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Edström i SD Örebro 
laddar för omvalet

Djurens väl hjärte- 
fråga för Hanna

Förre överläkaren vill 
reformera sjukvården

 4Det är ingen överdrift att hävda 
att SD:s landstingspolitiker Mats 
Erlandsson från Malmö hamnat 
på rätt plats: i sitt nya värv i Region 
Skåne strävar den förre överläkaren 
efter att reformera sjukvården på en 
rad punkter.

Sidan 10–11

 4SD-politikern Hanna Wigh, Fal-
köping känner varmt för djurens 
välbefinnande. Hon varnar också 
för den kvinnodiskriminering som 
heltäckande muslimska slöjor inne-
bär..

Sidan 7

 4Söndagen den 15 maj hålls om-
val i Örebro kommuns nordöstra 
valkrets. En av de viktigaste frå-
gorna för Sverigedemokraterna 
och förstanamnet Daniel Edström 
är de så kallade ensamkommande 
flyktingbarnen.

Sidan 12

Sverigedemokraterna storsatsar 
i omvalet i Västra Götaland

 4Valet den 19 september förde 
Sverigedemokraterna rakt in i riks-
dagen med 5,7 procent av rösterna. 
I valet till region Västra Götaland 
måste dock hela valet göras om. 

Detta sker söndagen den 15 maj. 
Sverigedemokraterna i Västsverige 
gör därför en storsatsning på att 
lyckas ännu bättre än i september. 
Detta nummer av SD-Kuriren inne-

håller fyra sidor texter och bilder in-
för omvalet, bland annat intervjuer 
med några av de mest intressanta 
SD-profilerna. Naturligtvis kom-
mer gruppledaren Patrik Ehn till 

tals. SD i Västra Götaland motsät-
ter sig absolut utförsäljning av ett 
enda sjukhus i regionen! <

Sidan 5–8

Entusiasmen och viljan att ge Sverigedemokraterna ett bra valresultat den 15 september är inte att ta fel på hos det här gänget från Västra Götaland!  verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Rösta på Sverigedemokraterna 

den 15 maj
Den 15 maj är det omval i region Västra Götaland 

och i valkrets Örebro Nordöstra i Örebro. Rösta på Sverigedemokraterna!
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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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p p Gör E l S E n S y f ta r t il l att 
migrationspolitiken blir 
mer human, rättssäker och 
ordnad. Det ska bli lättare 

att komma till Sverige. Inte bara som 
asylsökande, utan även som anhöri-
ginvandrare, arbetskraftsinvandrare 
eller student.”

Så beskrivs i tidningen Riksdag 
& Departement (3/3 2011)den upp-
görelse om så kallad generösare 
invandring som i början av mars 
ingicks mellan den borgerliga reger-
ingen och Miljöpartiet (MP). Stats-
minister Fredrik Reinfeldt svävade 
inte på målet om avsikten med den 
oheliga alliansen:

”Det här stänger dörren för främ-
lingsfientliga krafter. Det här är det 
enda område som Sverigedemokra-
terna egentligen bryr sig om.”

Konsekvensen av uppgörelsen 
blir att Miljöpartiet, som på goda 
grunder kan betecknas som riks-
dagens mest extrema och utopis-
tiska parti, får igenom en av sina 
absoluta hjärtefrågor: att så kallade 
papperslösa – det vill säga illegala – 
invandrare får tillgång till vård och 
att deras barn bereds möjlighet att 
gå i förskola, grundskola och gym-
nasieskola.

Enligt uppgörelsen kommer en 
utredning i maj att klargöra villko-
ren för den nya, ”öppnare” immigra-
tionspolitiken som gör det möjligt 
att i framtiden utplåna skillnaden 
mellan legala och illegala invand-
rare. Svängdörrspolitiken kommer 
att vara ett faktum och Sverige bli 
en gigantisk experimentverkstad 

Nu blir extremism och utopism regeringspolitik
för en mångkulturalism, som nyli-
gen avvisats av sådana europeiska 
tungviktare som förbundskansler 
Angela Merkel i Tyskland, premi-
ärminister David Cameron i Stor-
britannien och president Nicolas 
Sarkozy i Frankrike.

Statsminister Reinfeldt visar ge-
nom närmandet till Miljöpartiet att 

vecklingen har kommit utifrån.”    Det 
är nog ingen djärv gissning att Rein-
feldts inställning åtminstone delvis 
beror på hans egen internationella 
släktbakgrund.

Ja, Reinfeldt har till och med i oli-
ka sammanhang låtit antyda, att om 
Sverigedemokraternas politik finge 
råda i Sverige skulle han själv med 

har således klara utopiska och ex-
trema inslag. Centerpartiets Maud 
Olofsson har inte velat vara sämre 
utan deklarerat, att hon vill möjlig-
göra för papperslösa invandrare att 
starta företag. I samband med att 
uppgörelsen mellan regeringen och 
Miljöpartiet presenterades sade hon 
vidare: ”Sverige ska vara ett nybyg-
garland.”

Den nya immigrationspoliti-
ken för i alla fall mina tankar till de 
utopister och samhällets omdanare 
som föregick Karl Marx. Idealis-
ter och drömmare såsom Charles 
Fourier, Henri de Saint-Simon och 
Robert Owen skisserade då upp 
samhällsutopier som var ämnade 
att bygga ideala samhällen – om 
man så vill himmelriken på jorden 
– där fullständig godhet, rättvisa 
och harmoni skulle råda. I de fall 
försök gjordes att förverkliga dessa 
samhällen blev resultaten alltid full-
ständiga fiaskon, vilket givetvis gäl-
ler även Karl Marx.

Allt tyder på att även regering-
ens och miljöfanatikernas Immigra-
tionsutopia kommer att röna sam-
ma öde. Förlorare: svenska folket.<

tommy Hansson
Chefredaktör

Har Allmänna arvsfonden fått sex på hjärnan?

