar och konvertering 
från islam kan ge dödsstraff. Det rör 
sig här om så kallade hudud-straff, 
straff som de shariatroende anser 
kommer direkt från Gud (Allah).

Offentliga halshuggningar
Sharialagens tillämpning skiljer sig 
avsevärt mellan olika länder. Det 
enda land där sharia är officiell lag 
är Saudiarabien, ett land som rege-
ras av den extremistiska islamin-
riktningen wahabismen. Rättstolk-
ningen kompliceras emellertid av 
att den saudiske monarken har rätt 
att ingripa direkt i lagtillämpningen 
utan hänsyn till det övriga rättsvä-
sendet.

I Saudiarabien är det vidare till-
låtet för män att ingå äktenskap med 
åttaåriga flickor, vilka sedan inte har 
rätt att begära skilsmässa förrän vid 
myndig ålder. Saudiarabien tilläm-
par också hudud-straffen synnerli-
gen strängt, något som exempelvis 
gjort offentliga halshuggningar till 
stora folknöjen. Lagarnas efterlev-
nad kontrolleras av en särskild sha-
riapolis med nära nog oinskränkta 
befogenheter att trakassera miss-
tänkta lagöverträdare, särskilt kvin-
nor.

I övriga, något mindre renläriga 
islamstater vilar rättsskipningen på 
tre grunder: sharia, lokala regler och 
sedvänjor samt moderna västliga la-
gar. Mestadels är det en kombina-
tion av dessa faktorer som bestäm-

mer rättstillämpning. Endast inom 
familjerätten brukar sharia tilläm-
pas fullt ut.

Det var ayatollah Khomeinys och 
hans underhuggares vilja att sharia 
skulle bli allenarådande i revolutio-
nens Iran efter 1979. Detta visade 
sig dock omöjligt att genomföra i 
praktiken. De iranska rättsinsti-
tutionerna är därför tudelade – en 
del som förblivit oförändrad från 
shahens tid, en del som ska skydda 
revolutionens landvinningar från 
fienden.

I ett land som Sudan har islamsk 
rätt rått sedan 1500-talet. Sharia 
blev dock allmän lag först 1989, då 
ett gäng brutala islamister tog över 
makten i en militärkupp.

Sharia i väst
Att sharialagen tillämpas i den 
muslimska världen är en sak. När 
det börjar höjas röster för att den 
ska införas även i västvärlden finns 
starka skäl att protestera.

Det finns faktiskt två exempel 
på att sharia tillämpats i Sverige. Ett 
rättsfall som behandlades i Hovrät-
ten över Skåne och Blekinge gällde 
underhållsbidrag och brudpenning, 
där ena kontrahenten var bosatt i Is-
rael och 1917 års ottomanska famil-
jelagstiftning ansågs gälla. Ett annat 
fall rörde brudpenning och omfat-
tade ett gift par från Iran.

Dessa två mål kan visserligen 
tyckas vara tämligen perifera och 
isolerade men är säkerligen inte de 
sista i sitt slag i Sverige. I takt med att 
den muslimska invandringen ökar 
kommer allt fler röster att höjas 
för att de islamtroendes rättigheter 
måste respekteras, och då kommer 
sharialagen som ett brev på posten. 
I Svenska Dagbladet den 4/3 2009 
finns vidare en artikel där en norsk 
rättsforskare vid namn Katja Jansen 
Fredriksen anser att Norges domar-
kår bör sätta sig in i sharialagstift-
ningen. Norska domarförbundet 
förklaras instämma i detta.

Det verkar kanske inte så farligt 
att börja tillämpa sharialagen inom 
vissa familjerättsfall. Efter en sådan 
blygsam början kommer dock före-
trädare för politisk islam med stor 
sannolikhet att börja ställa alltmer 
långtgående krav på särbehandling 
och särskild lagstiftning för musli-
mer. Slutmålet är en fullt utvecklad 
muslimsk stat i staten och en fortgå-
ende islamisering av västvärlden.

Vi bör nog lyssna till Mahin Ali-
pours varnande ord! <

tommy hansson
Chefredaktör

Sharialagen:

En trojansk häst för politisk islam

Bli nöjd med dig själv

Somaliska muslimer i färd med att stena en äktenskapsbrytare till döds enligt sharialagen.

Sätt in 300 kr på bankgiro 5280-7005.

Bli medlem
i Sverigedemokraterna!



Jimmie Åkessons
blogg

P a r t i l e D a r e

www.sdkuriren.se
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Öppet brev 
till landets chefredaktörer

Bäste/Bästa chefredaktör/ansvarig utgivare, jag
skriver till dig nu med anledning av den
kommande valrörelsen.

Det har sedan riksdagsvalet 2006 pågått en
intern debatt bland de större medierna om hur
de ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Slut-
satserna tycks ha blivit olika; min analys är att vi
som en följd av framgångar i val och opinionsmätningar syns mer 
idag, men att det fortfarande äger rum en debatt om debatten. 
Vissa anser att vi skall exkluderas helt från det offentliga samtalet, 
andra att vi skall få vara med på samma villkor som alla andra, och 
det finns också de som tror att en negativ särbehandling i medierna 
är Sverigedemokraternas biljett in i riksdagen.

Därför skriver jag nu detta brev för att ge en enkel syn på hur jag 
hoppas att mediabevakningen av Sverigedemokraterna kommer 
att se ut. Inte för att tala om för dig som redaktör eller utgivare hur 
du skall sköta ditt publicistiska uppdrag, utan för att uttrycka min 
förhoppning. Den är enkel; jag önskar se Sverigedemokraterna bli 
behandlade och bemötta på samma sätt som övriga partier.

Vi förväntar oss inte en större bevakning än vad som är rimligt i 
förhållande till vår storlek, vi förväntar oss inte avsaknad av den 
kritiska granskning som alla politiska partier underkastas i en 
fungerande demokrati och vi förväntar oss inte silkesvantar.

Det vi förväntar oss är att vi får synas i program, insändare och 
debattartiklar, att våra politiska förslag bereds samma utrymme 
som övriga partiers och att det också kan ske en debatt med våra 
politiska motståndare i en god demokratisk ton.

Det finns motståndare till oss som har anklagat oss för att söka en 
roll som martyrer som alla är emot. Det är enligt min uppfattning 
minst sagt magstarkt att anklaga oss för martyrskap för att vi öppet 
tar upp hur våra kampanjande medlemmar regelbundet blir miss-
handlade, hotade och överfallna och för att vi ber om möjligheten 
att synas på samma villkor som andra partier.

Vänsterextremister har i åratal saboterat våra möten, överfallit 
våra medlemmar och har även med grovt våld gett sig på ledande 
företrädare såsom vår pressekreterare och hans flickvän, samt vår 
ungdomsförbundsordförande. Detta har konsekvent tystats ner 
och bagatelliserats. Om det är martyrskap att adressera den verk-
lighet mina partiarbetare och kollegor lever under så bär jag gärna 
det martyrskapet med stolthet, men det är ingenting jag öskar mig.

Det är också ett paradoxalt påstående då det är de som tidigare 
stängt oss ute och talat nedsättande om oss som nu anklagar oss för 
martyrskap. Jag önskar inte vara martyr. Jag önskar vara partile-
dare och ställa mitt politiska budskap mot väljarnas förtroende. 
Ingenting annat. Men det förutsätter en realistisk möjlighet att få 
kommunicera mitt budskap, på såväl redaktionellt utrymme som 
på reklamplats. Och det förutsätter att de pressetiska reglerna 
respekteras och att önskan om ett demokratiskt debattklimat är 
ömsesidigt.

Med detta sagt hoppas jag på möjligheten att på samma villkor 
som övriga partier få kommunicera mitt budskap till väljarna och 
i öppen och ärlig konkurrens få Sverigedemokraternas förtroende 
prövat. Jag tackar dig för din tid och välkomnar dig att ta kontakt 
med mig vid eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar
Jimmie Åkesson

De b at t e N oM t e r r or i S M och is-
lam finns det ett läger som 
menar att terrorismen har sitt 
ursprung i fattigdom och låg 

utbildning; att det endast kan vara 
fattiga människor som inte har nå-
got att förlora som frivilligt skulle 
hänge sig åt terrorism och då kanske 
främst det som kallas självmords-
bombning. Detta synsätt väljer att 
helt bortse från ideologiska motiv 
och lägger allt fokus på någon form 
av klasstänkande.

Men hur ser verkligheten ut be-
träffande detta? Är det så att terro-
rister generellt sett är fattigare än de 
som inte hänger sig åt terror?

Den mest uppenbara iakttagel-
sen är att titta på alla länder i värl-
den som är fattiga – och de är gan-
ska många. Trots att större delen av 
Afrikas länder, många i Sydamerika 
och inte minst i Östeuropa, är mer 
eller mindre fattiga, har terrorism 
aldrig blivit ett bestående fenomen 
där. Endast i muslimska miljöer har 
detta etablerats.

Terrorbenägna rika
Är det så att de enskilda individerna 
är fattiga, och därmed lättare dras 
till terrorism? Nej, inte det heller. 
Terrorattackerna den 11 september 
utfördes av välutbildade personer 
från medelklassen. Usama bin La-
den själv kommer från en av de ri-
kaste familjerna i Mellanöstern och 
Yasser Arafat studerade i England 
och hade det gott ställt. Dessa ex-
empel är bara några av många fler 
och ger upphov till ytterliggare frå-
getecken om relationen mellan fat-
tigdom och terrorism.

I Journal of Economic Perspec-
tives från 2003 presenterades en 
undersökning gjord bland palesti-
naaraberna där de tillfrågades om 
det finns ”några omständigheter där 
du kan motivera terrorism för att 
uppnå politiska mål”. Det mer väl-
beställda segmentet av de svarande 
var mer positiva (43.3 procent) till 
detta än de mindre välbeställda 
(34,6 procent). 

Det högre segmentet var också 
mer benäget att stödja väpnade at-
tacker mot israeliska mål (86,7 pro-
cent mot 80,8 procent). Samma dy-
namik fanns även när utbildningen 
hade beaktats.

Terrorister är inte fattiga
Omvänt förhållande
En annan studie undersökte Hiz-
bollah-anhängare som dött i strid 
och jämförde dessa med den övriga 
libanesiska befolkningen; Hizbol-
lahmedlemmarna hade något min-
dre sannolikhet att vara fattiga och 
mycket högre sannolikhet att ha av-
slutat gymnasiestudier.

En annan studie utanför Israel 
fann att självmordsbombare gene-

terrorism och fann, att äldre perso-
ner med högre utbildning anförtros 
uppdrag som har högre profil, dödar 
mer människor och löper mindre 
risk att misslyckas eller åka fast.

Med andra ord, ju mer välutbil-
dad desto bättre terrorist.

Myter
En annan som undersökt förhållan-
det mellan terrorism och fattigdom 
är Marc Sageman, före detta CIA-
agent, som tittade på 162 terrorister 
och kom fram till följande slutsat-
ser:

Två tredjedelar av de undersökta 
gick på universitet i en del av värl-
den där endast 10 procent normalt 
sett gör det

De flesta kom från medel- eller 
övre medelklass

Varför är det då så att man ofta hör 
att terrorism motiveras av fattig-
dom?

Tesen, menar jag, tar sin utgångs-
punkt i någon form av socialistiskt 
klasstänkande, som om allt motive-
rades av mängden pengar i fickan, 
samtidigt som den förminskar, eller 
helt tar bort, islams roll i samman-
hanget. 

Detta resulterar i sin tur i att 
mångkulturalismen upprätthålls 
eftersom den muslimska kulturen 
återigen skyddas från berättigad kri-
tik, liksom myterna om den ”mus-
limska guldåldern” eller den ”mus-
limska toleransen” bidrar.

Om det inte vore för dessa myter 
skulle det näppeligen finnas något 
positivt att säga om islam eller den 
kultur den medfört och därmed 
skulle mångkulturalismen falla, 
eftersom om det inte finns något 
positivt att säga om en viss kultur 
kan ingen samtidigt förespråka att 
denna kultur ska ingå i ett ”mång-
kulturellt samhälle”. 

När man väl exkluderat en idé-
strömning eller kultur, då faller hela 
idén med mångkulturen. <

Kent ekeroth
SD, internationell sekreterare

<

<

terrorattackerna den 11 september 2001 
utfördes av välutbildade araber, varav den 
absoluta merparten var från Saudiarabien.

rellt sett var rikare (15 procent under 
fattigdomsgränsen jämfört med 35 
procent av populationen i allmän-
het) och mer välutbildade än öv-
riga befolkningen (95 procent hade 
avslutade gymnasiestudier mot 50 
procent som inte kom längre än 
grundskolan). 

Harvardprofessor Albert Aba-
die presenterade i oktober 2004 en 
studie av 1 776 terroristattacker och 
hittade inga kopplingar mellan at-
tackerna och fattigdom.

– Förr i tiden hörde vi människor 
hänvisa till den starka kopplingen 
mellan terrorism och fattigdom, men 
faktum är att när man tittar på data, 
är den inte där, sa han i en intervju 
med Harvard Gazette.

Förhållandet visar sig snarare 
vara det omvända. Två forskare, 
Efraim Benmelech vid Harvard-
universitetet och Claude Berrebi 
vid Rand-universitetet, undersökte 
förhållandet mellan humankapital 
(utbildningsnivå och så vidare) och 

ör D a ge N De N 6 M a r S besökte 
Sverigedemokraterna Vis-
by på Gotland för att hjälpa 
till att få igång en lokalav-

delning. Initiativtagare var under-
tecknad som ville få igång en fören-
ing som kunde ställa upp i valet till 
kommunen i höst. Vi var förutom 
mig själv även Louise Erixon, för-
bundssekreterare i Sverigedemo-
kratisk Ungdom (SDU) samt ingen 
mindre än partiordföranden själv; 
Jimmie Åkesson.

Trots påhälsning från motde-
monstranter – tråkigt nog inte ex-
tremvänster utan företrädare för 
riksdagspartiernas Socialdemokra-
tiska ungdomsförbundet (SSU) och 

Lyckad SD-upptakt på Gotland 
trots motdemonstrationer

Grön ungdom (GU) – samlades ett 
tiotal medlemmar som entusiastiskt 
lyssnade till vår ordförande som re-
dogjorde för partiets politik och ak-
tiviteterna inför valet.

Det blev således ett lyckat möte 
som kombinerades med en trevlig 
vistelse på ett vintrigt Gotland (som 
var en oerhörd men trevlig kontrast 
mot sommarvarianten). <

Christian Westling
SD Stockholms stadJimmie Åkesson i mitten flankeras av louise 

erixon och Christian Westling.

MoDe r at e r N a o Ch Socialdemokra-
terna har enats om att samarbeta 
för att utestänga Sverigedemo-
kraterna från allt inflytande om 
partiet hamnar i Stockholms 
fullmäktige efter valet.

– Jag tror vi är överens om att 
inget av våra partier delar den 

sverigedemokratiska människo-
synen, påstod M:s Sten Nordin.

Vad man menar med ord som 
”människosyn” är bara att man är 
dödsförskräckt över det inflytan-
de SD kan komma att få i framti-
den. <

tommy hansson

Ohelig röd-blå allians ska utestänga SD
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e ä l Dr e h a r bygg t uP P vår väl-
färd och förtjänar att ta del 
av den.

Så säger Per Ramhorn 
från Malmö som är med i Sverigede-
mokraternas äldreutskott. Per Ram-
horn leder utskottet som cirka tre 
till fyra personer har arbetat med i 
ett och ett halvt år. Deras jobb är att 
ta fram frågor som ska komma med 
i Sverigedemokraternas valmanifest 
som sätter riktlinjer för vilka frågor 
partiet ska ha i sin valkampanj.

Per Ramhorn, som brinner för 
äldrefrågor, har jobbat inom äldre-
omsorgen i 25 år och sett hur situa-
tionen för de äldre blivit sämre.

– Jag har sett förändringen lokalt, 
men nu när vi har jobbat inom ut-
skottet så har man fått tänka natio-
nellt, berättar Per.