På sistone har det åter blåst upp 
till storm mot Allmänna arvsfon-
dens prioriteringar. Anledningen 
är det rundhänta stödet – totalt 
cirka fem miljoner kronor - till den 
tecknade sexualupplysningsfilmen 
Sex på kartan, vilken producerats 
av Riksförbundet för sexuell upp-
lysning (RFSU) och Utbildnings-
radion (UR). Den 28 minuter långa 
filmen handlar om hur en lärarvi-
karie undervisar fem elever i avan-
cerad sexualkunskap – såväl hetero- 
som homosexuella sexövningar tas 
upp. Filmen visar bland annat hur 
en färgad pojke och en vit flicka har 
samlag.

”Jag har ingenting 
emot sexualupplys-
ning i skolan. Men 
den bör då ges med 
ansvar och omtanke 
beträffande elevernas 
ålder och mognad.”

Personligen har jag klara svå-
righeter att se hur Allmänna arvs-
fondens målsättning rimmar med 
bidrag till en så kallad upplysnings-
film vars innehåll mycket väl skulle 
kunna klassas som pornografiskt 
enligt gällande lagstiftning. RFSU-
filmen visades i januari på SVT men 
är i övrigt avsedd främst för högsta-
dieelever. Johan Hakelius kritisera-
de i en krönika i tidningen Affärs-
världen den 11/2 2010 RFSU för dess 
extrema sexualliberalism:

”Skattebetalarna står för närmare 

2/3 av RFSU:s budget, och vid sidan 
av organiserade homo-, bi-, trans-, 
poly-, pan- och andra prefixsexu-
ella, är RFSU den enda organisatio-
nen som riskminimerande politiker 
lyssnar på, då de närmar sig sexu-
alitetens våta myrmarker…De som 
antydde att det inte är alldeles själv-
klart att skolan ska visa guppande 
hetero-, homo- och gruppsexakter för 
barn från 13 och uppåt, har natur-
ligtvis redan förlorat. Det gjorde de i 

samma stund de öppnade munnen. 
Dessutom har en mörkhyad pojke 
samlag med en flicka i filmen, så alla 
kritiker kunde antas vara rasister. Så 
behändigt är livet som onåbar ideo-
logimonopolist”.

Jag har ingenting emot sexual-
upplysning i skolan. Men den bör då 
ges med ansvar och omtanke beträf-
fande elevernas ålder och mognad. 
Jag är nog inte ensam om att anse 
att barn mellan 13 och 16 år över hu-
vud taget icke bör uppmuntras att 
bedriva sexuella aktiviteter av vad 

slag det vara månde. Det vore en 
nåd att stilla bedja om att de istället 
fick klart för sig att sex hör hemma 
inom ramen för fasta förhållanden 
mellan mogna och ansvarstagande 
människor. I så fall kanske vi slapp 
en myckenhet av könssjukdomar, 
sexuella trakasserier, våldtäkter, 
oönskade graviditeter och aborter 
som varje år lägger liv i spillror och 
kostar samhället miljarder kronor.

Allmänna arvsfonden har visat 
att man tycks ha fått sex på hjär-
nan, inte bara genom att finansiera 
filmen Sex på kartan. På sistone 
har fonden desslikes stött projekt 
såsom HBTre i Helsingborg med 
500 000, Alma Europa i Stockholm 
med 1 770 000 samt Stiftelsen kvin-
nofolkhögskola i Göteborg med 
1 163 000 för sexualrelaterade pro-
jekt. Inom parantes kan nämnas att 
även multikulturalistiska projekt av 
olika slag står högt i kurs, och här 
är Centrum mot rasism endast ett 
stödobjekt i mängden.

Man kan fråga sig vad före detta 
riksdagsledamoten Ragnwi Marce-
lind (KD), som 2006-10 var ordfö-
rande i Allmänna arvsfonden och 
numera är statssekreterare hos stats-
rådet Maria Larsson, tycker om All-
männa arvsfondens utveckling mot 
en allt tydligare sexualfixering. <

han inte tagit några som helst in-
tryck av de uttalanden mot mång-
kulturalismen som gjorts av hans 
ideologiska fränder inom EU-ge-
menskapen. Han kör sitt eget race 
och bekräftar därmed det famösa 
uttalande han gjorde under ett be-
sök i Södertälje-stadsdelen Ronna 
för några år sedan, då han beteck-
nade det ursvenska som ”bara bar-
bariet” och hävdade att ”resten av ut-

sin bakgrund sparkas ut ur landet. 
Vilket naturligtvis är en helt grotesk 
uppfattning. Sverigedemokraternas 
verkliga ståndpunkt, torgförd av 
partiledare Jimmie Åkesson ett otal 
gånger, är ju att vem som helst som 
vill bli svensk också skall ha rätt att 
söka bli det oavsett etnisk eller an-
nan bakgrund.

Fredrik Reinfeldts och MP:s 
inställning i immigrationsfrågan 

l l m ä nn a a r V S f ondE n inrät-
tades 1928 sedan riks-
dagen beslutat avskaffa 
arvsrätten för kusiner 

och mer avlägsna släktingar. Om 
en avliden således saknar make/
maka eller närmare släktingar och 
inte skrivit något testamente tillfal-
ler pengarna Allmänna arvsfonden. 
Som i sin tur ger dem vidare.

Allmänna arvsfonden stöd-
jer enligt egen målsättning ideella 
föreningar och organisationer till 
förmån för barn, ungdomar samt 
individer med funktionsnedsätt-
ning. Dock händer det att fondens 
prioriteringar utsätts för stundom 
hård kritik. Så var exempelvis fal-
let då man stödde kampanjer från 
Centrum mot rasism och det däri 
ingående Afrosvenskarnas riksför-
bund för att få bort det gamla kvar-
tersnamnet Negern i Karlstad och 
att anmäla seriealbumet Tintin i 
Kongo för rasism. För att nu inte tala 
om opinionsbildningen mot glassen 
Nogger Black.

den franske utopisten Charles fourier grundade på 1800-talet ett samhälle i ohio kallat Utopia. 
det bor fortfarande människor där. foto: arkivbild.

allmänna arvsfonden favoriserar rfSU.
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Jimmie Åkesson:

– För mig är det viktigt att ha en fot kvar lokalt

Desperat av regeringen föreslå nystartszoner

ndE r S Bor G ( m ) ,  Maud Olofs-
son (C) och Erik Ullenhag 
(FP) presenterarpå Bränn-
punkt i Svenska Dagbladet 

den 10 mars ett regeringsinitiativ 
angående införande av så kallade 
nystartszoner. Tanken är att det ska 
skapas nya jobb i socialt utsatta in-
vandrartäta förorter om man sänker 
kostnaden för företagen att anställa 
inom dessa områden.Vi inom Sve-
rigedemokraterna motsätter oss av 
flera skäl tanken på nystartszoner. 
Först och främst är det en diskri-
minerande åtgärd mot såväl män-
niskor som företag. Alla företag kan 
på grund av EU-regler och sin geo-
grafiska placering inte omfattas av 

skattelättnaderna. Av naturliga skäl 
kan heller inte alla människor ta del 
avskattelättnaderna. 