Per Ramhorn, SD:s äldreutskott:

– SD vill sänka pensionärernas skatter med 13 miljarder
– Situationen blir sämre i hela 

Sverige tyvärr.

Sänkt skatt
Utskottet har jobbat flitigt med sju 
frågor som ska förbättra situation 
för de äldre avsevärt.

– Vi har tagit hjälp av tjänstemän, 
säger Per.

– Tjänstemännen skriver varje år 
om bristerna i omsorgen och för de 
äldre, och det har vi tagit del av. Så vi 
vet vad som måste förändras.

På Sverigedemokraternas val-
konferens presenterades tre av de 
sju förslagen.

Den viktigaste är sänkta skatter 
för pensioner.

– Pensionsfrågan kommer bli en 
av våra tre profilfrågor inför valet, 
berättar Per.

Jimmie Åkesson: 
”Avveckla DO!”

Med anledning av fallet där 
en muslimsk man, med diskri-
mineringsombudsmannens 
hjälp, tilldömts skadestånd 
efter att ha vägrat skaka hand 
med en kvinnlig chef, återak-
tualiserar Sverigedemokra-
terna sitt tidigare krav på att 
avskaffa diskrimineringsom-
budsmannen. Partiledare Jim-
mie Åkesson kommenterar:

- Vi behöver inte en skat-
tefinansierad myndighet som 
bekämpar svenska traditioner 
såsom adventsljusstakar och 
kyrkliga skolavslutningar och 
som utverkar skadestånd åt 
muslimska fundamentalister 
som vägrar att anpassa sig till 
de normer som vår samhälls-
gemenskap är byggd på. <

4

oCi a l MiN i S t e r Göran Hägg-
lund har nyligen tillsatt en 
utredning för nya regler 
som ska tvinga samtliga 

landsting att erbjuda gratis vård till 
illegala invandrare. Sverigedemo-
kraternas partiledare Jimmie Åkes-
son är mycket kritisk till förslaget 
och kräver att Göran Hägglund ska 
leva upp till det löfte som han gav i 
Almedalen 2008 om att möta Sve-

r o t t S F ör e bygg a NDe r Å De t 
(BRÅ) har de senaste 
decennierna presenterat 
två stora studier beträf-

fande invandring och brottslighet. 
Båda studierna visar att invand-
rare är kraftigt överrepresenterade 
i brottsstatistiken jämfört med in-
födda svenskar. Ingen av studierna 

ger något stöd för påståendet om att 
skillnader i demografiska och socio-
ekonomiska förhållanden skulle ut-
göra en huvudförklaring till invand-
rarnas överrepresentation.

I rapporten ”Invandrares och in-
vandrares barns brottslighet,1996:2” 
konstaterar BRÅ följande:

”Det har tidigare konstaterats att 
invandrarnas överrepresentation i 
brottslighet inte beror på ogynnsam 
fördelning när det gäller kön, ålder 
eller bostadsort. Till detta kan nu 
läggas att invandrarnas överrepre-
sentation i brottslighet inte heller 
kan förklaras med att invandrare är 
sämre lottade när det gäller socio-
ekonomisk status.”

Som den mest sannolika förkla-
ringen till invandrarnas överrepre-
sentation framhåller BRÅ i stället 
tesen om att: ”… det i den grupp 
som emigrerar till Sverige finns en 
viss överrepresentation av personer 
som redan debuterat i brott i hem-
landet.”

I den senaste BRÅ-rapporten 
kring ämnet, ”Brottslighet bland 

personer födda i Sverige och i ut-
landet, 2005:17”, konstaterar BRÅ 
att invandrarnas överrepresentation 
är ”i stort sett densamma” som vid 
den föregående studien. Beträffande 
socioekonomiska och demografiska 
faktorer som förklaringsmodell, så 
har man valt att korrigera för dessa 
och resultatet beskrivs enligt föl-
jande:

”Tabell 10 visar att de utrikes föd-
das överrisk minskar från 2,5 till 2,1 
när hänsyn tas till gruppens kön, ål-
der, inkomst och utbildning.”

I en kommentar till den sist-
nämnda rapporten skrev Folkpar-
tiets dåvarande integrationspolitis-
ke talesman Mauricio Rojas följande 
på DN Debatt 12/12 2005:

”Kulturarv ligger bakom invand-
rarnas brottslighet”

”invandrarnas överrepresenta-
tion i registrerad brottslighet kan 
inte förklaras med en enkel hän-
visning till socioekonomiska fak-
torer”

<

<

”Inte heller kan diskriminering 
eller ‘rasism’ vara en avgörande för-
klaringsfaktor eftersom det då vore 
mycket svårt att förstå varför chile-
narna enligt samma studie uppvisar 
en betydligt högre brottsöverrepre-
sentation än exempelvis etiopierna 
och andra grupper från Afrika sö-
der om Sahara, eller varför personer 
från Mellanöstern skulle ha dubbelt 
så hög brottsbelastning jämfört med 
indier och vietnameser.”

t r o t S o va N S tÅ e NDe uP P giF t e r hävdade 
alltså kriminologen Jerzy Sarnecki 
i SVT Rapport den 4 april att: ”hu-
vudförklaringen till den här över-
representationen är att invandrar-
na generellt sett lever under sämre 
sociala förhållanden”, samt att: ”Om 
man jämför svenskar och invandra-
re som lever under samma förhål-
landen så blir skillnaden mycket, 
mycket mindre”.

Sverigedemokraternas partileda-
re Jimmie Åkesson kommenterar:

– Jerzy Sarnecki, som bland an-
nat gjort sig känd genom att beskri-

< va händelsen, då en polisstation be-
sköts med automatvapen i samband 
med invandrakravallerna i Ronna år 
2005, som en ”inte särskilt allvarligt” 
incident utförd av ”buspojkar”, har 
alltför länge kunnat desinformera 
allmänheten om brottsutvecklingen 
i landet utan att någon på allvar har 
sagt ifrån.

Jag kräver nu att Sarnecki presen-
terar källorna bakom de uttalanden 
han gjorde om invandrarnas brott-
lighet i gårdagens Rapportsändning 
och jag vill härmed också utmana 
Sarnecki på en offentlig debatt kring 
temat invandring och kriminalitet.

Om Sarnecki inte kan presentera 
några källor med högre trovärdig-
het än BRÅ-rapporterna till stöd 
för sina påståenden om att socio-
ekonomiska faktorer skulle utgöra 
en huvudförklaring till invandrar-
nas överrepresentation i brottssta-
tistiken, så kommer Sverigedemo-
kraterna även att kräva att Rapport 
publicerar en rättelse av de felaktiga 
sakuppgifterna, säger Jimmie Åkes-
son. <

Sverigedemokraterna kräver att Sarnecki redovisar sina källor 
angående invandrares överrepresentation i brottsstatistiken

Per ramhorn har varit med och utformat SD:
s äldrepolitiska program, som blir en av val-
kampanjens viktigaste beståndsdelar. Foto: 
hans-olof andersson

– Vi i Sverigedemokraterna vill 
sänka pensionärernas skatter med 
13 miljarder kronor. Det är den en-
skilt största sänkningen i hela vår 
budget och mycket mer än vad de 
andra partierna vill.

Trygghetsboende och mat
Det andra förslaget är trygghetsbo-
ende.

– Antingen så får du bo hemma, 
eller så måste du ha fysiska svårig-
heter för att bo på ett boende, be-
rättar Per. 

– Vi menar att det finns äldre 
som mår fysiskt bra men som kän-
ner en viss oro. De måste också få 
chansen att bo tryggt.

Det tredje förslaget är maten.
– Tre av fyra på äldreboende lig-

ger på riskzonen till att vara under-

närda. Detta är inte acceptabelt!, 
ryter Per.

– Maten måste bli bättre och mer 
näringsrik.

Som boskap
De äldre räknas som en av de vik-
tigaste grupperna för Sverigedemo-
kraterna.

– Riksdagspartierna använder 
de äldre som boskap, vi inom Sveri-
gedemokraterna menar att hela livet 
ska levas, avslutar Per Ramhorn. <

Daniel engström
redaktionen

rigedemokraterna i debatt. Jimmie 
Åkesson kommenterar:

– Regeringens förslag om kost-
nadsfri vård till illegala invandrare 
väcker en rad frågor som jag, och 
säkert också många väljare, vill ha 
svar på:

Hur tänker sig regeringen och 
Göran Hägglund att den reglerade 
invandringen ska kunna upprätt-
hållas när man samtidigt belönar de 
utlänningar som saknar rätt att vis-
tas här och som struntar vårt lands 
lagar genom att garantera dem fri 
utbildning och sjukvård?

Vilken effekt tror Göran Hägg-

<

<

lund att det aviserade förslaget kom-
mer att få på människosmugglingen 
och den illegala invandringen till 
Sverige?

Vari ligger rättvisan i att fattiga 
svenska skattebetalare tvingas beta-
la för något som illegala invandrare 
får gratis?

– Jag kräver ett svar på dessa och an-
dra frågor, och jag tycker att det är 
hög tid att Göran Hägglund visar att 
han är en politiker som menar vad 
han säger genom att leva upp till sitt 
offentliga löfte från Almedalen 2008 
om att möta mig i en öppen debatt, 
säger Jimmie Åkesson. <

<

Åkesson väntar på svar från KD:s Hägglund …
Ska illegala invandrare få gratis sjukvård?

Jimmie Åkesson anser att det nu är dags för 
KD-ledaren göran hägglund att leva upp till 
sitt två år gamla offentliga löfte om att debat-
tera med SD:s partiledare.

Polisen har ett styvt jobb att hålla efter brotts-
ligheten. Som här när SDu-ledaren erik  alm-
qvist talar i invandrartäta Malmö och riskerar 
våld riktat mot sig. Jimmie Åkesson kräver nu 
Jerzy Sarnecki på källor till sina uttalanden 
om brå-statistiken.
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Kaarina Andersson är gruppledare 
för Sverigedemokraterna i Hel-
singborg. SDK har träffat henne 
på Helsingborgskontoret för att få 
en pratstund om politik.

e D e N M a MM a från Finland 
och en pappa från Est-
land, tre vuxna barn, 
välutbildad och kvinna 

så motsvarar hon inte den bild av 
Sverigedemokraterna som media 
målar upp.

SD kom in i Helsingborgs kom-
munfullmäktige 2002 med tre man-
dat. Kaarina var en av dem som steg 
in i maktens korridorer. När vi pra-
tar så hänvisar Kaarina flera gånger 
till hur SD motarbetats, oavsett vad 
det handlat om, sedan 2002 fram 
tills idag. 

– Men det har faktiskt blivit bätt-
re på senare tid. Den borgerliga ma-
joriteten genomför ofta SD:s  politik 
och kallar den sin egen istället för 
att bifalla våra förslag. Det är tydligt 
att prestige och partipiskan är vik-
tigare att ta hänsyn till än att arbeta 
för helsingborgarnas bästa.

 
Fyra frågor
– Det är fyra frågor som vi drivit 
konsekvent, säger Kaarina. Vård 
och omsorg, brottslighet, skola och 
invandring. Våra krav om tydligare 
riktlinjer inom omsorgen har gett 
resultat för att vi varit pådrivande. 
Tyvärr har vi fortfarande inte fått 
gehör för om det ska införas en par-
boendegaranti för äldre, utrusta alla 
dementa vårdtagare med nödsän-
dare eller att det införs ambuleran-
de team som besöker äldreboenden 
och ser till att de äldre får möjlighet 
att komma ut i friska luften.

– Jag säker på att våra förslag 
får gehör, antingen genom SD eller 
att kommande majoritet genomför 
vår politik och kallar den sin egen. 
För bara några år sedan uppfattades 

v e r ige De MoK r at e r N a S pro-
filfråga är invandrings-
politiken. Förebilden i 
invandrings- och integra-

tionspolitiken är Danmark och i 
synnerhet Dansk Folkeparti. Sveri-
gedemokratisk politik är regerings-
politik i Danmark.

Vem passar bättre att berätta 
om valmanifestet och invandrings-
politiken än partiets andre vice 
ordförande Carina Herrstedt från 
skånska Landskrona? Med utsikt 
över Öresund, där konturerna av 
Danmark skönjs, och i en kommun 
där var fjärde i valet 2006 röstade 
på Sverigedemokraterna, finns alla 
utsikter för att diskutera invand-
ringspolitik.

Carina Herrstedt vet vad resul-
tatet av svensk invandringspolitik 
blir och vilka problem som kom-
mer som ett brev på posten.

 
Ansvarsfull invandringspolitik
– Vi ska fortsätta hjälpa människor 
i nöd, men vår egen välfärd måste 

Kaarina Andersson, SD Helsingborg:

– De andra partierna gör SD:s politik till sin egen

det som orealistiskt att avtalet med 
migrationsverket skulle sägas upp, 
men under 2008 gjorde man det. 
Det skulle aldrig ha skett om inte 
Sverigedemokraternas framgångar 
oroat de andra partierna.

Brottsligheten är en annan frå-
ga som SD Helsingborg drivit hårt 
och som delvis hänger ihop med 
den misslyckade invandrings- och 
integrationspolitiken och de öppna 
gränserna. Partiet har för gäves för-
sökt få fram statistik och fakta om 
åldringsrån.

Brott och straff är frågor som 
riksdagen beslutar om. Trots detta 
har SD kommit med flera kom-
munala förslag för att få bukt med 

brottsligheten. Går det inte att få fler 
resurser inom polisen så får kom-
munen helt enkelt anställa vakt-
bolag som stödjer polisen i deras 
arbete.

Demokratisk rättighet
– Samhällets uppgift är att säker-
hetsställa ordning och reda. Det är 
en demokratisk rättighet att kunna 
känna sig trygg på gator och torg. 
Ungdomar som rör sig mycket ute 
i samhället är hårt drabbade av vål-
det. Ska man komma åt brottslighe-
ten kommer det att krävas ett sam-
spel av förebyggande åtgärder och 
snabba reaktioner från samhället 
mot unga förövare.

Mycket av politiken avspeglar 
sig i budgetarbetet, där det alltid 
framkommer att Sverigedemokra-
terna vill satsa på äldrefrågor och 
slopa alla mångkulturella projekt. I 
budgeten år 2010 vill SD sänka poli-
tikerarvodena, ta krafttag mot skat-
tefusk och bidragsbedrägerier.

– En ny rapport från utveck-
lingsnämnden visade att 67 av 80 
utbetalningar av försörjningsstöd 
var felaktiga.

I vått och torrt
Under pratstunden på Helsing-
borgskontoret ringer telefonen hela 
tiden. Det är främst vanliga väljare 
som vill prata och berätta hur det 
går till i samhället. Kaarina menar 
att alla tekniska hjälpmedel till trots 
så är det bästa sättet att stå ute bland 
folk och dela ut material, prata och 
lyssna.

– Internt för medlemmarna har 
vi många sociala tillställningar, som 
grillkvällar, utbildningar och före-
läsningar vid sidan av alla flygblads-
utdelningar. Jag skulle tro att vi har 
Helsingborgs bästa medlemmar, 
säger Kaarina.

– I vått och torrt ställer de upp, 
oavsett vad det handlar om. Mycket 
handlar om att vi trivs och har ro-
ligt ihop. Även kommunfullmäk-
tigegruppen arbetar bra ihop och 
vi har många duktiga ledamöter i 
nämnderna. Allting tyder på att vi 
kommer öka även i valet 2010, med 
alla positiva samtal och möten med 
väljare och medlemstalen som skju-
ter i höjden.

Det ser alltså hoppfullt ut för 
Sverigedemokraterna i Helsing-
borg. Mycket tack vare det arbete 
Kaarina Andersson uträttar. <

Jens leandersson
redaktionen

Invandringspolitiken fortsatt fokusfråga för SD:

”Svenska lagar och normer måste accepteras”
komma i första hand och då krävs 
det en ansvarsfull invandringspo-
litik. En ansvarsfull invandrings-
politik innebär att vi först ska ta 
hand om de människor som bor i 
Sverige.

Hon fortsätter med att förklara 
vad som kan hända om vi inte änd-
rar inriktning:

– Om vi inte under ett antal år 
framöver bromsar invandringen 
för att på sikt komma i nivå med 
Danmark så kommer snart varje 
kommun ha samma problem som 
Landskrona och Malmö.

Ta seden dit man kommer 
Carina Herrstedt berättar om hur 
utskottarbetet fokuserat på en po-
litik som löser problematiken här 
och nu:

– En av de viktigaste sakerna 
är att införa begreppet ta seden dit 
man kommer, vilket gör att kultur-
krockar undviks. Det handlar även 
om att visa respekt för det samhälle 
man valt att komma till. Vi har haft 

diskussioner om hur invandrare 
ska behålla sitt kulturella arv utan 
att det påverkar anpassningsförmå-
gan. Slutsatsen är att invandrare ska 
assimileras i det svenska samhället 
genom att acceptera svenska lagar 
och normer. Assimilation, inte inte-
gration förklaras vara lösningen:

– Integration, vilket innebär att 
det svenska samhället ska anpassas 
till främmande seder och bruk, är 

förkastligt vilket vi är rörande över-
ens om i utskottet.

Inga religiösa symboler
Här blir vi avbrutna av att Carinas 
dotter Moa ringer. Samtidigt passe-
rar några äldre landskronabor förbi 
och vinkar glatt till Carina. När vi 
återupptar samtalet så knyter hon 
ihop anpassningsfrågan med isla-
miseringen av samhället. Med isla-
misering syftar hon inte på den re-
ligiösa trosuppfattningen, utan på 
ett otal frihetsbegränsande påbud 
och krav:

– Det mest iögonenfallande är 
bärande av religiösa symboler – 
som vi inte tycker ska vara tillåtet 
– inom offentlig verksamhet såsom 
barnomsorg, skola och sjukvård, 
avslutar Herrstedt. <

Jens leandersson
redaktionen

Partipiskan tvingar 
Vellinge ta emot 
”flyktingbarn”

Vellinges ”Borgmästare” Göran 
Holm råkade avslöja att kommu-
nens omsvängning i flyktingfrågan 
i november 2009 berodde på parti-
piskan, skriver SvD den 17 mars.

Vellinge svängde efter att i 25 år 
ha sagt nej till avtal om flykting-
mottagning. Kommunfullmäktige 
beslutade att ta emot fem till åtta 
ensamkommande invandrarung-
domar. I intervjuer säger moderat-
politikern Göran Holm att beslutet 
var lätt eftersom kommunen kom-
penseras ekonomiskt. Dock hörs 
han vid en dold inspelning säga att 
beslutet berodde på partipiskan. <

Fler skolor välkomnar 
Sverigedemokraterna

Fler gymnasieskolor är beredda 
att släppa in Sverigedemokraterna, 
skriver SvD den 17 mars.

Fler väljer att låta Sverigede-
mokrater komma än under förra 
valrörelsen. Bland lärarförbundets 
hundra tillfrågade gymnasierekto-
rer i lika många kommuner svarade 
62 ja till att låta Sverigedemokrater-
na föra fram sitt politiska budskap, 
18 svarade nej och 20 visste inte. I 
förra valet var knappt tre av tio rek-
torer öppna för att låta alla partier 
besöka skolorna. <

Riksdagspartierna 
fortsätter tappa 
medlemmar

Antalet medlemmar i riksdags-
partierna fortsätter att rasa, rappor-
terar  SVT den 15 mars.

Rapport sammanställning visar 
att över 100 000 medlemmar läm-
nar partierna. Under de senaste nio 
åren har Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet, Centerpartiet och Mo-
deraterna tappat drygt var tredje 
medlem. Även Kristdemokraterna 
och Folkpartiet tappar medlemmar. 
Bland riksdagspartierna är det bara 
Miljöpartiet som ökar medlemsta-
len.

Den största medlemsökningen 
bland valbara riksdagspartier står 
dock Sverigedemokraternas för, 
som sedan förra valet ökat med-
lemstalet med 62 procent. <

Svenskt bistånd 
till colombianskt 
kommunistparti

Colombias kommunistparti har 
finanseriat en valkampanj med 
svenska skattepengar. Vänsterpar-
tiet medverkade till att stödet via 
Sida kunde slussas till partiet, rap-
porterar Expressen den 12 mars.

Vänsterns internationella fo-
rum fick 2007–2008 ett stöd från 
Sida på 260 000 kronor. Enligt an-
sökan skulle pengarna användas 
till utbildning. Pengarna hamnade 
dock hos kommunistpartiet Par-
tido Comunista Colombiano, nå-
got som upptäcktes när institutet 
för utvärdering av internationellt 
utvecklingssamarbete granskade 
redovisningen.

Vänsterpartiets styrelseledamot 
Ann-Margarethe Livh förklarar att 
partiet kommer att fortsätta stödja 
kommunistiska partier. <

4
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4
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Kaarina andersson är gruppledare för SD helsingborg och befinner sig ofta i den politiska 
hetluften. bäst gillar hon dock att vara ute och träffa folk och sina husdjur. Foto: Jens le-
andersson

Carina herrstedt menar att det nu är hög 
tid att bromsa invandringen till Sverige och 
därmed följa det danska exemplet. Foto: 
Photo2be
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Valkonferensen öppnades av 
partiledare Jimmie Åkesson som 
talade om de då senaste opinions-
mätningarna och framhärdade i 
att man inte ska stirra sig blind 
på enskilda mätningar; det går 
upp och ner.  Det är den långsik-
tiga trenden som är viktig och där 
pekar kurvan konstant uppåt för 
partiet.

ö t e t va l De Jimmie Åkes-
son till mötesordföran-
de och Mikael Jansson 
till biträdande möte-

sordförande och resten av formalian 
avklarades i rask takt.

Partisekreterare Björn Söder tog 
till orda och talade under den för-
sta av två punkter om riksdagsval-
sedeln 2010, vilket givetvis var da-
gens hetaste ämne.  Punkten gällde 
riktlinjer för lokala riksdagslistor. 
Björn talade om partiets målsätt-
ning att bli tredje största parti och 
hur avgörande för partiets framtid 
den första mandatperioden i riks-
dagen kommer att bli. 

Konsensus
I modern tid har några få nya par-
tier lyckats ta sig in i riksdagen, och 
Ny Demokrati framhölls som ett 
avskräckande exempel med sina 
problem, interna motsättningar 
och politiska stolleri. Men även Ju-
nilistan med sina avhopp efter sitt 
inträde i EU-parlamentet 2004.

För att minimera risken att själv 
råka ut för de barnsjukdomar som 
präglat nya partier i högre parla-

SD:s valkonferens i Kungsängen 2010:

Snabb och snygg debatt om riksdagslistan
mentariska församlingar, menade 
Björn Söder därför att det är viktigt 
att riksdagsgruppen består av per-
soner som besitter stor social kom-
petens, samarbetsförmåga och är 
partilojala. Därför är det att föredra 
en gemensam lista, så att det råder 
konsensus i hela partiet om vilka 
som är valbara.

Joakim Larsson från Uppsala gick 
upp i talarstolen och menade att det 
är distrikten som i formell mening 
bestämmer detta och ville ha ett 
klargörande. Söder replikerade att 
RÅ 2006 beslutade om gemensam 
lista, att partistyrelsen är enig om en 
gemensam lista och ville ha mandat 
av mötet (som står över distriktsty-
relsers eventuellt motsatta beslut) 
för detsamma.

Mötet beslöt att bifalla och där-
med antogs formellt att partiet en-
bart har gemensam lista.

Nöjd partiledare
Frågan om riksdagskandidaterna 
stod på tur och valberedningens 
ordförande Mikael Rosenberg tog 
till orda och berättade om att man 
utöver distriktens nomineringar 
även haft öppen intagning av kan-
didatnomineringar och totalt fått 
in över trehundra kandidatförslag. 
Ihopsättandet av listan var mycket 
svårt, och man har haft vad som är 
bäst för Sverige i åtanke och tycker 
sig ha fått fram en bra lista med re-
presentation från hela landet.

Listans syfte är att vara bäst för 
Sverige och inte bäst för en enskild 
region, därav sätts önskvärd kompe-
tens före regional representation.

Jimmie Åkesson förklarade se-
dan att det viktigaste för honom var 
att få med sig partiledningen samt 
de som arbetat i de sakpolitiska ut-
skotten och som kommer att bli sak-
kunniga inom sina respektive områ-
den när Sverigedemokraterna sitter 
i riksdagen. Det finns även andra 
nyckelpersoner som Åkesson anser 
måste följa med till riksdagen, och 
även dessa finns på listan som val-
beredningen tagit fram. Vilket sam-
mantaget gjorde att vår partiledare 
var väldigt nöjd.

Snabbt och snyggt
Det hade ryktats om att det skulle 
kunna bli långdragna diskussioner 

om listan till riksdagsvalsedeln. 
Dessbättre visade det sig att de med 
kritiska synpunkter framförde sina 
argument snabbt och snyggt. Mötet 
kunde hållas med värdighet, trots 
olika ståndpunkter i denna så vik-
tiga fråga. Ungefär hälften av anfö-
randena om listan utgjordes av  fö-
respråkare för att fälla förslaget.

Kritikerna framhöll att det var 
för få kandidater från landsbygden. 
I synnerhet Roger Hedlund och Ru-
nar Filper var två namn som man 
saknade. Det dryftades även att vis-
sa av namnen längre ned på listan 
till viss del var okända för många.

 Stadgarna medger dock ej att 
man ändrar enskilda namn på lis-
tan; mötet hade som alternativ att 
rösta ja till valberedningens förslag 
eller att helt fälla det och under mö-
tet göra en ny lista namn. 

Mötet lyssnade till båda sidornas 
argument och ståndpunkter. Vote-
ring begärdes. Med siffrorna 105–38 

Musikalisk underhållning hörde också till 
valkonferensens program.

Fint, festligt och fullsatt var det vid aftonens bankett.

röstade ombuden ja till att anta  val-
beredningens lista. Med närmare tre 
fjärdedelar av mötet på sin sida, får 
man anse att valberedningen gjort 
ett bra jobb. 

Fjorton sakområden
När nu den stora och känsliga frå-
gan var avklarad gick mötet efter en 
paus raskt vidare till den fråga som 
är viktikgast för våra väljare – vårt 
valmanifest och dess 14 politiska 
sakområden.

Mattias Karlsson fick ordet och 
föredrog partistyrelsens förslag. In-
ledningsvis utsåg man tre områden 
till de mest prioriterade – invand-
ringspolitik, äldrepolitik och krimi-
nalpolitik. Dessa tre ska i riksdagen 
vara icke förhandlingsbara. Ett enigt 
möte antog detta. De 14 sakområde-
na antogs sedan ett i sänder av mö-
tet och slutresultatet blev att parti-
ets valmanifest för 2010 kommer att 
innefatta följande sakområden:

 1. Invandringspolitik
 2. Äldrepolitik
 3. Kriminalpolitik
 4. Skatter och försäkringspolitik
 5. Arbetsmarknadspolitik
 6. Sjukvårdspolitik
 7. Skolpolitik
 8. Försvars- och säkerhetspolitik
 9. Familjepolitik
 10. Kulturpolitik
 11. Jämställdhetspolitik
 12. Miljö- och energipolitik
 13. Jordbruks- och djurskydds- 

politik
 14. Europapolitik

Efter den formella mötesdelens av-
slutande följde middag och under-
hållning. <

Christofer Johnsson
SD Stockholm

Margareta Sandstedt är en av Sverigedemokraternas mest framträdande kvinnliga riksdagskandidater. här i talartagen under valkonfe-
rensen.
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ö t e t a N t og att varje sak-
område skulle innehål-
la en politisk vision, en 
problembeskrivning, 

samt sex till sju konkreta förslag. Tre 
av dessa definierades redan i utkas-
tet som antogs:

1. En ansvarsfull invandringspo-
litik 

En kraftig begränsning av asyl- 
och anhöriginvandringens omfatt-
ning till en nivå som inte är högre 
än den i våra grannländer Danmark 
och Finland.

En återgång till den assimile-
ringspolitik som gällde fram till 
mitten av 1970-talet och som inne-
bar att det är invandrarna som ska 
anpassa sig till det svenska samhäl-
let och inte tvärtom.

Ett kraftigt utökat stöd till FN:s 
flyktingorgan, UNHCR, och de mil-
jontals verkligt nödlidande flykting-
ar i världen som saknar möjligheter 
och resurser att ta sig ifrån konflikt-
områdenas närhet.

2. Äldrepolitik: En trygg och me-
ningsfull ålderdom

En kraftig förbättring av pen-
sionärernas ekonomiska villkor. 13 
miljarder avsätts till en rejäl skatte-
sänkning.

<

<

<

<

De fjorton politiska sakfrågorna

erna i A-kassan, men samtidigt en 
politik som gör det lönande att ar-
beta. Taket i A-kassan höjs och jobb-
skatteavdragen behålls.

Förbättrad rättstrygghet inom 
sjukföräkringssystemet och nollto-
lerans mot bidragsfusk. Obligato-
riskt för Försäkringskassans läka-
re att träffa och undersöka berörd 
person innan man överprövar ett 
utlåtande från den sökandes läkare. 
Samtidigt större antal kontroller 
och skärpning av påföljden för bi-
dragsfuskare.

En vidareutveckling av hushålls-
nära tjänster. RUT-avdraget vidare-
utvecklas.

5. En politik för rättvisa på arbets-
marknaden och minskad arbets-
löshet.

Öka antalet undantag från tur-
ordningsreglerna.

Skärp reglerna för arbetskrafts-
invandring. Reglerna begränsas  till 
att endast omfatta en mindre mängd 
med personer som inte går att finna 
inom landets gränser.

<

<

<

<

len som avancerad specialistsjuk-
sköterska.

Kännbara påföljder för de lands-
ting som bryter mot vårdgarantin.

Avskaffa den kostnadsfria sjuk- 
och tandvården för illegala invand-
rare.

<

<

och avskaffa all tvångsreglering rö-
rande vem av föräldrarna som ska 
vara hemma med barnet.

Inför kostnadsfri familjerådgiv-
ning i samtliga kommuner.

Höj vårdnadsbidraget till en nivå 
som står i proportion till kommu-
nens kostnader för en dagisplats.

10. En svensk, positiv och folkligt 
förankrad kultur.

Ett kraftigt ökat stöd till bevaran-
de av vårt svenska kulturarv i form 
av höjda statliga anslag till de orga-
nisationer, myndigheter och instu-
tioner vars verksamhet syftar till att 
bevara och levandegöra detta.

Ta fram en förteckning över 
omistliga och särskilt betydelsefulla 
exempel på svensk kultur inom till 
exempel arkitektur, litteratur, mu-
sik, konsthantverk, scenkonst. 

En satsning på positiv och folkligt 
förankrad kultur. Avveckla de skat-
tefinansierade anslagen till de verk-
samheter som syftar till att befrämja 
den mångkulturella samhällsord-
ningen liksom de kulturyttringar 
vars primära syfte är att chockera, 
uppröra och provocera.

11. En verklighetsförankrad jäm-
ställdhetspolitik och ökad trygg-
het för landets kvinnor

En kraftig straffskärpning för 
kvinnofridskränkningar i form 
av människohandel, våldtäkt och 
misshandel, kombinerat med före-
byggande insatser och ökade resur-
ser för ett värdigt omhändertagande 
av offren för dessa brott.

Utöka stödet till utsatta invand-
rarkvinnor genom en offensiv mot 
tvångsgiften samt hedersrelaterat 
och religiöst våld.

<

<

<

<

<

<

<

Avveckla det skattefinansiera-
de stödet till genuspedagogik och 
annan verksamhet där staten med 
utgångspunkt i verklighetsfrån-
vändapolitiska teorier försöker ex-
perimentera med, eller ändra på, 
våra barns och ungdomars beteen-
demönster och könsidentitet.