Eftersom zonerna ska etableras 
i invandrartäta förorter ligger det i 
sin natur att detta i princip skulle 
leda till en diskriminering av inföd-
da svenskar.

Företrädarna för regeringen skri-
ver i debattartikeln att detta införts i 
Frankrike. Att de tar upp Frankrike 
är intressant eftersom det visar på 
vilket dåligt förslag detta är. Utvär-
deringen från försöket i Frankrike 
visar nämligen att det inte blivit nå-
gon succé, att åtgärden är dyr, att få 
nya jobb skapats och att nya jobb 
innanför zonerna skapas på bekost-

nad av andra jobb.
I tidningen Dagens Samhälle den 

20 januari granskas det franska ex-
perimentet. Rubriken till artikeln är 
talande nog ”Trots franska fiaskot – 
Nu vill Sverige ha frizoner”. Man 
konstaterar också att det är osäkert 
huruvida försöket kommer att fin-
nas kvar i Frankrike efter 2012. I 
artikeln uttalar sig Sabine Thibaud, 
chef för avdelningen för ekonomisk 
utveckling, om att problemen är så 
stora att inte ens detta har hjälpt.

Att regeringen nu överväger att 
införa dessa nystartszoner även i 
Sverige visar att de insett att pro-
blemen till följd av massinvandring 
är allvarliga. Det visar också att man 

är desperata och famlar efterlös-
ningar då regeringens arbetslinje 
inte räcker för att motverka utan-
förskapet.

Vi Sverigedemokrater måste än 
en gång påpeka att det inte finns 
några integrationspolitiska åtgär-
der i världen som kan råda bot på 
problemenom man fortsätter att 
förvärra problemen genom fort-
satt massinvandringspolitik. <

Jimmie Åkesson
partiledare Sverigedemokraterna

trots fiaskot med frankrikes nystartszoner föreslår den svenska regeringen en liknande politik i Sverige. Bilden från en av Stockholms invandrartäta förorter. foto: Sverigedemokraterna

Jimmie Åkesson är sedan 2005 
Sverigedemokraternas partile-
dare. Han föddes 1979 och är 
uppväxt i Sölvesborgs kommun 
där han sedan 1998 sitter i kom-
munfullmäktige. Sverigedemokrat 
har han varit sedan 1995, då han 
blev medlem i partiets ungdoms-
sektion.

– Som så många andra fastnade 
jag för SD:s invandringspolitik men 
det var framför allt partiets syn på 
EU som fick mig att fatta det defi-
nitiva beslutet, säger Jimmie. Jag 
sneglade först lite på moderaterna 
och var under en kort period med-
lem i Moderat skolungdom. Det ska 
dock ses i ljuset av att de flesta av 
mina vänner fanns där. Det handla-
de knappast om politisk övertygelse.

I november 1995 var  Jimmie 
Åkesson med om att bilda en lokal 
SDU-förening, som snabbt blev en 
av de största och mest aktiva politis-
ka ungdomsföreningarna i kommu-
nen. Med det lades också grunden 
för  kommunalvalet 1998, då Jimmie 
valdes in i kommunfullmäktige.

Nyttigt men kämpigt
– Det var naturligtvis stort och 
spännande att som nittonåring och 
sverigedemokrat ta plats i en folk-
vald församling – i synnerhet efter-
som det handlade om något man 

själv varit med om att bygga upp 
från grunden. Samtidigt hade det 
förstås varit bra med någon mer er-
faren att lära av, och jag måste säga 
att jag avundas ungdomspolitikerna 
i de etablerade partierna för att de 
har den fördelen. Som sverigede-
mokrat har man hittills fått börja 
från noll,vilket varit nyttigt men 
oerhört kämpigt.

På hemmaplan i Sölvesborg är 
Sverigedemokraterna idag ett eta-
blerat parti – tredje största med tolv 
procent av rösterna och sex platser i 
kommunfullmäktige. Jimmie Åkes-
son är den tredje mest kryssadepoli-
tikern i kommunen. Han finns kvar 
i kommunpolitiken, även om detär 
svårt att hinna med under vissa pe-
rioder.

– För mig är det viktigt att ha 
kvar en fot lokalt. Riksdagen är-
nästan att betrakta som en parallell 
verklighet. Man för en väldigt isole-
rad tillvaro innanför spärrarna och 
det är nyttigt att komma ut och möta 
verkligheten.

Radikal förändring
Arbetet inom partiets riksorgani-
sation påbörjades 1997, då Jimmie 
valdes till suppleant i partistyrelsen. 
Sedan dess har han haft många olika 
uppdrag, bland annat inom parti-
ets kommunikationsenhet där han 
sysslat med reklamtillverkning och 

presskontakter.
– Jag inbillar mig att jag provat på 

det mesta som partiarbetet har att 
erbjuda. Förutom att jag ägnat mig 
åt rent kontorsarbete, som att klistra 
kuvert, limma medlemskort och ko-
piera papper, har jag också författat 
pressmeddelanden, tillverkat infor-
mationsmaterial och skrivit politis-
ka program. Det har varit lärorikt 
att vara sverigedemokrat, inte minst 
under de många åren före riksdags-
inträdet. 

Valet 2010 innebar att Jimmie 
Åkessons vardag förändrades radi-
kalt. Han är numera partiledare för 
ett riksdagsparti med reellt inflytan-
de över människors vardag.

– Det är ett inspirerande uppdrag 
som innebär stort ansvar. Det gäller 
att vara ödmjuk inför uppgiften och 
samtidigt inte vara rädd för attfälla 
regeringen när det är nödvändigt. 
Hittills tycker jag att vi hittat en bra 
balans och klarat oss bra.

Femma på topplistan
Perioden sedan valet har varit hek-
tisk för hela partiet och kanske i syn-
nerhet för Jimmie Åkesson, som va-
rit hårt uppvaktad av media.

– Att komma in som ny ledamot 
i riksdagen är säkert jobbigt i bör-
jan, men att komma in som helt nytt 
parti utan vare sig organisation el-
ler administration på plats har varit 

en gigantisk utmaning för oss. Det 
tog några månader innan det vikti-
gaste föll på plats, men nu känner 
jag att vi kommit in i riksdagsarbe-
tet på allvar och vi tar för oss mer 
och mer.

Av naturliga skäl har mycket 
fokus hamnat på Jimmie Åkesson 
sedan valet. Han har klättrat som 
opinionsbildare och återfinns idag 
påplats 5 på DSM:s årliga topplista. 
Tidningen Fokus har också pla-
cerat honom högt på listan över 
svenskar med mest makt att för-
ändra Sverige. <

richard Jomshof
redaktionen
 

SD dömer ut förslag 
om marknads- 
anpassad arkeologi

 4Kulturdepartementet under led-
ning av den moderata kulturminis-
tern Lena Adelsohn Liljeroth lanse-
rade nyligen ett förslag om att flytta
ansvaret för arkeologiska under-
sökningar i samband med mark-
exploatering från länsstyrelserna 
till privata markägare. Syftet är att 
marknadsanpassa verksamheten 
och pressa priserna.

Sverigedemokraterna befarar 
dock att förslaget också kommer 
att leda till försämrad kvalité på de 
arkeologiska undersökningarna, 
något som i värsta fall kan leda till 
att ovärderliga kulturskatter förstörs
eller aldrig upptäcks, och kallar det 
för ett hot mot kulturarvet.

Mattias Karlsson, ledamot av 
kulturutskottet (SD), kommenterar:

– Det här förslaget är ett hot mot 
det svenska kulturarvet och under-
stryker den kritik som vi tidigare 
riktat mot regeringen om att man 
allvarligt brister i sin respekt för den 
svenska kulturen. Jag hoppas att kul-
turdepartementet inser sitt misstag 
och omprövar sin ståndpunkt om 
att sätta marknadsintressen fram-
för kulturarvsvården.

Skulle det bli så illa att förslaget 
förs in i en framtida proposition, 
så kommer vi att motsätta oss det i 
riksdagen. Glädjande nog tycks So-
cialdemokraterna ha samma inställ-
ning som vi och förutsättningarna 
för att fälla förslaget tycks således 
vara goda, säger Mattias Karlsson.<

SD kräver översyn av 
anti-terroristlagstift-
ningen efter friande 
dom

 4Den 2 mars meddelade hovrät-
ten för västra Sverige att de friar två
personer med somaliskt ursprung 
som åtalats för stämpling till ter-
rorbrott. Hovrätten finner bevis-
ningen alltför svag och åklagaren 
har till media förklarat att mål som 
dessa blir svåra att driva i framtiden. 

De bägge männen går fria trots 
att hovrätten finner det klarlagt att 
de två åtalade deltagit i terrorgrup-
pens al-Shaababs verksamhet. I den 
svenska debatten om islamistisk 
terrorism har Sverigedemokrater-
na fört fram kravet att det ska vara 
brottsligt att deltaga i terrorgrup-
pers verksamhet. Säpo underströk 
i sin rapport om våldsbejakande 
islamistisk extremism att personers 
resande till träningsläger hos ter-
rorgrupper på siktutgör det allvar-
ligaste potentiella hotet mot Sverige.

Jimmie Åkesson förnyar nu par-
tiets krav på att kriminalisera del-
tagande i träningsläger hos terror-
grupper:

– Hovrättens dom understryker 
behovet av en förändrad svensk lag-
stiftning på området. Vårt krav om 
att kriminalisera deltagande i trä-
ningsläger hos terrorgrupper har 
dessvärre nonchalerats av reger-
ingen. Det är min förhoppning att 
justitieminister Beatrice Ask
nu är beredd att tänka om.

– Säpo har klargjort att detta är 
ett växande och allvarligt problem
och efter hovrättens dom kan det 
konstateras att det är fullt möjligt
att leda i bevis. <

Jimmie Åkesson är riksdagens i särklass 
yngste partiledare. foto: photo2be
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Vi ska framåt nu – inte tillbaka!

Varför gör vi det här? Varför sysslar vi med politik, utsätter oss 
för risker som andra politiskt aktiva inte behöver frukta på samma 
sätt, offrar kanske en framtida karriär, lägger alldeles för många 
timmar av vår fritid på partiarbete, tar emot oroliga samtal från 
lilla mamma som hört på nyheterna att vi minsann lever farligt, 
blir utkastade från gemenskaper så som fackförbund, studiegrup-
per på universiteten, släkten och de gamla vännerna, lyssnar efter 
ovanliga ljud i trappuppgången och har alldeles för tät kontakt med 
Säpo?

Jag vet att jag gör det för att jag tror på någonting. Jag tror att 
vi kan skapa ett tryggare samhälle, där invånarna upplever sig ha 
en gemensam identitet, där mina barn inte behöver känna rädsla 
att bli utsatta för brott eller kränkningar på grund av sitt ursprung, 
där våra traditioner och vår kultur har en självklar och uppskattad 
plats i samhällslivet och där vi har en linje som säger att om det 
inte passar med svenska högtider, svensk mat och svenska lagar, så 
är det fritt fram att söka sig till ett land där man trivs bättre. Jag tror 
att vi kan förändra något, och därför fortsätter jag med det här.

Men det finns ett litet smolk i min bägare vad gäller min arbets-
glädje och min stolthet för vad vi tillsammans har åstadkommit 
med det här partiet. Jag funderar på hur man får för sig att det 
skulle vara OK att som sverigedemokrat, och framför allt som folk-
vald representant för Sverigedemokraterna, tycka eller säga saker i 
stil med ”en svart oförmögen massa” om människor med ursprung 
i Afrika. Eller för den delen att kommentera andra människors 
beslut att skaffa barn om föräldrarna råkar vara av olika ”ras”. Jag 
förstår inte hur man fungerar då. 