12. En ansvarsfull och hållbar 
miljö- och energipolitik

Satsa på inhemska energikällor 
i syfte att bryta oljeberoendet. En 
storskalig utbyggnad av inhemsk 
utvinning såsom kärnkraft och bio-
bränsle.

En förnyad satsning på kärn-
kraft.

En resurseffektiv miljösatsning 
i utvecklingsländerna. Använd de-
lar av utlandsbiståndet till offensiva 
och resurseffektiva satsningar mot 
de globala miljöproblemen.

<

<

<

<

Partiledare Jimmie Åkesson var som vanligt eftertraktat villebråd för mediafolket.

4. Skatter och försäkringspolitik: 
En politik för en tillväxtinriktad 
ekonomi och förbättrade villkor 
för sjuka och arbetslösa.

En höjning av ersättningsnivå-<

befintliga yrkesgrupper inom vår-
den. Skapa fler platser inom läkar-
utbildningen och anställ mer ad-
ministrativ personal. En ytterligare 
vård- och anställningsnivå inom 
sjukvården är funktionen och rol-

9. En politik för fria familjer och 
trygga barn.

En höjd och avreglerad föräldra-
penning. Sverigedemokraterna vill 
höja nivån på föräldrapenningen 

<

En kraftig ökning av antalet 
trygghetsboenden. Ett statligt in-
vesteringsstöd för att få till stånd en 
kraftig ökning snabbt.

En matreform för våra äldre. 
Sverigedemokraterna vill ge kom-
munen ett statligt stimulansbidrag 
med syfte att ge så många brukare 
inom äldreomsorgen som möjligt 
chansen att varje dag få nylagad, 
välsmakande och näringsrik mat.

3. Kriminalpolitik: Ett tryggare 
Sverige

En kraftig straffskärpning för 
grova och upprepade brott. Införan-
de av verkliga livstidsstraff, obligato-
risk utvisning av utländska medbor-
gare som begår grövre brott, samt 
avskaffande av nuvarande praxis där 
domstolarna ger återfallsförbrytare 
mängdrabatter på brott.

Ett nytt system för utbetalningar 
av skadestånd, där staten garanterar 
brottsoffren den ersättning de har 
rätt till, oavsett gärningsmannens 
vilja eller oförmåga till betalning.

Ett offentligt register över dömda 
pedofiler samt tillåtande av brotts-
provokation i jakten på nätpedofi-
ler.

<

<

<

<

<

Slopa instegsjobben och annan 
diskriminering på arbetsmarkna-
den.

6. En god, rättvis och lättillgänglig 
sjukvård.

Satsa på utbildning av nya samt 

<

<

7. En trygg, svensk och kunskaps-
inriktad skola.

Ett återförstatligande av skolan 
för att råda bot på de i dagsläget ex-
isterande regionala obalanserna.

Avskaffa den skattefinansierade 
modersmålsundervisningen.

Satsa på fler vuxna i skolan. Fler 
skolsjuksköterskor, kuratorer och 
en utveckling av klassmorfarverk-
samheten.

8. Ett starkt och modernt svenskt 
försvar.

Upprusta försvaret.

Återinför värnplikten i form av 
kortare grundutbildning.

En successiv avveckling av den 
militära insatsen i Afghanistan.

<

<

<

<

<

<

13. Jordbruks- och djurskyddspo-
litik: En levande landsbygd och ett 
djurvänligt samhälle.

Ett importörbud mot varor som 
produceras genom att djur utsätts 
för föronödigt lidande.

Avveckla pumplagen och frys 
bensinskatten.

En balanserad rovdjurspolitik till 
skydd för människor och tamdjur. 
Begränsa antalet rovdjur till den läg-
sta nivå som krävs för att upprätt-
hålla livskraftiga stammar av björn 
och varg.

<

<

<

14. Ett nära europeiskt samarbete 
utan överstatlighet

Ett omedelbart utträde ur EU. 

Nej till Turkiet i EU, partiet kom-
mer aktivt motsätta sig detta så 
länge Sverige fortfarande är en del 
av unionen.

Återupprätta Sveriges gräns-
skydd. <

Christofer Johnsson
SD Stockholm

<

<

<
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Mikael Asker är i det närmaste 
blind, och hans hustru är gravt 
synskadad. Den 28 juni 2008 
gjorde paret en taxiresa med färd-
tjänst som de sent ska glömma. 
Den resulterade i att tingsrätten 
dömde Mikael att punga ut med 
närmare 40 000 kronor efter en 
konflikt med Taxi-Kurirs förare 
den aktuella dagen.

a g t r ä F Fa r MiK a e l a S K e r i Ha-
ninge centrum strax söder 
om Stockholm. Trots att Mi-
kael är blind och bara ser 

skillnad mellan ljus och mörker 
har han inga problem att orientera 
sig från pendeltågsstationen, där 
vi stämt möte, till ortens nybyggda 
kulturhus där han i kafeterian berät-
tar om en mardrömslik taxiresa han 
och hans synskadade hustru gjorde. 
En resa som skulle få allvarliga kon-
sekvenser för paret.

– Det började med att vi satte oss 
i bilen i Kärrtorp, berättar Mikael. 
Vi berättade vart vi skulle, det vill 
säga till Handen/Haninge, varpå fö-
raren – han heter Ali Sohrabi – frå-
gade om det var till Handen eller 
Haninge vi skulle.

”Håll käften, djävla kärring!”
Det var när Mikaels hustru sa ”Det 
heter lika” och Mikael fyllde på med 
att ”Du har körorder och allting, det 
är bara att köra” som föraren tände 

N ta l e t a NM ä l D a Fa l l av grov 
misshandel har ökat med 
nästan femtio procent se-
dan år 2000. Antalet an-

mälda fall av sexualbrott har ökat 
från 9 176 stycken år 1999 till nästan 
16 000 år 2009 [1]. Till Södersjuk-
husets akutmottagning i Stockholm 
sökte sig förra året 2 247 våldsska-
dade. 883 av dessa hade skallskador 
[2]. Således inkommer mer än två 
om dagen med skallskador bara på 
en av landets alla akutmottagningar. 
Många av dessa får men för livet.

När man jämför brottsstatistiken 
mellan europeiska länder kan man 
konstatera att Sverige utmärker sig 
på ett negativt sätt [3]. Antalet an-
mälda våldsbrott som i statistiken 
definieras som rån, misshandel och 
sexuellt våld uppgick år 2007 per 
100 000 invånare i Danmark till 376, 
Finland 786 samt Norge 493. I Sveri-
ge däremot till hela 1 161. Onekligen 
siffror som länder till eftertanke.

Geografisk skillnad
Ser vi till dem som misstänks för 
olika brott i Sverige kan vi konsta-
tera att det finns uppenbara mönster 
i gärningsmännens bakgrund [4]. 
Andelen för brott misstänkta per-
soner från länder i Nordafrika är 
nästan fyra gånger större än vad den 
borde var med avseende på deras an-
del av befolkningen. Det kan också 
konstateras att invandrare från Syd-
ostasien, Kanada, USA, Australien 
och västra Europa är de som i minst 

Tingsrättsdom slår fast:

Svenskar kan inte kränkas – bara invandrare
till. Mikael berättar:

– Han röt i med att: ”Men ni mås-
te väl veta vart ni ska? Ni ska vara 
djävligt glada att ni får åka på skat-
tebetalarnas pengar”! Detta därför 
att vi på grund av våra handikapp 
är berättigade till färdtjänst, som 
vi betalar en avgift för. Jag blev då 
förbannad och svarade ungefär att: 
”Och ni invandrare ska vara djävligt 
glada att ni får bo i Sverige på skat-
tebetalarnas bekostnad!”

Efter denna urladdning gick 
resan ganska lugnt till väga. Ända 
tills bilen tillhörande företaget Taxt-
Kurir kom fram till Utgårdsvägen, 
varifrån Mikael och hustrun skulle 
vidare till bostaden på Sleipnervä-
gen. Hustrun uppmanade då föra-
ren: ”Sväng vänster”. Det skulle hon 
uppenbarligen inte ha gjort.

Mikael informerar om återsto-
den av kommunikationen med den 
irakiske taxichauffören:

– Han blev heltokig och skrek: 
”Håll käften, djävla kärring, det är 
jag som kör bilen”. Förmodligen 
kunde han inte acceptera en till-
rättavisning från en kvinna. Sedan 
tvärnitade han och ställde sig med 
bilen tvärs över vägen. Då hade jag 
fått nog, öppnade dörren på min 
sida så häftigt att den fick en skada 
och stormade ut ur bilen. Han väg-
rade lämna tillbaka mitt färdtjänst-
kort varpå jag tog bilnyckeln.

Mikael Askers tanke var att be-
hålla nyckeln tills han fått tillbaka 

färdtjänstkortet. Föraren ringde i 
detta läge dock till polisen som kom 
till platsen, varvid Mikael fick sitt 
kort och föraren sin nyckel.

Motanmälan lades ned
Så gick alltså den mardrömslika 
taxiresan mellan Kärrtorp och Ha-
ninge i de södra Stockholmsföror-
terna den 28 juni 2008 till om vi får 
tro Mikael Asker. Han erkänner att 
han i stundens hetta slängde ur sig 
kraftuttryck riktade mot föraren, 
men påpekar, att det var denne som 
inledde de verbala fientligheterna.

Nästa kapitel i handlingen kring 
denna incident kom i slutet av sep-
tember 2009, då Mikaels hustru blev 
kallad till vittnesförhör vilket ägde 
rum den 5 oktober. Då fick Mikael 
kännedom om att taxichauffören i 
sin version av händelsen hade ute-
slutit upprinnelsen till kontrover-
sen, det vill säga att han själv varit 
otidig mot det handikappade paret 
han fått i uppdrag att köra.

– Han sa att det var vi som börja-
de med att kalla honom nedsättande 
saker därför att han var invandrare 
och att jag skulle ha sagt att ”i Irak 
har ni väl bara kameler”. Men så var 
det ju inte – det var han som inledde 
det hela!

Chauffören krävde i skade-
stånd 10 000 kronor för kränkning, 
8 000 kronor i inkomstbortfall samt 
självriskskostnad för en skadad bil-
dörr. Mikael erbjöds då av polisen 

att betala in summan via ett bötesfö-
reläggande, men Mikael nekade:

– Jag ville hellre ha en rättegång 
för att kunna berätta vår version av 
det hela. Jag gjorde också på upp-

hustru inte kunde ta sig ledigt från 
sitt arbete för att vittna. Därför var 
det bara jag själv som backade upp 
min version av händelsen.

Så föll domen. Rätten gick helt 
och hållet på åklagarens linje och 
fäste inte tilltro till Mikael Askers 
uppgifter. Det innebar att Mikael 
inklusive skadestånd för trasig bil-
dörr, dagsböter för kränkning, ad-
vokatarvode och avgift till brottsof-
ferfonden tvingades betala omkring 
35 000 kronor. Domaren Anna Win-
bladh skärpte dessutom bötesstraf-
fet för kränkning jämfört med vad 
Ali Sohrabi hade begärt!

– Till råga på allt sade min ad-
vokat, Arne Nordbåge, att jag inte 
hade rätt att överklaga eftersom det 
bara var ett bötesstraff. Skadestån-
det kan jag ta, eftersom bildörren 
tydligen gick sönder när jag stor-
made ut. Men föraren hävdade att 
jag förstört båda bildörrarna, vilket 
inte kan stämma. 

Däremot slår Mikael Asker ifrån 
sig när det gäller ersättningen för 
kränkning på 11 000 kronor:

– Det är så sjukt. Den här domen 
visar att en svensk kan kränka en in-
vandrare men att en invandrare ald-
rig kan kränka en svensk. <

tommy hansson
Chefredaktör

utsträckning är misstänkta för brott 
bland de utrikes födda.

I det sammanhanget kan man 
notera att andelen för våldtäkt miss-
tänkta män, med båda föräldrarna 
födda i Sverige, uppgår till 0,9 per 
tusen män. För män utrikes födda 
uppgår motsvarande andel till 4,3. 
Således finns där en kraftig överre-
presentation.

Vi får aldrig glömma att bak-
om ovanstående torra fakta göm-
mer sig i många fall ett livslångt 
lidande; människor som har blivit 
djupt kränkta. Det är dessa brotts-
offer, som har gått miste om den 
vardagstrygghet vi alla har rätt att 
kräva av en rättsstat, som ska ha vårt 
stöd,  inte brottslingarna. Under de 
senaste decennierna har debatten 
mestadels skett med utgångspunkt 
utifrån brottslingarnas perspektiv.

Två frågor infinner sig :

Har den hittills förda politiken 
minskat antalet brott?

Är det dags att ompröva den, i ett 
antal decennier prövade, slapphänta 
kriminalpolitiken?

På den första frågan är nog svaret 
nej från gemene man. På den andra 
frågan kan vi förmodligen vänta oss 
ett klart ja.

Kraftiga straffskärpningar
För att markera Sverigedemokrater-
nas syn på vissa typer av grova brott 

<

<

föreslår partiet kraftiga straffskärp-
ningar. Det finns dessutom goda 
skäl att avskaffa de mängdrabatter 
för begångna brott som återfallsför-
brytare hittills har kommit i åtnju-
tande av. Införande av livstidsstraff 
utan möjlighet till tidsbestämning 
eller benådning kommer att ha en 
hög prioritet på vår kriminalpolitis-
ka agenda. Utvisning av utlänningar 
som begår brott. Straffen ska avtjä-
nas i hemlandet.

En brottstyp som berör oss alla 
särskilt illa är de övergrepp som 
barn utsätts för av pedofiler och 
sexualförbrytare. Det är ett absolut 
krav att våra barn ska gå fredade från 
dessa brottslingar. För att ge samhäl-
let en större möjlighet att komma 
åt dessa typer av brott vill vi att det 
blir tillåtet med brottsprovokation. 
Brottsprovokation kan exempelvis 
ske genom nätkontakter; det är en 

arbetsmetod som har använts vid ett 
flertal fall där svenska pedofiler har 
gripits i USA.

I vissa delstater i USA har man 
upprättat offentliga register över 
dömda pedofiler.  Detta för att för-
äldrar och anhöriga ska kunna få 
veta vilka sexualbrottslingar som har 
bosatt sig i närheten. Sverigedemo-
kraterna vill införa metoden med ett 
offentligt sexualbrottsregister i Sve-
rige. Hur ett sådant register skulle 
kunna utformas i en svensk variant 
är en fråga som kommer att få en 
hög prioritet från SD:s sida.

Det är hög tid för en perspek-
tivförflyttning från brottslingar till 
brottsoffer. Vi ser det därför det som 
fullt naturligt att staten garanterar 
brottsoffrens rätt till skadestånd 
oavsett gärningsmannens vilja eller 
förmåga till betalning.

Organiserad brottslighet
Grov organiserad brottslighet är ett 
av de absolut största hoten mot ett 
tryggt och tillitsfullt samhällskli-
mat. Den organiserade formen av 
brottslighet medför inte bara brotts-
lighet i traditionell bemärkelse, utan 
slår även ofta direkt mot rättsväsen-
det genom hot mot enskilda åkla-
gare, polis och övriga rättsvårdan-
de myndigheter.  Korruption samt 
rädsla och osäkerhet i kontakter 
med myndigheter kan bli en följd 
om den organiserade brottsligheten 
får fotfäste i ett fritt samhällssystem 
som vårt.

I kampen mot den organiserade 
brottsligheten måste ett helt batteri 
av åtgärder utredas såsom möjlighe-
ten att införa ett kronvittnessystem, 
underlätta för den som vill lämna 
den organiserade brottsligheten 
samt skärpa lagarna mot penning-
tvätt.

Det är inte ovanligt att nyrekry-
tering till grov organiserad brotts-
lighet sker vid unga år. En nyligen 
framlagd rapport av länspolismäs-
taren i Stockholm, Carin Götblad, 
uppskattar att det finns 5 000 ung-
domar som löper risk att bli involve-
rade i dessa grupperingar [�].