”Vi representerar varandra, alla kamrater 
med ansikten och namn, med barn och part-
ners och jobb och hem.”

Det minsta man kan kräva av någon som vill representera vårt 
parti är väl att de har läst vårt principprogram och våra politiska 
program? Om man har läst det och håller med, då kan man inte 
samtidigt tycka och uttrycka sig enligt mina exempel ovan. Och det 
finns många fler exempel, dessa råkar bara vara några av de nyaste.

När man bestämmer sig för att säga eller skriva sådana saker, då 
skadar man självklart partiet. Men man skadar också sina parti-
kamrater, de människor som kämpat vid ens sida i åratal trots spott 
och spe, hot och våld, oro och rädsla. Man sätter liksom klackarna 
i backen och knuffar med all sin styrka och all sin energi tillbaka 
sina partikamrater till en tid då de kallades rasister och var lovligt 
byte. 

Vi som är aktiva inom SD tror att vi kan åstadkomma en för-
ändring av det svenska samhället, och att det kan och ska ske på 
demokratisk väg. Då krävs det att vi bedriver politik på ett seriöst 
sätt, oavsett var vi verkar; i riksdagens talarstol, i kommun- och 
landstingsfullmäktige, i lokalavdelningar, i kyrkan, på bokborden 
i skolorna, på tidningarnas debattsidor och på Internet. Ett seriöst 
sätt är att argumentera med sakargument utifrån de värderingar 
och åsikter som vi uttrycker i våra program. 

Att få ur sig sin frustration över olika besvikelser i livet genom 
att spy ur sig hat och kränkande tillmälen om andra människor är 
inte ett seriöst sätt att bedriva politik. Vi representerar inte bara oss 
själva, ett parti eller 330 000 ansiktslösa personer. Vi representerar 
varandra, alla kamrater med ansikten och namn, med barn och 
partners och jobb och hem. Och jag vill inte bli representerad av 
någon som tycker att afrikaner är en svart oförmögen massa. Jag 
vill bli representerad av alla de duktiga, hårt arbetande och modiga 
människor som säger att mångkultur inte fungerar och att svensk 
kultur ska råda i Sverige, och att vi har fungerande lösningar som 
vi tänker ta ansvar för. Det är mod i ordets riktiga bemärkelse. 

Och jag tänker fortsätta att ha modet att säga ifrån till partikam-
rater och sympatisörer som uttrycker sig på ett oacceptabelt sätt, 
trots att jag då blir kallad politiskt korrekt och översittare och allt 
vad det har varit. Jag är skyldig mina vänner i partiet det, och jag är 
skyldig min familj, mitt land och mina barn det. 

  
Vi ska framåt nu, partivänner, inte tillbaka!

Gabriellas funderingar

www.sdkuriren.se

Lars Isovaara (SD):

Riksdagens förste permanent 
rullstolsburne ledamot

De första ord Lars Isovaara yttrar 
när jag träffar honom i riksdagen 
är:
– Det går bra för oss.
”Oss”, det är förstås Sverigede-
mokraterna. Att Lars är nöjd är 
inte så konstigt, ty föregående 
dag hade SD tillsammans med 
oppositionspartierna vunnit en 
omröstning som hindrat regering-
en att sälja ut de statliga bolagen 
SBAB, Telia Sonera, Posten Nor-
den och delar av Vattenfall.

E t H a r f l U t i t  pÅ Br a , fort-
sätter Lars. Jag kan an-
nars vara en litet pessi-
mistisk person, men jag 

tycker det har gått överraskande 
bra för oss i riksdagen. Stämningen 
är god inom riksdagsgruppen, och 
även umgänget med övriga partier 
fungerar bra. En del hade väl en av-
vaktande hållning först, men nu är 
det inga problem.

Lars Isovaara ingick således i den 
tjugomannagrupp från Sverigede-
mokraterna vilken som ett resultat 
av riksdagsvalet den 19 september 
2010 tog plats i Sveriges riksdag.

Bra handikappanpassning
Det lyckade valresultatet var för 
SD:s del förvisso en historisk pre-
station. Invalet av Lars Isovaara har 
desslikes en individuellt historisk 
dimension:

– Det har funnits andra som va-
rit temporärt rullstolsburna, men 
jag lär vara den förste permanent 
rullstolsburne riksdagsledamoten. 
Och faktum är att faciliteterna här 
i riksdagen är bra anpassade för 
handikappade, så jag klagar inte. 
Inte minst övernattningsbostaden 
inklusive duschutrymme fungerar 
utmärkt.

Lars är totalförlamad från mel-
langärdet och neråt efter en cykelo-
lycka som, av alla dagar, inträffade 
fredagen den 13 augusti 1995.

– Cykelns framhjul åkte ner i 
en grop och jag flög handlöst över 

styret och bröt ryggraden. Jag hade 
dock turen att ha ett jobb som jag 
kunde gå tillbaka till. Jag är utbildad 
maskiningenjör och var tillbaka vid 
min dator efter tre månader.

Lars Isovaara manövrerar sig 
fram med hjälp av handkraft med en 
rullstol utan några tekniska finesser.

– Ja, jag vill hålla mig igång och 
inte bli beroende av en rullstol som 
man bara behöver trycka på knap-
par för att komma fram med. Det 
får eventuellt bli när jag blir riktigt 
gammal. 

Känner sig hemma i näringsut-
skottet
Lars Isovaara sitter i riksdagens 
näringsutskott och känner sig väl 
hemma där.

– Jodå, jag har ju en bakgrund 
som småföretagare och är väl för-
trogen med de näringspolitiska frå-
gorna.  Så jag kände mig hemma ef-
ter en relativt kort tid i utskottet. Det 
är ju namnkunnigt folk i ledningen, 
Mats Odell (KD) är ordförande och 
Maria Wetterstrand (MP) vice ord-
förande.