Det är av största vikt att samhäl-
let reagerar bestämt redan på ett ti-
digt stadium. Hittills har samhällets 
åtgärder främst bestått av åtgärder 
från de sociala myndigheternas 
sida. Det finns uppenbara skäl att 
fokus flyttas från ett socialt omhän-
dertagande till de rättsvårdande 
myndigheterna. <

lars isovaara
SD partistyrelsen

1. BRÅ.
2. Aftonbladet 2010-02-12.
3. Eurostat. European Commision. 
4. Brottslighet bland personer födda i 
Sverige och i utlandet. BRÅ 200�:17.
�. DN Debatt , 2010-03-10.

Sverigedemokraternas kriminalpolitiska program:

Kraftig skärpning av straff för grova brott

maning av vänner en motanmälan 
för hans kränkande tillmälen, men 
den lades ned.

På åklagarens linje
I slutet av november förra året kom 
kallelse till rättegång vid Södertörns 
tingsrätt i Flemingsberg. Förhand-
lingarna ägde rum den 2 februari 
2010 inför domare, nämndemän, 
åklagare, kärande, svarande och 
Mikaels advokat.

– Föraren drog sin historia och 
jag min, säger Mikael. Han sa bland 
annat att han sällan tog färdtjänst 
eftersom det är ”så dåligt betalt”. Ett 
problem för mitt försvar var att min 

Fallet med Mikael asker visar att svenskar i 
princip inte kan kränkas enligt rättssystemet. 
Foto: tommy hansson

lars isovaara, partistyrelsemedlem och 
riksdagskandidat, vill se skärpta straff för 
grova brott. Foto: tommy hansson
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Richard Jomshof är Karlskorna-
läraren som blev känd efter att ha 
tvingats lämna sitt jobb på grund 
av sitt medlemskap i Sverigede-
mokraterna. Händelsen inträffade 
2002 och skapade stora rubriker. 
Senare samma år, delvis som en 
följd av den omfattande publici-
teten, blev Richard en av de tre 
sverigedemokrater som valdes 
in i Karlskrona fullmäktige. Den 
stora framgången kom dock i 
valet 2006, då Sverigedemokra-
terna tog hela åtta mandat. Detta 
fantastiska valresultat innebar att 
Richard kunde ägna all sin tid åt 
politiken.

iCh a r D bor iD a g med fru och 
två söner på en ö i den ble-
kingska skärgården. Vad 
många inte vet är att Ric-

hard även är en framgångsrik mu-
siker och en som drömmer om eko-
logiska grönsaker i sin trädgård och 
att bjuda Dalai Lama på middag.

Går emot övertygelser
När vi träffas på Sverigedemokra-
ternas Blekingekansli så går telefo-
nerna varma. Det är allt från jour-
nalister till sympatisörer som ringer 
för att få en pratstund med Richard. 
På frågan vad som gett störst av-
tryck i det politiska arbetet genom 
åren svarar Richard efter en stunds 
fundering:

– Det är nog hur falska och fega 
politiker kan vara. Att de kan säga 
en sak när man träffar dem personli-
gen och en helt annan sak i offentlig-
heten. Men också hur många det är 
som går emot sina egna övertygelser 
eller ändrar uppfattning när de kän-
ner en viss press.

Därför kan jag förstå att det finns 
ett utbrett politikerförakt i samhäl-
let. Samtidigt har jag träffat och lärt 
känna många fantastiska männis-
kor som viger sina liv åt det de tror 
på. Jag beundrar politiker, oavsett 
uppfattning, som kan vara ödmjuka 
och lyhörda inför politiska motstån-
dare.

Richard utbildade sig till SO-lä-
rare på 1990-talet, med historia och 
geografi som huvudämnen. Det var 
ett yrke som han trivdes med, men 
lärarkarriären fick tyvärr ett abrupt 
slut när han tvingades lämna sitt vi-
kariat på gymnasieskolan af Chap-
manskolan i Karlskrona år 2002; 
detta enbart på grund av engage-
manget i Sverigedemokraterna.

Richard lyckades dock få ett nytt 
lärarjobb på privatgymnasiet Pro 
Civitas i Växjö, dit han pendlade i 
närmare tre år. Men efter skriverier i 
en lokaltidning, beslutade skolan att 
Richard inte skulle få arbeta vidare. 
Detta trots att han var en mycket 
omtyckt lärare hos både elever och 
kollegor.

Tredje största partiet
Med läraryrket i grunden är det na-
turligt att Richard brinner för skol-
frågor:

– Jag tänker arbeta för en rättvis 
och likvärdig skola där alla barn kan 
känna sig trygga, må bra och får ro 
till inlärning och kunskap, oavsett 
var i landet man bor.

Richard har genom sina snart 
åtta år i kommunpolitiken blivit 
ett välkänt ansikte bland kommun-
invånarna. Han berättar att stödet 
ständigt ökar.

– När vi kom in i fullmäktige 2002 
möttes vi av misstänksamhet, både 
från politiska motståndare och de-
lar av allmänheten. Men i takt med 
att kommuninvånarna lärt känna 
Sverigedemokraterna – både som 
parti och som individer – har stödet 
blivit allt större. Jag kände inför va-
let 2006 att något stort var på gång, 
vilket valresultatet också visade. Vi 
gick trots allt från tre till åtta mandat 
och blev tredje största parti kommu-
nen. Och jag känner att något är på 
gång även detta val. Vi kommer att 
nå nya framgångar i år, det är jag 
övertygad om.

Vågmästarroll i kommunen
Richard berättar vidare att Sveri-
gedemokraterna haft ett stort infly-
tande på Karlskronapolitiken under 

tioner under mandatperioden, varav 
en om så kallad parboendegaranti 
för äldre som röstades igenom med 
hjälp av den styrande femklövern. 
Det kändes som en liten seger.

På Sverigedemokraternas riks-
dagslista är Richard Jomshof kan-
didat nummer åtta:

– Riksdagsvalet i år blir det stora 
genombrottet för Sverigedemokra-
terna. Vi är på väg att bli ett etable-
rat parti, oavsett vad övriga partier 
och den svenska journalistkåren än 
tycker om detta. Och jag ser verkli-
gen fram emot valrörelsen. Det ska 
bli riktigt kul att åter kunna ge sig 
ut på gator och torg för att möta väl-
jarna.

Samtalet glider in på livet utan-
för politiken och jag undrar om Ric-
hard får någon möjlighet att koppla 
av från politiken. Richard skrattar:

– Nej, inte riktigt. Problemet är 
att man tyvärr alltid förväntas vara 
tillgänglig. Men jag får försöka lära 
mig att sätta tydligare gränser, att 
stänga av telefonen när jag är hem-
ma med familjen. Annars har jag 
inte så stora krav på min fritid. Jag 
tycker att det är skönt att bara vara 
hemma med familjen. Jag kopplar 

för ett självständigt Tibet och för att 
han aldrig tycks ge upp, oavsett hur 
hårt motstånd han än möter. Vi har 
mycket att lära av honom.

Elegant Machinery
Vad många kanske inte känner till 
är att Richard varit en framgångsrik 
musiker i mer än tjugo år. På 1990-
talet lyckades hans synthband Ele-
gant Machinery bland annat med 
bedriften att klättra upp på plats 
fem på den spanska singellistan 
och peta ned självaste Madonna. 
Richard har turnerat med bandet i 
en rad olika länder, däribland Peru, 
Chile, Mexico, USA, Ryssland och 
nu senast Turkiet. Hur hinner han 
med att turnera?

– Nu när alla i bandet har familj 
och barn så är tiden knapp. Vi hinner 
bara spela några gånger om året, och 
då försöker vi välja ut nya spännan-
de platser där vi inte varit tidigare. I 
juni ska vi göra en liten miniturné i 
Spanien. Sedan får vi se om det finns 
någon tid över för musiken. Även om 
jag älskar musik så är politiken, och 
naturligtvis min familj, viktigare.

Är det en slump att Richard sat-
sat på både musik och politik?

– Jag gillar utmaningar och att 
kämpa för det jag tror på. Nu tän-
ker jag satsa allt jag har för att Sve-
rigedemokraterna ska ta plats i Sve-
riges riksdag.

Jag lämnar kansliet i Blekinge 
och låter Richard återgå till sina 
ringande telefoner. Jag är nyfiken på 
middagen med Dalai Lama och Ric-
hards ekologiska grönsaker. Kanske 
får jag återvända till Blekinge för att 
smaka på dem. <

Jens leandersson
redaktionen

Politiker, lärare och musiker 
– och politisk vågmästare

Klart för moské 
på Hisingen

I vår tas det första spadtaget. Och 
i maj nästa år öppnar den – moskén 
vid Ramberget på Hisingen.

Den 10 mars undertecknade ord-
föranden för Sveriges Muslimska 
Stiftelse, Ahmed Al-Mofty, kon-
traktet med företaget AF Bygg. Och 
redan om fem veckor börjar bygget 
av en ny moské. Bygget väntas pågå 
i 14 månader. Moskén, som ger plats 
för cirka 1 200 personer, kostar 67 
miljoner kronor och finansieras av 
diktaturen Saudiarabien. <

Vänsterpartiet vill 
införa ett tredje kön

Vänsterpartiets ledning vill att 
ett tredje kön införs i svensk lag-
stiftning.

I en motion till Vänsterpartiets 
kongress 7–9 maj föreslås att ett 
tredje kön, jämlikt med ”man” och 
”kvinna”, ska införas i svensk lag-
stiftning. Partistyrelsen yrkar på att 
förslaget ska bifallas och innefatta 
personer som varken vill betrakta 
sig som man eller kvinna. <

Ensamkommande 
”barn” ofta vuxna

Ensamkommande flyktingbarn 
är inte alltid barn, visar det sig, utan 
är i själva verket äldre. Det uppger 
både personer som har sökt och fått 
uppehållstillstånd och personal och 
chefer för flera boenden, skriver SR 
den 7 mars.

Rickard Appelgren på Migra-
tionsverket säger att handläggare 
fastställer åldern efter en kort träff 
där man utgår från den ålder bar-
nen själva uppger. Det går inte att 
säga hur vanligt det är att barn lju-
ger om sin ålder och i själva verket 
är vuxna. I Norge har dock tandtes-
ter visat att nio av tio minderåriga i 
själva verket var myndiga. <

S-toppar utnyttjar 
RUT-avdrag

De rödgröna partierna har de-
klarerat att de tänker avskaffa av-
draget för hushållsnära tjänster om 
de kommer till makten. Men en rad 
höga socialdemokrater har själva 
utnyttjat avdraget, skriver  SR den 
3 mars.

Bland de socialdemokrater som 
utnyttjat avdraget finns Lars Johans-
son, vice ordförande i skatteutskot-
tet, Ylva Johansson, Leif Pagrotsky, 
förre partisekreteraren Lars Stjern-
kvist samt före detta talman Björn 
von Sydow. Att partiet förespråkar 
en sak och dess företrädare gör en 
annan ser inte Lars Johansson som 
ett problem. <

SIFO: Nej till euro

Svenskarna säger nej till att in-
föra euro som valuta i Sverige,  rap-
porterar  SVT den 28 februari.

50 procent säger nej till ett 
svenskt medlemskap i EMU med-
an 39 procent är för. 1 000 personer 
fick frågan ”Skulle du rösta ja eller 
nej till ett svenskt medlemskap i 
EMU och införa euron som valu-
ta?”. Undersökningen genomfördes 
22–25 februari.

I folkomröstningen 2003 röstade 
56,1 procent nej och 41,8 procent ja 
till euron. <
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den gångna mandatperioden:
– Som en följd av vår vågmästar-

roll har vi kunnat avgöra en rad oli-
ka frågor när blocken inte har varit 
överens. I början av mandatperio-
den inledde vi dessutom ett samar-
bete med den moderatledda femklö-
vern, där vårt krav var att rädda en 
småskola från nedläggning.

Moderaterna kunde dock inte 
stå för samarbetet sedan statsmi-
nister Reinfeldt tagit kommunalrå-
det i örat. Överenskommelsen bröts 
och skolan lades ned. Sverigedemo-
kraterna kände sig svikna och fick 
nu lära sig att man i politiken inte 
kan lita på något annat än det egna 
partiet.

– Vi har också lagt ett flera egna 
budgetförslag och ett stort antal mo-

även av med musik, som är ett stort 
intresse, och jag tittar mycket på film, 
gärna science fiction.

Dalai Lama som middagsgäst
Richard bor på en ö i Karlskrona 
skärgård sedan snart ett år tillba-
ka.

– Den blekingska skärgården är 
mycket vacker, vilket gör det lätt 
att koppla av hemma. Jag älskar att 
bada. Vintern har varit fantastisk i 
år. Jag har åkt skidor på isen. Fast nu 
längtar jag efter våren och att anläg-
ga ett trädgårdsland. I sommar vill 
jag äta mina egenodlade ekologiska 
grönsaker.

Om Richard fick bjuda vem han 
ville på middag; vem skulle han då 
välja?

– Det finns många intressanta 
personer runt om i världen … Jag 
skulle förmodligen bjuda Dalai 
Lama. Jag tror han skulle uppskatta 
min vegetariska mat. Och jag beund-
rar honom för hans fredliga kamp 

Sverigedemokraterna Karlskrona har som en följd av valresultatet 2006 vågmästarroll i 
kommunen och har därför kunnat avgöra en rad viktiga frågor. Foto: www.blt.se

richard Jomshof på Sverigedemokraternas 
landsdagar i skånska ljungbyhed hösten 
2009. Foto: Photo2be
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Det holländska partiet PVV, som 
leds av Geert Wilders, går som tå-
get. Före EU-valet förra sommaren 
låg PVV mycket bra till i opinions-
undersökningarna, största eller 
näst största parti allt som oftast. 
Detta stöd varade över EU-valet, 
där partiet kammade hem fyra 
mandat (17 procent) och därmed 
blev näst största parti bland de 
holländska väljarna.

e Dv iNDe N som PVV har 
haft en längre tid fick 
många att ivrigt invän-
ta Hollands nästa val 

och chansen att få Europas första 
premiärminister som motsätter sig  
mångkultur. Valet var ursprungli-
gen tänkt att hållas i maj 2011, men 
eftersom Balkendes regering braka-
de samman den 20 februari i år tidi-
garelades valet till den 9 juni 2010, 
alltså om någon månad.

Den 9 juni 2010 kan bli ett historiskt datum i Nederländerna

Att en procent av Sveriges stats-
budget ska användas till interna-
tionellt bistånd har blivit en helig 
ko. Hur biståndet ska fördelas och 
användas i de aktuella länderna 
är inte lika viktigt. SD-Kuriren 
har tittat närmare på det svenska 
biståndet utifrån två relativt nyut-
komna böcker.

N be t y D a NDe De l av Sveriges 
bistånd till tredje världen 
ges som så kallat budget-
bistånd. Det innebär att 

regeringen i mottagarlandet får en 
”påse pengar” som ska användas till 
behjärtansvärda projekt av typ fat-
tigdomsbekämpning, förbättring 
av sjukvården, borrande av brunn-
nar, stärkande av kvinnors ställning 
i samhället. Denna vackra teori har 
dock föga eller ingenting med verk-
ligheten att göra.

Utrikesreporter Bengt Nilsson 
menar i sin uppmärksammade bok 
”Sveriges afrikanska krig” att det 
svenska biståndet till fattiga län-
der i Afrika dels har förvärrat den 
redan utbredda korruptionen, dels 
ofta används till krigiska ändamål. 
När boken presenterades vid en 
presskonferens i Stockholm utlät sig 
Bengt Nilsson på följande sätt:

– Under en resa till Kenya såg jag 
hur det kenyanska samhället gradvis 
korrumperats på grund av biståndet, 
först under Jomo Kenyattas och där-
efter under Daniel arap Mois styre. 
Ändå fortsatte de svenska bistånds-
pengarna att strömma in i Kenya. 
Och om ett land som får budgetbi-
stånd befinner sig i krig kommer bi-
ståndspengarna att användas för att 
finansiera kriget.