Lars föddes i Kiruna kommun, 
närmare bestämt i den lilla byn Vit-
tangi, 1959 men är numera bosatt 
i Skellefteå. Han gick med i Sveri-
gedemokraterna 2002 utan någon 
tidigare partipolitisk bakgrund. 
2004 blev han ordförande i SD:s 
norra distrikt och 2005 valdes han 
in i partistyrelsen. Däremot har han 
aldrig haft några politiska uppdrag i 
landsting eller kommuner – som be-
kant har partiet haft svårt att hävda 
sig i val i nordligaste Sverige.

– Jag kom i kontakt med partiet 
via nätet. Jag hade tidigare reflekte-
rat över vad mångkulturalismen i 
kombination med en alltför stor in-
vandring kan leda till i andra euro-
peiska länder som Holland, Frank-
rike och inte minst Danmark. 

Tungt – men inspirerande
Lars Isovaara är gift och är pappa 
till tre fullvuxna barn vilka alla är 

utflugna. När han inte sitter i riks-
dagen läser han gärna om såväl all-
män som militär historia. Han lyser 
upp när han ser att jag har en an-
teckningsbok med SMB:s emblem 
på; SMB, det är Svenskt Militärhis-
toriskt Bibliotek och det visar sig att 
både Lars och jag är entusiastiska 
konsumenter av böcker och andra 
produkter från SMB.

– Dessutom försöker jag resa så 
mycket jag hinner, främst för att 
upptäcka Europa. Nyligen var jag 
och hustrun exempelvis i Rom.

lars isovaaras erfarenheter som småföretagare kommer väl till pass i hans arbete som ledamot i riksdagens näringsutskott. foto: tommy 
Hansson

Jag frågar slutligen Lars om arbe-
tet i riksdagen är betungande. Han 
ger detta eftertänksamma svar:

– Jo, det kan vara ganska tungt 
ibland. Men det är betungande på 
ett inspirerande sätt, och då brukar 
det flyta på rätt bra. <

tommy Hansson
Chefredaktör

– det går bra för oss i riksdagen, säger lars 
isovaara (Sd). foto: tommy Hansson

 verigedemokraterna
Trygghet & Tradition
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Hälsan och hushållningen

Sverigedemokraterna känner ett stort ansvar för att svensk vård 
ska förbättras och att skattepengarna används på ett sätt som med-
borgarna tycker är rimligt. Vi vill att hälso- och sjukvården ska 
vara solidariskt finansierad och ges efter behov. Vi menar dock 
att det är djupt orättvist mot laglydiga svenska skattebetalare att 
utlänningar som vistas illegalt i landet har rätt till fri tand- och 
sjukvård.

Patienterna och personalen

Långa väntetider medför onödigt lidande och innebär kostna-
der för vårdtagare och vårdgivare. Akutavdelningarnas platser 
får inte minskas. Vi bejakar det fria vårdvalet, det vill säga att 
vårdtagaren ska ha möjlighet att välja vårdgivare. Personalen är 
vårdens viktigaste resurs och löner och arbetsvillkor måste därför 
vara attraktiva. Inhyrda ”stafettläkare” är mycket dyra och måste 
fasas ut på sikt genom att universitetens läkarutbildningar får fler 
platser och därmed kan utexaminera fler läkare.

Samhället och sårbarheten

Den medicinska säkerheten kräver att alla vårdtagare har rätt till 
vård utförd av personal som förstår och talar god svenska. Genom 
nya resvanor och stor invandring har nya sjukdomar hittat sin väg 
till Sverige. Gränsskyddet vad avser kontrollen av smittsamma 
sjukdomar måste därför stärkas. Alla regionanställdas skydd mås-
te säkerställas. Att ambulanspersonal och busschaufförer utsätts 
för stenkastning är helt oacceptabelt.

Vården och värderingarna

Alla vårdtagare i Västra Götaland ska behandlas likvärdigt. Den 
som ställer religiösa eller kulturella särkrav får vända sig till annan 
vårdgivare på egen bekostnad. Den svenska vården ska genomsy-
ras av svenska värderingar. Vi accepterar inte könsstympning av 
vare sig flickor eller pojkar. God tillgänglighet innbär närhet till 
vård både i tid och rum. Bevara de mindre sjukhusen och arbeta 
bort de långa köerna. 

SD:s profilfrågor i valet

www.sdkuriren.se

l inor E nGl E S S on är ersättare 
i Göteborgs kommunfull-
mäktige och kandiderar 
nu till regionfullmäktige i 

Västra Götaland. SD valde att lyfta 
fram henne som kandidat i omvalet 
eftersom hon som anhörig har stora 
erfarenheter av cancervården.

– Det jag och min familj har 
upplevt av sjukvården de senaste 
13 åren gör mig bekymrad. Mina 
båda systrar har gått bort i cancer 
och mina föräldrar har varit allvar-
ligt sjuka, men vårdkvaliteten har 
varierat starkt.

Första mötet med cancern
Elinors ena syster Marita dog i can-
cer för fem år sedan. Då var stödet 
från sjukvården till de anhöriga i 
det närmaste obefintligt. Elinors 
andra syster Susanne begick missta-
get att lita på en av sina första läkar-
kontakter, en privat gynekolog som 
inte tog hennes problem på allvar. 
Läkaren negligerade att ta de prover 
som är rutin när den typen av tyd-
liga symptom visar sig. Först efter 
ett par år tog hon kontakt med Sahl-
grenskas gynekologiska avdelning. 
Där togs prover och konstaterades 
att Susanne hade livmoderhalscan-
cer. Hon opererades ganska omgå-
ende, men det var för sent, cancern 
hade spridit sig.

– Det finns välfungerande delar 
av vården, men den palliativa vår-
den som min syster Susanne fick 
gjorde mig verkligen besviken.

På grund av den skilda ekono-
miska ansvarsfördelningen sändes 
systern mellan olika orter i regio-
nen medan man och barn bodde 
kvar i Göteborg. Hon blev bara 
sämre och hon lades slutligen in 
på Sahlgernskas palliativa enhet 
och situationen där går inte att inte 
beskriva med ord, berättar Elinor. 
Depressiv miljö, nedslitet, dålig mat 
och håglös personal.

– Det är riktigt dåligt att kom-
munerna och regionen inte kan 
samsas om kostnaderna för döds-
sjuka människor. Lidandet blir även 
stort för oss anhöriga.