Ugandapengar till krig
Ett annat exempel på hur det kan se 
ut är Uganda. Här pågår sedan tju-
gotalet år en väpnad konflikt mellan 
Ugandas regeringsarmé och geril-
larörelsen Lord´s Resistance Army 
(LRA). Uganda började få svenskt 
bistånd på 1990-talet. Under de sis-
ta åren av 1990-talet erhöll Yoweri 
Musevenis diktaturregim cirka 600 
miljoner svenska biståndskronor.

Bengt Nilsson blev mycket upp-

Släpphänthet, godtycke och inkompetens i svensk biståndspolitik
rörd över att ett land indraget i ett 
segt och komplicerat stamkrig mot 
delar av den egna befolkningen fick 
svenskt bistånd och ställde bistånds-
organet Sida (Swedish International 
Development Agency) mot väggen. 
Sidas handläggare Per Karlsson för-
svarade det svenska stödet med att 
detta kunde bidraga till att ”hela lan-
det”. Bengt Nilsson kommenterar i 
sin bok:

”Museveni måste ju ha uppfat-
tat Sveriges och andra biståndsgiva-
res attityd som ett carte blanche att 

i länder som Angola, Mocambique, 
Zimbabwe och Tanzania.

Att en stor del av svenskt bistånd 
gått till enpartistater är, menar Nils-
son, ingen slump:

– Sverige är ju av tradition när-
mast en enpartistat, varför det fal-
ler sig naturligt att acceptera andra 
enpartistater.

Östersjömiljarden
Bengt Nilssons efterforskningar vi-
sar att Sverige genom åren spende-
rat två miljarder kronor i budgetbi-

svenska biståndet på ungefär 35 mil-
jarder kronor årligen används.

Också Mosander pekar på hur 
det svenska budgetbiståndet miss-
brukats i ett korrupt afrikanskt land, 
i detta fall Mocambique. Detta land 
i sydöstra Afrika hade fram till 2003 
kommit i åtnjutande av sammanta-
get 10 miljarder i kronor i svenskt 
biständ. Mosander visar hur miljo-
ner svenska kronor som skulle gå 
till en skruvfabrik i stället användes 
för att täcka förlusterna i en stor 
banksvindel.

judar i Sabile – de hade gått under i 
den nazityska Förintelsen på 1940-
talet. Ett annat att den lilla judiska 
församlingen i Lettlands huvudstad 
Riga – där landets enda synagoga 
ligger – inte var intresserad av att 
restaurera en gudstjänstlokal där 
det inte fanns minsta behov av en så-
dan. Ingen svensk biståndshandläg-
gare hade brytt sig om att ta reda på 
dessa fakta. När Mosander besökte 
Sabile visade sig att den som varit 
mest angelägen om att få pengar till 
ortens förfallna synagoga var en lo-
kal skulptör, som ville ordna utställ-
ningar där.

Om biståndssatsningen på Lett-
land inom ramen för Östersjömil-
jarden skriver Jan Mosander:

”Facit: 12 miljarder kronor av 
svenska sysselsättningspengar i Öst-
ersjömiljarden hade satsats på tre 
projekt i Lettland som letterna själ-
va var tämligen ointresserade av. Tre 
miljoner hade använts för att restau-
rera en synagoga som aldrig blev en 
synagoga och som judarna i Lettland 
inte brydde sig om. Dessutom trodde 
de att George Soros hade betalat ka-
laset. Inga nya jobb i Sverige hade 
skapats. Däremot, räknade jag ut, 
hade sammanlagt 122 lettiska bygg-
nadsarbetare haft jobb i projekten.”

Biståndsfiaskot i Lettland är långt 
ifrån det värsta exemplet på slöseri 
med skattebetalarnas pengar. Men 
det är illustrativt nog när det gäller 
att visa hur det kan gå till.

Ingen prioritering
Målet för Sveriges ulandsbistånd 
borde rimligen vara att hjälpa till att 
skapa så pass drägliga förhållanden 
i mottagarländerna, att bistånd på 
sikt blir onödigt samt att vårt land 
inte längre ska behöva ta emot de 
flyktingströmmar som tynger vår 
ekonomi, ger upphov till sociala 
problem och skapar en skenande 
kriminalitet. Detta har dock ald-
rig varit någon prioritering för den 
svenska biståndsindustrin. <

tommy hansson
Chefredaktör

Den 3 mars visade återigen PVV 
styrka när man i kommunalvalen 
blev valets stora vinnare genom att 
vinna i Almere och ta en andraplats 
i Haag, de enda två kommuner par-
tiet ställde upp i, förmodligen på 
grund av partiets hårt hållna policy 
rörande vilka som accepteras som 
medlemmar. Valet ger tydliga indi-
kationer på hur det nationella valet 
kommer att se ut. En opinionsun-
dersökning strax efter kommunal-
valen visade att PVV kommer få 27 
av de 150 mandat som är på spel i 
juni, och skulle därmed bli största 
parti i Holland. 

Inte nog med att Wilders parti 
går framåt, Kristdemokraterna och 
Socialdemokraterna, tidigare del av 
samma regering, väntas i valrörel-
sen ge sig på varandra med full kraft 
i och med att deras regeringssamar-
bete bröt samman nyligen. Utöver 
det blir de holländska väljarna allt 
mer fragmenterade och det kom-

mer krävas tre, kanske fyra, partier 
för att bilda regering efter valet.

Men i och med att Kristdemo-
kraterna (CDA) och Socialdemo-
kraterna (PvdA) sagt att de inte 
kommer sitta i samma regering 
igen, samtidigt som Wilders kallat 
premiärminister Balkende för ”den 
sämsta premiärministern sedan an-
dra världskriget”, verkar det mindre 
troligt att kommande regering blir 
en majoritetsregering, eftersom en-
dast konservativa VVD återstår.

Huruvida PVV faktiskt blir 
största parti eller inte den 9 juni 
är givetvis omöjligt att säga säkert 
idag. I en opinionsundersökning är 
PVV största partiet, i ett par andra 
är Wilders parti näst störst. Valdel-
tagandet i de holländska kommu-
nalvalen nyligen låg på 54 procent 
och det lär bli avsevärt mycket hö-
gre i de nationella valen, vilket kan 
påverka valutgången. Utöver det 
kommer valkampanjen att handla 

om vem som blir Hollands nästa 
premiärminister. Sådan dragkamp 
tenderar att gynna större och mer 
etablerade partier då sakfrågor får 
stå tillbaka för vem som får makten 
efter valet.

Vad som i alla fall står klart är 

att det finns goda chanser att om ett 
par månader få en premiärminister 
i Europa som för första gången tar 
avstånd från islam och mångkultur. 
Skulle det inträffa vill jag betrakta 
det som en av de absolut viktigaste 
händelserna i Europa på lång tid 
och skulle förmodligen ge positiva 
effekter på andra islam- och mång-
kulturkritiska partier runt om i Eu-
ropa. Det kan vara början på slutet 
för islamiseringen av Europa och 
en väckarklocka för dagens naiva 
ledare som försatt Europa i en ned-
åtgående spiral.

Så håll ögonen och öron öppna 
den 9 juni 2010. Det kan komma att 
bli ett historiskt datum. <

Kent ekeroth
SD, internationell sekreterare

Pvv:s geert Wilders kan snart skriva ett nytt, 
viktigt kapitel i Nederländernas politiska his-
toria.

angola och dess marxist-leninistiske dikta-
tor José eduardo Dos Santos …

tillgripa vilka metoder som helst för 
att slå vakt om sin maktställning. Be-
kriga det egna folket och förbjuda po-
litisk opposition med välvilligt pen-
ningstöd från utlandet.”

Ugandiska oppositionella är 
mycket kritiska till det förbehålls-
lösa stöd från utlandet – Sverige är 
långt ifrån ensam syndare – som 
funnit vägen rakt in i Ugandas stats-
kassa. Enligt regimkritikern Reagan 
Okumu, som kommer till tals i Nils-
sons bok, är biståndsgivarna i stor 
utsträckning okunniga och lätta att 
manipulera för skrupulösa afrikans-
ka diktatorer och krigarhövdingar.

Ett annat afrikanskt exempel på 
hur svenska skattepengar använts 
för att finansiera krig är Angola. Det 
svenska biståndet till den marxist-
leninistiska MPLA-regimen inled-
des under kalla kriget. Bengt Nils-
son sade under bokpresentationen:

– I Angola satsades alla pengar på 
MPLA som befann sig i inbördeskrig 
med främst Unita. Sverige stödde pri-
märt socialistiska så kallade befriel-
serörelser av denna typ. Vi ställde oss 
på Sovjetunionens sida genom stöd 
till socialistiska rörelser och regimer 

stånd till Afrika och att omkring 40 
procent av de afrikanska krigskost-
naderna har kommit från bistånds-
pengar.

– Självklart skall vi hjälpa män-
niskor i nöd, anser Bengt Nilsson, 
men hur skall vi göra om biståndet 
används till exempelvis krig? Jag är 
skeptisk till utbetalningsmål som till 
exempel enprocentsmålet.

… har under årens lopp mottagit åtskilliga miljarder svenska skat-
tepengar.

Svenska biståndspengar missbru-
kas dock på betydligt närmare håll 
än så. Ett flertal kapitel i Mosanders 
bok handlar således om hur den så 
kallade Östersjömiljarden (som i 
själva verket svällde ut till två mil-
jarder), en snilleblixt från dåvaran-
de statsminister Göran Persson (S) 
1996, genom slarv och inkompetens 
från såväl Sida som andra berörda 
organ, företag och individer, blev till 
ett svart hål för svenska skattebeta-
lares pengar.

Synagogan i Sabile
Ett enda exempel från Östersjömil-
jardens pengarullning: 

Den socialdemokratiska reger-
ingen beslutade sig för att satsa 12 
miljoner kronor ur Östersjömil-
jarden för att restaurera tre gamla 
byggnader i Lettland, bland annat 
en synagoga på orten Sabile. Den 
drivande kraften bakom synagogs-
projektet var Göran Persson, som 
ville se det kopplat till sitt eget pro-
jekt ”Levande historia”. Ett sympa-
tiskt initiativ, kan tyckas.

Där fanns dock flera problem. Ett 
var att det inte längre fanns några 

En annan grävande journalist 
som undersökt det svenska bistån-
det är Jan Mosander, under många 
år en känd röst i Sveriges radios (SR) 
sändningar. I boken ”Pengarna som 
försvann – Missbruk av det svenska 
biståndet” riktar han förödande och 
väl underbyggd kritik mot hur det 

”Ugandiska oppo-
sitionella är mycket 
kritiska till det förbe-
hållslösa stöd från ut-
landet … som funnit 
vägen rakt in i Ugan-
das kassakista.”
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i l l S K il l N a D F r Å N flertalet av 
dagens svenskar var våra 
förfäder övertygade om 
att man lever i en flerdi-

mensionell värld.  Troll, vättar, älvor 
och gastar var inte bara sagofigurer 
som man skrämde barnen med, 
utan högst reella väsen som ingrep 
i människornas liv och som man 
var tvungen att förhålla sig till och 
skydda sig emot på olika sätt.

Särskilt stor makt ansågs dessa 
andliga och mytiska väsen besitta 
vid de nätter på året som marke-
rade en övergång till en ny period 
eller årstid, eftersom man trodde 
att andevärldarna då flöt samman 
med vår egen. Vid tillfällen som 
Lucianatt, julafton, nyårsnatt och 
midsommarnatt fanns det därför 
särskilt stor anledning att vidta för-
siktighetsåtgärder. Ett annat tillfälle 
då naturens väsen ansågs extra far-
liga, var valborgsmässonatten.

Skrämma mörkrets väsen
Skydda sig kunde man göra genom 
olika magiska ritualer; till exem-
pel sticka in kvistar av flygrönn i 
stugtak, hänga upp trollkors över 

digställa de mest skräckinjagande 
masker de kunde tänka sig. Tidigt 
på valborgsmässomorgonen sam-
lades bygdens barn, iförda dessa 
så kallade valborremasker. Med 
koskällor, kastruller och allehanda 
redskap sprang de sedan runt i går-
darna och betesmarkerna och förde 
så mycket oväsen de bara kunde.

Syftet var att skrämma bort 
övernaturliga väsen, men också 
att skrämma bort rovdjur eftersom 
Valborg ofta var den första dagen då 
man släppte ut boskapen på vårbete. 
Av dessa anledningar brukade man 
därför säga att målet för valborrarna 
var att bli ”fulare än trollen”.  Barnen 
och ungdomarna hjälptes också åt 
med att samla in det sista bränslet 
till valborgsmässobålet.

Akrobatiska konster
Senare under kvällen anslöt sig de 
vuxna, även de utklädda till valbor-
rar. Bålet tändes och oljudet inten-
sifierades genom att man sköt med 
gevär och sprängde dynamitgub-
bar (jämför med senare tiders fyr-
verkerier på valborgsmässoafton). 
De vuxna valborrarna, vilka oftast, 
men inte alltid, var män, började nu 
springa genom elden, dansa och ut-
föra akrobatiska konster.

Man utnyttjade också den ano-
nymitet som maskeringen gav till 
att flirta hejdlöst och att med glim-
ten i ögat bete sig oförskämt mot 
grannar och överhet. Det kunde 
också hända att grupper av val-
borrar begav sig iväg till någon av 
grannbyarnas bål för att retas och 
hitta på rackartyg.

Valborretraditionen i Dala-Flo-
da är sannolikt mycket gammal. Ex-
akt hur gammal vet man dock inte. 
Man kan heller inte med säkerhet 
säga ifall valborrarna alltid har varit 
en isolerad lokal företeelse eller om 
det helt enkelt är så att traditionen 
förr var vidare spridd, men att den 
av någon anledning bara överlevt i 
just Dala-Floda.

Det faktum att Dala-Floda är en 
av de mest kulturkonservativa byg-
derna i vårt mest kulturkonserva-
tiva landskap och att man t ex har 
bevarat vissa folkdanser, som dött 
ut för flera hundra år sedan i det 
övriga landet, talar för att man åt-
minstone inte helt kan utesluta det 
senare alternativet.

Levande tradition
Glädjande nog är i alla fall valborre 
-traditionen fortfarande i allra hög-
sta levande i Dala-Floda och tycks 
snarast ha fått ett uppsving på sena-
re år. Bland annat genom införandet 
av ett pris för bästa utklädnad och 
en valborreparad längs den anrika 
kyrkbygattu (kyrkbyvägen).

Förhoppningsvis kan valborrar-
na i Dala-Floda hålla naturväsen, 
rovdjur och nedbrytande krafter 
stången i många hundra år till. <

Mattias Karlsson
redaktionen

Källor: Jan Öjvind Swahn och Ebbe 
Schön ”Svenska traditioner”, Vera Fors-
berg ”Majstång och julgran”, www.nord-
iskamuseet.se, www.dala-floda.com.

”Fulare än trollen”
Om valborrar och skråpukar

Har visor något värde? Nu när 
 man är död?
Så länge jag sjöng dem, fick jag 
 dagligt bröd.
Nu ger jag dem till alla och envar.
Och jag menar att visor tillhör 
 alleman.
Den som ej kan sjunga lyssnar på 
 dem som kan.
Och ingen vet vem visan skrivit 
 har.
Visst får du ärva visorna, jag läm- 
 nade dem ju kvar.

l lt F ör uN g – blott 50 år – 
lämnade Cornelis Vrees-
wijk den 12 november 
1987 sina visor i arv till det 

svenska folket. Som originell poet, 
tonsättare och trubadur är han för 
evigt djupt rotad i den svenska kul-
turen och en omistlig del av denna. 
Cornelis föddes den 8 augusti 1937 i 
den holländska hamnstaden IJmui-
den, där fadern Jacob hade ett åkeri. 
Men i maj 1940 invaderade tyskarna 
Nederländerna och åkeriets bilar 
beslagtogs. En solid medelklasstill-
varo förändrades till fattigdom.