– Jag ser positivt på att hospice-
verksamhet för barn etableras i re-
gionsjukvården, men jag vill gärna 
arbeta för att även vuxna ska få ett 
värdigt slut.

Pappan fick bra vård mot cancern
Elinors pappa fick högkvalitativ 
vård när han drabbades av strup-
cancer förra året, men det börja-
de inte bra. En utländsk läkare på 
vårdcentralen förstod inte alls hen-
nes fars symptombeskrivning utan 
skickade bara hem honom. I stället 
åkte han till Kungälvs sjukhus som 
han alltid har haft stort förtroende 
för. Där fick han snabbt rätt diagnos 
och opererades efter fyra månader 
på Sahlgrenska och uppföljningen 
sker nu med trygg rutin.

Även Elinors mamma har drab-
bats. En brusten blindtarm höll på 
att ända hennes liv Lucianatten 
1998. Inga läkare fanns tillgängliga 
i tid och operationen blev svårare 
än nödvändigt. Komplikationerna 
efter det kirurgiska ingreppet har 
gjort att mamman nu lever ett liv 
med ständigt vårdbehov i stället för 
en fridfull tillvaro som pensionär.

 En härdad kvinna
Elinor Englesson är 40 år och bor 
på Hisingen i Göteborg med sina 
tre tonårsbarn. Hennes arbete som 
väktare kan innebära att hon stäng-
er Hjällbo centrum på kvällen eller 
jagar snattare som civilklädd. Elinor 
gick med i SD för att hon fått nog 

tårsäcken, och fick penicillin och 
värktabletter utskrivet, med orden 
att ”det kommer lätta om två dagar 
skall du se”.

Penicillinet gjorde ingen ver-
kan, och då ögat kändes värre än 
tidigare, ringde hon återigen Möln-
dals sjukhus och fick beskedet att 
hon skulle inställa sig klockan fem 
samma kväll för ett nytt besök till 
en läkare.

Efter sex timmars väntan, klock-
an elva på kvällen, fick hon träffa 
en ny läkare, som meddelade att det 
var nödvändigt att göra ett ingrepp, 
men att detta inte kunde genomför-
as förrän klockan tio följande för-
middag.

Dagen efter fick Jannickes man 
Jimmie för tredje gången köra 
henne de fyra milen till Mölndals 
sjukhus, och när de väl kom in på 
akuten igen, möttes de av samma 
läkare som natten innan som för-
klarade att de fick vänta till efter-
middagen, eftersom kirurgen inte 
började jobba förrän då, alternativt 
få en tid klockan tio följande dag. 
Jannicke valde att återkomma och 
en ny tid sattes upp klockan tio da-
gen därpå.

Vid det här laget hade Jannicke 
förlorat både tid och pengar. Att 
hon skulle få tillbaka de 900 kro-
norna för tre betalade patientavgif-
ter kom inte på fråga.

Jannicke kände att hon tappat 
allt förtroende för sjukhuset, och 
kunde ju inte ens vara säker på att 
få hjälp vid detta fjärde besök hos 
akuten i Mölndal. I stället tog hon 
kontakt med sin vårdcentral igen 
som skrev ut en remiss till Borås 
lasarett i stället.

Väl framme i Borås fick Jannicke 
ett nytt nedslående besked. Hon var 
inte inskriven där och hade därmed 
inte rätten att träffa en läkare. En 
längre diskussion med en sjukskö-
terska ledde inte någonstans. Hen-
nes ärende ansågs inte som akut 
men hon skulle bli kallad med upp 
till tre månaders väntetid.

Efter detta besked bröt Jannicke 
ihop. Gråtande satte hon sig i bi-
len, och på väg därifrån ringde hon 
numret till den privata läkaren, där 
hon fick en tid redan dagen efter. 
Hon förvarnades om att det skulle 
kosta 700 kronor för att bli under-
sökt men hon svarade att det fick 
kosta det, bara hon äntligen fick 
hjälp!

(forts. på sidan 6)

Elinor och Jannicke berättar:

av det mångkulturella samhället. 
Gängkriminaliteten är ytterst på-
taglig i hela Göteborg och särskilt 
i de östra stadsdelarna, Hjällbo, 
Hammarkullen, Angered och Berg-
sjön

– Som kvinna vet man att man 
inget är värd i det mångkulturella 
samhället, och i väktaryrket får 
man ingen respekt om man är tjock, 
blond, svensk och kvinna.

– De icke straffmyndiga flinar 
vårt rättsväsende i ansiktet och är 
stormtrupper i stenkastningskam-
panjerna mot räddningstjänst, polis 
och kommunala färdmedel. Griper 
jag en snattare så är det bara ett steg 
i hans karrriär. De är ofta med i or-
ganiserade stöldligor med häleri av 
allt som går att sälja vidare till små-
kiosker med mera.

Ser ljust på framtiden
Trots ett tufft jobb och mycket sorg 
och smärta ser Elinor ljust på fram-
tiden. Hon tycker också att enga-
gemanget i Sverigedemokraterna 
hjälpt henne att gå vidare.

– Det var trevligt och uppiggan-
de att träffa nya vänner i valrörelsen 
och hjälpa till på olika sätt och vis. 
Jag blev också väldigt glad att få för-
troendet som ersättare i Göteborgs 
kommunfullmäktige. Jag är ju bara 
en bakgrundsfigur på KF-mötena 
men på partigruppens möten har 
vi många intressanta diskussioner.

Nu hoppas Elinor att hon kan 
tillföra något även i regionpolitiken. 

Jannickes kamp med vården
En annan kvinna som har färsk 
erfarenhet av vården är Jannicke 
Stranne från Lerum. I april förra 
året började hennes högra öga att 
rinna, men det stod hon ut med hela 
sommaren. En onsdag i september 
fick hon en förkylning, och med den 
en fruktansvärd värk under ögat, 
som strålade både nedåt och uppåt. 
Fredagen samma vecka ringde hon 
sin vårdcentral som rådde henne att 
söka akut på Mölndals sjukhus då 
de bedömde det som allvarligt.

På sjukhuset fick hon beske-
det att hon fått en inflammation i 

Elinor Englesson är besviken på vården.