Levnadsvillkoren i det efter an-
dra världskriget utarmade Neder-
länderna var hårda och förbättrades 
inte av att landet bedrev ett kostsamt 
kolonialkrig i Indonesien och måste 
ta emot talrika flyktingar från detta. 
Jacob Vreeswijk sökte 1949 arbete i 
Sverige och påföljande år tog han 
hit familjen och bosatte sig på Ekerö 
utanför Stockholm.

Tolvårige Cornelis sattes i skola 
utan att kunna ett ord svenska. På 
den tiden fanns det inte SFI. Unge 

Cornelis lärde sig med hjälp av skol-
kamraterna och genom att läsa se-
rietidningen Fantomen på anmärk-
ningsvärt kort tid svenska.

Efter realskolan följde en kort 
tid till sjöss som maskinbefälselev, 
men därefter blev det socialinstitu-
tet – numera socialhögskolan. En 
tid var Cornelis mentalskötare på 

lar runt när jag tänker på Cornelis 
Vreeswijk, men det som kommer 
upp allra sist är att han ju var född i 
Holland. Ord som integration och 
assimilering försvinner. Cornelis 
Vreeswijk var svensk och större än 
så, han är ännu en del av den svens-
ka identiteten och kulturen.

Men alla väljer inte samma mö-
dosamma väg till svenskheten. Jo-
nas Mohamed Omar föddes den 7 
juni 1976 i Uppsala såsom son till 
svenskan Margareta Omar. Fadern 
uppges vara bosatt i Iran. Vid 16 års 
ålder konverterade Mohamed till 
islam och släppte i samband med 
detta förnamnet Jonas.

Mohamad Omar slog 1995 ige-
nom som författare och poet, men 
radikaliserades som islamist vartef-
ter tiden gick. Det gick så långt att 
imamen Abdalhaqqi Kielan (född i 
Eskilstuna 1941 som Leif Karlsson) 
2009 såg sig tvungen att offentligen 
ta avstånd från Mohamed Omar 
och hans extrema islamism.

Nu uppges det att Mohamad 
Omar är i färd att starta ett anti-ju-
diskt parti, som ska samarbeta med 
högerextremister och rentav nazis-
ter. Detta framstår som ett svårslag-
bart rekord vad gäller att mäla ut sig 
ur det svenska samhället och dess 
värderingar.

Där Cornelis Vreeswijk valde vä-
gen in i svenska folkets hjärta, valde 
Jonas från Uppsala den motsatta 
och slöt sig till dem, som öppet be-
kämpar det sekulariserade och to-
leranta svenska samhället. <

Att vandra skilda vägar

STELLAN BOJERUD KOMMENTERAR

Beckomberga sjukhus, men blev se-
dan socialassistent vid Stockholms 
stads nykterhetsnämnd.

1964 blev ett förändringens år 
då Cornelis utkom med sin första 
LP-skiva, ”Ballader och oförskämd-
heter”, som blev en storsäljare. Han 
lämnade socialvården och rotfäste 
sig i artistvärlden. Med jämna mel-
lanrum skakade Cornelis det svens-
ka lagomsamhället genom fylleri, 
slagsmål och kronofogdeutmät-
ningar. Den känslige bohemen Cor-
nelis fick uppleva den svenska fäng-
elsevärlden från insidan av gallret.

Det är många intryck som virv-

Julbocken är ett exempel på skråpuk inom de 
gamla svenska folktraditionerna.

Något om Wladyslaw Gomulkas 
skiftande karriär

Wladyslaw gomulka (1905–1982).

W l a Dy S l aW goMul K a (1905–1982) är 
ett levande exempel på hur ödet 
kunde skifta för ledarna i det Sov-
jet-kontrollerade Östeuropa un-
der det kalla kriget.

1945–1947 tillhörde Gomulka det 
polska kommunistpartiets led-
ning men avpolletterades efter att 
ha stämplats som ”högerreaktio-
när”. 1951–1954 satt han således i 
fängelse för detta påstådda brott. 
I samband med upproret i Poznan 
1956 återkom dock Gomulka till 
makten och framstod då som en 
liberal förnyare av öststatskom-
munismen.

I slutet av 1960-talet hade dock 
vinden vänt, och sedan kommu-
nistpartiet genomfört en antise-
mitisk kampanj – vilket ledde till 
förföljelser av landets judar och 
massflykt utomlands – blev hans 
situation ohållbar. I december 
1970 avsattes Gomulka efter oro-
ligheter som skördade 42 döds-

offer. Edward Gierek efterträdde 
honom som polsk ledare.

Gomulkas skiftande karriär 
har inte undgått de politiska hu-

moristerna. Följande historia 
tillhör de mest kända i samman-
hanget:

Scenen är en ogästvänlig fäng-
elsecell någonstans i Polen. Tre 
män sitter, påtagligt nedslagna, 
på stengolvet lutade mot väggen. 
För att lätta upp stämningen tar 
den sist anlände fången upp en 
haltande konversation:

– Jag är här för att jag skrek 
”Leve Gomulka!” på ett offentligt 
möte. Får man fråga herrarna var-
för ni är här?

Mannen närmast till vänster 
om den nyanlände lyfter huvu-
det något och säger med en suck:

– Jag skrek ”Död åt Gomulka!”
Den tredje mannen förblir tyst. 

Till slut tar han dock av sig sina 
glasögon, gnuggar sig i ögonen 
och stryker med handen över den 
blänkande flinten och säger.

– Jag är Gomulka. <

tommy hansson

Den känslige bohemen Cornelis vreeswijk, 
född i holland, skakade med jämna mellan-
rum med sitt leverne om det svenska lagom-
samhället. han lärde sig svenska genom att 
läsa serietidningen Fantomen!

barnens sängar. Man kunde också 
försöka blidka de övernaturliga 
krafterna genom att till exempel sät-
ta ut gröt till gårdstomten på julaf-
ton eller lämna ett offer i en magisk 
källa under midsommarnatten.

Ett tredje sätt att värja sig var att 
försöka skrämma mörkrets väsen 
på flykten. Oftast användes då vad 
som brukar kallas likhetsmagi, det 
vill säga att försöka efterlikna de vä-
sen man fruktade och helst också 
överträffa dem i hemskhet. För att 
uppnå önskad effekt tillverkade 
man då anskrämliga ansiktsmas-
ker som gick under benämningen 
”skråpukar”. 

Ordet skråpuk kommer av forn-
svenskans skra (skinn) och puke 
(djävul). Seden att skrämma mör-
kerkrafter på flykten genom att klä 
sig i skråpukar och raggiga pälsar är 
väldigt gammal och har sannolikt 
hedniska rötter.

Valborrarna i Dala-Floda
Ett av de mer kända exemplen på 
dessa skråpukar är julbocken, som 
fram till 1900-talets början vand-
rade runt i de svenska gårdarna för 
att hålla ondskan borta, men seder-
mera också för att dela ut julklappar. 
Andra företeelser som tagit intryck 
av denna tradition är svenska ut-
klädningsseder som aske-käringar, 
lussegubbar, mattesgubbar, fettis-
dagsgubbar, julaspögen, skråbock-
ar, knutsgubbar och påskkäringar.

Den kanske mest särpräglade 
skråpukstraditionen hittar man 
dock i Dala-Floda utanför Gagnef, i 
form av de så kallade valborrarna.

Under hela året arbetade befolk-
ningen i Dala-Floda med att fär-
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SDU-möte i 
Kristianstad
lockade många 
nya

För en tid sedan blev det känt att 
distriktsordföranden för Centerns 
ungdomsförbund (CUF) i Väster-
norrland, Stefan Lundqvist, valde 
att lämna sitt parti för Sverigede-
mokraterna. 

Vem är du, Stefan Lundqvist?
– Jag är 19 år, studerar juridik 

vid universitetet. Kommer ur-
sprungligen från Höga kusten, 
Ångermanland. Förutom mitt 
politiska intresse har jag även ett 
stort engagemang inom Svenska 
kyrkan.

  Berätta om ditt engagemang 
i CUF. Varför var du med och 
vilka är dina tankar kring ditt en-
gagemang?

  – Inom min familj finns en 
mycket lång tradition med flera 
släktled av centerpartister (och 
bondeförbundare, när det begav 
sig). Därför kändes det naturligt 
att föra den stafettpinnen vidare. 
Men när jag nu ser tillbaka på CUF 
framstår det bara som flumliber-
alt, dogmatiskt och obenäget till 
förändring. Ingen har heller visat 
någon tacksamhet för mina år som 
distriktsordförande. Förmodligen 
ser folk det som en chans att själva 
klättra uppåt och att en konkur-
rent inom förbundet försvann.

När började du fundera på att 
gå med i SD och varför?

  – Jag har alltid haft en posi-
tiv inställning till SD, vilket ju är 
ovanligt bland flumliberalerna 
inom Centern. Men det första tyd-
liga tecknet på att någonting hade 
gått rejält snett inom Centerpar-
tiet fick jag på partistämman 2009. 
Där var jag det enda ombudet som 
yrkade avslag på en motion om att 
Centerpartiet inte skulle samar-
beta med Sverigedemokraterna. 
Partistyrelsen med Maud Olofsson 
i spetsen skruvade oroligt på sig 
och förbannade därefter min fris-
pråkighet. I Centern är det rättning 
i ledet som gäller. Samtidigt visade 

SD framfötterna i debatten och till 
exempel Jimmie Åkessons debat-
tartikel i Aftonbladet gjorde att 
intresset för partiet sköt i höjden. 

Vad fick dig att slutligen ta 
steget och vem fick du kontakt 
med?

– Som sagt framstod SD hela 
tiden mer och mer intressant 
och när Centerpartiet och Maud 
Olofsson gång på gång uppvisade 
sin inkompetens och handlings-
förlamning, till exempel genom 
Vattenfall-skandalen, insåg jag att 
hoppet för Centerpartiet var ute. 
Inte ens när man hamnade un-
der fyraprocentsspärren skedde 
någon förändring inom partiet. 
När jag sedan kontaktade SD fick 
jag direkt väldigt bra kontakt med 
SDU:s ordförande Erik Almqvist 
liksom med ledningen för par-
tiet. Jag träffade bland annat Jim-
mie Åkesson ett flertal gånger. Ett 
tecken på fantastisk medlemsvård! 
I vilket annat parti skulle partile-
daren personligen välkomna en ny 
medlem? 

Du gillar alltså det bemötande 
du fick av partiet? 

– Jag blev storligen förvånad 
över det varma och familjära sätt 
som jag blev bemött på. Det fanns 
ingen avundsjuka och småborg-
erligt revirtänkande som det 
gjorde inom Centerpartiet. SD 
består av vanliga människor med 
elementärt folkvett. Alla hälsar, 
pratar och är måna om att lyfta in 
en i gemenskapen. Det känns väl-
digt tryggt! 

Hur ser din analys ut för 
Sverigedemokraterna inför fram-
tiden?

– Jag tror på en mycket ljus 
framtid för partiet. Vi är på gång 
nu, och drar till oss massor av nya 
väljare och medlemmar. Efter valet 
i höst tror jag att stödet för partiet 
bara kommer öka ytterligare. Jag 
ser Sverigedemokraterna som ett 

framtida regeringsbärande parti. 
Vi är redo och har både viljan och 
förmågan som krävs för att ta ans-
varet för vårt fosterland.

Vad vill du fokusera på i par-
tiet i framöver och vad tycker du 
är viktigast?

– Jag kandiderar till riksdagen 
och drömmen vore såklart att 
sitta där. Där är invandrings- och 
integrationsfrågorna självklart 
det mest prioriterade. Vårt intåg i 
Sveriges riksdag är avgörande för 
vårt lands framtid. Islamiseringen 
av samhället måste stoppas, och 
vi ska se till att det blir så. Andra 
frågor jag brinner för är att åter-
uppbygga försvaret, skolan och 
statsmakten. Vårt anrika försvar 
har slaktats och inget parti föru-

tom Sverigedemokraterna vill 
bygga upp det igen. Det är tragiskt 
och mycket allvarligt att det gått 
så långt att vi inte längre ens kan 
försvara vårt eget land. Likaså har 
den svenska skolan under lång tid 
trasats sönder och blivit en kravlös 
flumskola där eleverna inte kan 
gå utan att känna sig otrygga. SD 
vågar ställa krav och kommer att 
se till att Sverige får en skola där 
barn och elever känner sig trygga, 
tillägnar sig rejäla kunskaper och 
anammar svensk kultur och tradi-
tion.

Lämnade centern för SD!

                   

- När argumenten tar slut tar nävarna vid!

Stefan Lundqvist tror på en ljus framtid för SD. Foto: Privat

David von Arnold Antoni ger inte upp trots den vänsterextrema knivattacken. Foto: Privat

Louise Erixon
Förbundssekreterare SDU             

Lördagen den 13 mars anordnade 
SDU ett möte i Kristianstads re-
gionmuseum. Många nya ansikten 
dök upp och allt fler ungdomar 
blir intresserade av att var aktiva 
inom SDU. 

Först ut att hålla i semina-
riet var SD Syds ordförande Jens 
Leandersson. Han pratade om 
den stundande valkampanjen och 
vikten av hur viktigt det är att vara 
trevlig under hela kampanjen. 
Jens Leandersson menade att hela 
grunden till att vara aktiv inom 
SDU/SD är att ha roligt tillsam-
mans. Han gav en del tips om var 
och hur man kan dela ut valmate-
rial och sedan blev det macka och 
kaffe.

Nästa talare var SD:s pres-
sansvarige Mattias Karlsson. Han 
pratade om ideologier, dels vad 
Sverigedemokraternas ideolo-
giska bakgrund var men även hur 
socialister ser på samhället. 

Efter det gick de som ville ut 
till en bar i Kristianstad för att 
fortsätta umgås. Många av de nya 
tyckte mötet var väldigt intressant 
och ville bli aktiva inom SDU.

Tisdagen 16 mars var David von 
Arnold Antoni en av ßera SDUare 
som besökte Mediegymnasiet 
i Malmö för att hålla bokbord. 
Efter besöket när David var på 
väg hem så överfölls han på öp-
pen gata av en knivbeväpnad vän-
sterextremist. Attentatsmannen 
måttade ett knivhugg mot David, 
som dock chockad lyckades ßy 
undan attacken utan allvarligare 
skador.

Trots det som har hänt så låter 
sig inte David tryckas ner.
   – När argumenten tar slut så tar 
nävarna vid tyvärr, konstaterar 
David. Då gör man något sånt 
här fegt för att man inte vågar 
ta debatten, man är rädd att man 
faktiskt har fel och den andre rätt. 
Många klarar ju inte av att få sin 
världsbild ändrad.
   David har efter händelserna fått 
ett massivt stöd av släkt, vänner 
och partikamrater.
   – Jag fått massa oroliga samtal 
från vänner och släkt, några vill 
att jag ska sluta med politiken. 
Men majoriteten har varit för och 

säger åt mig att stå på mig och 
inte ge upp. Sen har det ju varit 
massa samtal med media. 

Att Davids framtid inom SD 
varit hotad är det inte tal om.
   – Jag ser positivt på det och ser 

fram emot att ha en chans till en 
plats i kommunfullmäktige om 
allt g�r bra. Sen siktar jag p� riks-
dagen som slutmål en vacker dag, 
men det får tiden utvisa.
   David ska först låta chocken 
l�gga sig. Sedan ska han forts�tta 
att motarbeta företeelser och 
personer som försöker skada 
demokratin i Sverige.

– Man får helt enkelt inte ge 
upp och försöka se det positiva i 
det som sker. Jag är väldigt glad 
över det stöd jag fått från med-
lemmar från hela landet har visat 
genom mail, sms, och samtal. 
Det gör mig stolt över att vi har 
en s� stark gemenskap inom SD 
och SDU och det �r n�got jag 
tror många andra partier saknar, 
avslutar David.

Daniel Engström
SDU                          

Daniel Engström
SDU                          
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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.

Mohamed Hagi Farah, medborgarvärd i Rinkeby: Det är rasism! (Anser det vara svenskarnas och det svenska 
samhällets fel att varannan somalisk man i Sverige använder drogen Khat , DN 8/3 2010)

Mattias Karlsson: Japp, så måste det vara; det är jag och alla andra svenskar som är skyldiga. Jag har inget 
att säga till mitt försvar. Jag kan bara vädja om förlåtelse.

➢  ➢  ➢

Sören Sommelius, kulturskribent, Helsingsborgs Dagblad: I katalogen är det ”ariska svenskar” som gäl-
ler. I den 48-sidiga katalogen finns på bild bara ett fåtal elever med utländsk bakgrund, de flesta är präk-
tigt svenska både till namn och utseende. Det här är en xenofob skrift, som säljer Skolstadens kursutbud? 
(Ondgör sig över att det är för många svenska ungdomar på bild i kurskatalogen för stadens gymnasieskolor, 
HD 31/3 2010)

Mattias Karlsson: Ja usch och fy! Först valde Karlskrona kommun att trycka upp välkomstskyltar utan en 
enda invandrare på. Sedan tryckte KD upp broschyrer som innehöll blonda barn (lyckligtvis kasserades 
det rasistiska materialet innan det hann nå allmänheten, men ändå). Och nu har det alltså avslöjats att en 
kurskatalog för gymnasieskolorna i Helsingborg är fullständigt nedlusad med bilder på svenska ungdomar. 
Finns det ingen hejd på rasismen i det svenska samhället? Det är banne mig inte konstigt att somalierna 
tuggar Khat!

➢  ➢  ➢

Lennart Kempe, präst i Bjästa: Stackars kille! (Kommenterar nyheten om att den våldtäktsdömda yngling 
som hyllats i kyrkan nu dömts för ytterligare en våldtäkt, SVT:s Uppdrag Granskning 24/3 2010)

Mattias Karlsson: Det brukar ju heta att man har de ledare man förtjänar och när det gäller Bjästa försam-
ling så tycks det ju stämma ganska bra. Mitt tips till Lennart Kempe är att han snarast möjligt bör lämna sitt 
ämbete i svenska kyrkan och istället ta tjänst som talibanmulla i de afghanska bergen, där hans värderingar 
sannolikt är mer uppskattade.  Jag skulle nästan kunna tänka mig att betala en enkel biljett åt honom.

➢  ➢  ➢

Om Stockholms Lokaltrafik: Nu har man lärt sig en läxa. Inför veckans befarade snöoväder har SL kallat in 
extrapersonal till kundtjänst och förstärkt hemsidans kapacitet. (Dagens Nyheter 26/1 2010)

Mattias Karlsson: Detta var ju för all del duktigt gjort av SL. Frågan är dock om inte resenärerna hade blivit 
gladare om man istället hade lagt resurserna på att kalla in extrapersonal som servade tågbanorna och såg 
till att tågen gick i tid?

En liten saga, apropå ingenting

Det fanns en gång ett litet land i norr som styrdes av mäktiga kungar som 
inget brydde sig om annat än att behålla makten över landet. Invånarna 
i landet var ett rättfärdigt och arbetande folk som ägnade dagarna åt att 
göra rätt för sig. Kungarna å sin sida, levde i överflöd. De skatter man fick 
in från folket spenderades på att smörja härskare i andra länder samt på 
åtgärder för att förhindra att människorna började ifrågasätta kungarna.

Några modiga män och kvinnor hade dock börjat påtala bristerna i styret 
och påbörjat ett fredligt uppror för att störta kungarna och tillsätta ett 
nytt styre som i större utsträckning lyssnade till människorna och som 
satsade folkets skattepengar på just folket.

Kungarna hade därför bestämt att människorna, eftersom dessa var 
enfaldiga och inte själva kunde forma korrekta åsikter, fortlöpande skulle 
få ta del av kungarnas syn på hur landet skulle styras. Detta skulle uppnås 
genom att sända ut informationsmän som, sju dagar i veckan, knackade 
på dörren i varenda hus i landet och förmedlade kungarnas information 
till undersåtarna. De kallade projektet ”Informationsmän - fria från 
politiska påtryckningar och kommersiella krafter”.

Människorna i landet var till en början förtjusta i den dagliga informa-
tionen om hur förträffligt goda och medkännande deras kungar var, samt 
hur usla och utbytbara de själva var. Folk fick en välbehövlig rast från 
sina sysslor och satt därför snällt och lyssnade när informationsmännen 
stod i dörröppningen och kungjorde budskapet för dagen.

Åren gick och kungarna insåg att även om deras sinnrika propagandaap-
parat faktiskt fick önskad effekt på större delen av befolkningen så fanns 
där två saker som inte var som de borde. Det ena var att vissa undersåtar 
tycktes ifrågasätta informationen. Det andra var att systemet var oerhört 
kostsamt och ledde till att kungarna var tvungna att lägga allt mindre 
pengar i sina egna fickor för att ha råd att finansiera informationssyste-
met.

Med anledning av det senare bestämde kungarna att hushållen själva 
skulle betala för informationsmännen, detta utöver den höga skatt man 
redan betalade till kungarna. Det var ju inte samma kassa, sa man från 
kungligt håll, och informationsmännen var ju till för folkets bästa och 
därför var det inte mer än rätt att folket fick stå för kostnaden. Pengarna 
skulle betalas direkt till informationsmannen vid varje besök.

Några av de modiga männen och kvinnorna som var motståndare till 
kungarna utarbetade ett system för att undvika att betala fienden för den 
information som de förstod bara var ett verktyg för att styra dem. De till-
verkade skyltar som upplyste om att de inte var hemma och hängde dessa 
på ytterdörren till sina hem och slapp på så sätt denna oönskade påhäls-
ning. Det fåtal gånger som en informationsman trots detta knackade på 
dörren så blev alla knäpptysta och gömde sig utom synhåll utifrån tills 
informationsmannen hade gett sig av.

Ibland hände det dock att till exempel en moder, med ett barn på armen 
och två andra springande runt benen, var så stressad så att hon glömde 
hänga ut skylten och inte hann få tyst på alla i huset innan informations-
mannen knackade på. Då blev informationsmannen rasande, krävde in 
pengar för informationen och lämnade därefter aldrig någonsin familjen 
ifred.

Apropå ingenting så ringde det en kvinna från Radiotjänst häromdagen. 
Min fru svarade. TV:n stod på i bakgrunden och ungarna förde i vanlig 
ordning ett herrans liv. Innan min fru hann förstå vad som var å färde så 
hade hon svarat ja på kvinnans fråga om vi har en informationsman … 
förlåt – en TV. Så numera är vår familj med och finansierar den oförtäck-
ta propaganda mot oss själva som i en strid ström forsar ur kungarnas 
”fria” television. 

Det känns inte alls bra, det känns närmast äckligt.

NDe r rubr iK e N ”Hembygds-
rörelsen mot främlings-
fientlighet” informerar 
Kyrkans Tidnings (KT) 

nätupplaga om att Sveriges hem-
bygdsförbund bjudit in stiftelsen 

Expo för att få information om så 
kallad främlingsfientlighet. Förbun-
dets generalsekreterare Jan Nord-
wall citeras på följande sätt:

”Vi behöver den här kompetensen. 
Det har blivit tydligt det senaste åren 
(sic!) att främlingsfientliga grupper 
gör anspråk på kulturella och natio-
nella symboler och det finns en risk 
att de försöker få stöd från hembygds-
föreningar.”

Hembygdsförbundets och Expos 
kampanj startade i Hässleholm i ja-
nuari och är tänkt att omfatta hela 
landet. Expo presenteras i KT:s arti-
kel ”som en stiftelse som kartlägger 
antidemokratiska, högerextrema 

och rasistiska tendenser.” Det är för-
visso så Expo vill bli betraktat.

Om man emellertid vill göra va-
rudeklarationen fullständig måste 
man tillägga att Expo även ägnar 
sig åt stöd för vänsterextremistiska 
grupperingar av typ AFA samt ka-
raktärsmord och desinformation 
gentemot oförvitliga personer och 
grupper. <

tommy hansson
Chefredaktör

Tokvänstern infiltrerar hembygdsrörelsen
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Hallå där, Kenny Lyckeskog! 3 frågor
till 3 sverige-
demokrater

1. Hinner nästan aldrig läsa … det 
var ”Klockan 10.31 på morgonen i 
Khao Lak” av Pigge Werkelin.
2. Gråa kroppkakor.
3. Pluggade hebreiska under min 
tid i Israel.

1. Twilight-böckerna.
2. Plankstek.
3. Jag är bättre på att dansa än jag 
trodde, vilket var roligt att upp-
täcka.

1. Senaste lästa bok?

2. Favoritmaträtt?

3. Min okända talang?

Mikaela Månsson, studerande, 
Alingsås

Hanna Engström, studerande, 
Gävle

1.  “Skumtimmen” av Johan Theo-
rin.
2.  Tacos.
3.  Jag har tagit bronsmedalj i en 
judotävling.

Lisen Lindström, administratör, 
Gävle

S D - S u D o K u

v e r ige De MoK r at e r N a är eta-
blerade över hela vårt 
jordklot. Kenny Lyckeskog 
som bor i Thailand under 

det svenska vinterhalvåret menar 
att svenska förhållanden skiljer sig 
kraftigt från dem i Thailand.

– Vad jag tycker är av stor vikt 
gällande Thailand är just det vi sak-
nar i Sverige, nämligen känslan för 
vårt land. Med andra ord att sätta 
oss svenskar främst. Det är däre-
mot olyckligt att äldre män åker 
till Thailand för att leta upp en ung 
thailändsk kvinna, som de kunnat 
vara såväl far som farfar till.

Ungefär 400 000 svenskar besö-
ker Thailand varje år. Kenny Lyck-
eskog besökte Thailand första gång-
en 1972 för att sedan under ett antal 
år arbeta som reseledare.

– Jag och min fru, som jag träf-
fade i Thailand, gifte oss 1977 och vi 
har sedan dess varit bosatta i Sverige 
även om vi under perioder av året 
bor i Thailand.

När man reser till Thailand som 
turist erhåller man ett 30 dagars vi-
sum som efter prövning av immi-
grationsmyndigheten kan förlängas 
som längst till 90 dagar. De kräver 
dock att man kan styrka att man har 
pengar till sin försörjning; minst 
100 US-dollar per dag. Vill man 
bosätta sig i landet och är över 55 år 
ska man helst vara gift med en thai-
ländsk medborgare. Annars måste 
man uppvisa ett tillgodohavande 
om 800 000  bath [motsvarande 

cirka 185 000 kronor] eller uppbära 
en svensk pension om minst 11 400 
kronor i månaden.

De som klarar de ekonomiska 
villkoren beviljas sedan visum för 

tillbaka.
– Undrar vad svenska medier 

anser om thailändsk politik då den 
är betydligt tuffare än Sverigedemo-
kraternas, frågar sig Lyckeskog.

– De kräver dock att man kan 
styrka att man har pengar till sin 
egen försörjning. Det krävs även ett 
utdrag ifrån belastningsregistret för 
att ansökan ens ska behandlas.

Kenny Lyckeskog berättar om 
hur svårt det är för utländska med-
borgare att erhålla arbetstillstånd; 
de arbetstillstånd som delas ut är i 
regel tidsbegränsade om man inte 
anses som oumbärlig. I Thailand 
sätts thailändarna alltid i första 
rummet. Den som till exempel varit 
i kontakt med myndigheter efter en 
trafikförseelse vet att det är omöjligt 
att få rätt.

– Oavsett vad det gäller så har 
thailändarna alltid rätt och som tu-
rist och utlänning anses man skyl-
dig. Inte är det heller möjligt för 
utländska medborgare att skaffa 
bostad eftersom det varken är till-
låtet att köpa eller äga mark som ut-
länning i Thailand. 

Nu är det dock Sverige och Fal-
kenberg som gäller för Kenny Lyck-
eskog. Med vuxna barn som är ut-
flugna och med ett stort intresse att 
vilja göra Sverige till ett bättre land 
är Kenny nu på väg in i kommun-
fullmäktige genom kandidatur för 
Sverigedemokraterna. Vi från SDK 
önskar Kenny lycka till. <

Jens leandersson
redaktionen

Kenny lyckeskog med sin thailändska hustru Manee.

ett år i taget. Man ska personligen 
besöka immigrationsmyndigheten 
varje kvartal och uppvisa sina hand-
lingar, annars väntar dryga böter 
och indraget visum. Thailand be-
viljar endast cirka hundra personer 
med utländsk härkomst permanent 
uppehållstillstånd varje år.

– Det är enorma skillnader 
jämfört med Sverige och vår in-
vandringspolitik, menar Kenny 
Lyckeskog. Språkkrav, bosättning i 
landet i minst tre år, tryggad eko-
nomi och god vandel är thailändska 
krav för att ens komma på fråga för 
medborgarskap. Till detta kommer 
en ansökningsavgift som är ett en-
gångsbelopp och som inte betalas 

I Thailand görs det åtskillnad på 
infödda och turister. Inträden till 
parker samt priser i affärer har två 
olika nivåer, en billig för de infödda 
och en mycket dyrare för alla andra. 
Kriminaliteten är utbredd liksom 
korruptionen. Det är inte bara de 
inhemska gangstrarna som lever rö-
vare utan även internationella MC-
gäng är etablerade i Thailand.

Svenska medborgare erhåller 
vid inresa till Thailand 30-dagars-
visum; för längre vistelse krävs kon-
takt med thailändska ambassaden 
i Stockholm för ansökan om 90-
dagarsvisum som sedan förlängs 
av migrationsmyndigheten i Thai-
land.

Vid val i dag skulle Sverigede-
mokraterna få rekordhöga 7,6 
procent av väljarsympatierna, bli 
vågmästare samtidigt som stödet 
för Socialdemokraterna skulle 
minska.

ä MF ör t Me D februarimätning-
en från Sentio Research går 
Sverigedemokraterna framåt 
med 1,3 procentenheter och 

blir med 7,6 procent Sveriges fjärde 
största parti; större än Kristdemo-

Rekordnotering 
för Sverigedemokraterna

kraterna, Centerpartiet, Vänster-
partiet och Folkpartiet.

Resultatet är det högsta någonsin 
för Sverigedemokraterna i en opini-
onsundersökning.

Sammanlagt får det rödgröna 
blocket i denna mätning stöd av 
46,2 procent medan alliansen får 
43,9, vilket skulle ge Sverigedemo-
kraterna en vågmästarroll om det 
vore val i dag.

Socialdemokraterna 32,1 pro-
cent, Moderaterna 28,0, Miljöpar-
tiet 8,8, Sverigedemokraterna 7,6, 

Folkpartiet 6,4, Vänsterpartiet 5,3, 
Centerpartiet 5,1, Kristdemokra-
terna 4,4, övriga 2,2 procent.

Som sverigedemokrat bör man 
dock ha is i magen inför de siffror 
som med jämna mellanrum redo-
visas från opinionsinstituten. Valet 
avgörs den 19 september, inte i sym-
patiyttringarna dessförinnan.

Det är precis som Jimmie Åkes-
son framhöll i sitt tal vid valkonfe-
rensen i Kungsängen den 27 mars 
2010 – ibland är det uppåt, ibland 
neråt. <

Winston Churchill

Winston Churchill var inte 
bara statsman. Han var även 
bekant för sin humor.

Churchill hamnade vid en 
middagsbjudning bredvid en 
dam som varken var särskilt 
underhållande eller fager. 
Han försåg sig därför med 
ansenliga kvantiteter av taf-
felns starka drycker.

– Ni är ju plakat full! utbris-
ter damen till slut.

– Ja, visst är jag full, säger 
Churchill. Men ni är ful. När 
jag vaknar i morgon är jag 
dock nykter, men ni är fort-
farande lika ful. <
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Sentio researchs marsmätning gav med 7,6 procent av sympatierna Sverigedemokraterna det högsta stöd partiet nått i någon opinions-
mätning. om detta skulle bli valresultat får partiet en vågmästarroll i riksdagen.