I närkamp med vården

Jannicke Strannes upplevelser av den 
svenska vården kan liknas vid rena mar-
drömmen.

 verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Rösta på 

Sverigedemokraterna 

den 15 maj
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Patrik Ehn är gruppledare för 
Sverigedemokraterna i Västra Gö-
talands regionfullmäktige där par-
tiet är vågmästare. Han var med 
när regionen bildades för tolv år 
sedan och leder idag det politiska 
arbetet där.

at r iK E Hn H a r Va r i t Bo S at t på 
flera orter i västra Sverige. 
Han är uppvuxen i Otter-
bäcken i Gullspångs kom-

mun på gränsen till Värmland. Efter 
grundskolan gick han samhällsve-
tenskapligt gymnasium i Mariestad 
dit han återvände efter 15 månaders 
värnplikt på kompanibefälsskolan 
på dåvarande I16 i Halmstad.

Som mariestadsbo blev han med-
lem i Sverigedemokraterna 1989. 
Året dessförinnan var SD bara 17 
röster ifrån att ta sitt första mandat 
i Vårgårda. 1991 blev det mandat i 
Dals-Ed i stället och Patrik var med 
och kampanjade runt om i västra 
Sverige.

Bakgrund i Centerpartiet
De kommande åren läste Patrik till 
lärare vid Uppsala Universitet och 
omedelbart därefter fullföljde han 
grundkursen på skolledarhögsko-
lan. Det första arbetet efter utbild-
ningen blev dock inte inom skolan 
utan som ombudsman för Center-
partiets Ungdomsförbund i Bohus-
län.

– Jag har alltid tyckt att Center-
partiet var ett sympatiskt parti, men 
partiet har med tiden övergivit sina 
gamla goda ideal och många cen-
terpartister har därför sökt sig till 
oss i Sverigedemokraterna, berät-
tar Patrik.

Patrik har många goda erfaren-
heter  med sig från Centerpartiet. 
Han var med och startade en avdel-
ning för utlandssvenskar och han 

Patrik Ehn ställer språkkrav på läkarna
var också ordförande för Centerpar-
tiet i Skövde. Han satt också med i 
Centerpartiets styrelse i Västra Gö-
taland när regionen bildades

– Jag lärde mig mycket, och det är 
kunskaper som jag har stor använd-
ning av i min politiska gärning idag.

hotar både rättssamhället och vår 
gemensamma välfärd. Regeringen 
Reinfeldt och Miljöpartiet öppnar 
nu gränserna ännu mer samtidigt 
som de utvidgar rätten till vård och 
andra offentliga tjänster även till 
dem som olovligen uppehåller sig 

– Jag har arbetat som lärare i tio 
års tid och jag vet att i rätt miljö kan 
en ung invandrare snabbt bli svensk, 
men för att klara av att bryta utan-
förskapet måste vi dra i nödbrom-
sen, annars kommer vi aldrig att 
klara upp situationen. Sverige kla-
rar helt enkelt inte av att hantera en 
invandring på i storleksordningen 
100 000 månniskor årligen, under-
stryker Patrik.

SD aktivt i regionfullmäktige
Sverigedemokraterna tog omedel-
bart plats i debatten då partiet de-
buterade i regionfullmäktige i hös-
tas. Den enda politiska fråga som 
debatterades vid det första mötet 
var underlaget till regional kultur-
plan. I detta dokument pekas SD ut 
som främlingsfientligt. Patrik Ehn 
påpekar att det är under all kritik att 
ett av fullmäktiges partier smädas i 
regionens dokument.

– Hur skulle det se ut om Folk-
partiet beskrevs som “miljöfient-
ligt” i en regional miljöplan eller 
om Miljöpartiet beskrevs som “till-
växtfientligt” i en regional utveck-
lingsplan?

Sverigedemokraterna yrkade på 
att avsnittet skulle strykas och tre 
moderater röstade på SD:s linje.

Den 30 november var det dags 
för SD att ta striden om det svenska 
språkets ställning då de nio parti-
erna återigen sammanträdde i re-
gionfullmäktige. Patrik yrkade på 
ett tillägg i personalvisionen om att 
regionens anställda ska kunna tala 
och förstå god svenska. Som argu-
ment anförde Ehn bland annat den 
medicinska säkerheten. Inget annat 
parti ansåg att det var viktigt.

Laddad inför omvalet
Patrik och hans vänner i RF-grup-
pen förbereder sig nu för fullt inför 
omvalet den 15 maj.

– Mitt mål är sju procent och 
tio mandat. Med det resultatet tar 
vi plats i regionstyrelsen och en rad 
viktiga nämnder där vi på allvar kan 
påverka politiken och därmed män-
niskornas vardag här i Västra Göta-
land. <

Elinor och Jannicke i närkamp med vården

patrik Ehn lärde sig mycket under sina år i Centerpartiet.

Nationell solidaritet
Patrik Ehns politiska ledstjärna är 
den nationella solidariteten.

– All politik handlar som vi vet 
om prioriteringar, och Sverigede-
mokraterna prioriterar Sverige och 
svenskarna.

Patrik är mycket kritisk till upp-
görelsen mellan Fredrik Reinfeldts 
regering och Miljöpartiet .

– Den blågröna uppgörelsen 

i landet.
Patrik menar att mångkultu-

ren urholkar solidaritetskänslan i 
samhället eftersom människor inte 
känner en naturlig gemenskap med 
varandra. Även rättsstaten kommer 
i gungning när en rad oskrivna lagar 
lever sina egna liv vid sidan om Sve-
riges rikes lag. Patrik jämför lagen 
med toppen av ett isberg där en rad 
värderingar ligger under ytan.

Ett modernt folkhem
Enligt gruppledaren i Västra Gö-
talandsregionen måste Sverigede-
mokraternas mål vara att skapa ett 
modernt folkhem där alla känner 
sig som svenskar, oavsett bak-
grund.

(forts. från sidan 5)
När hon avslutat samtalet fick 

hon se att hon blivit uppringd un-
der samtalets gång, och lyssnade på 
sin telefonsvarare som sade:

”Detta är Borås lasarett som ring-
er. Oj vad tokigt det blev: Det var jag 
som pratade med dig i förmiddags, 
och jag hade bara inte uppfattat ditt 
personnummer. Jag ber om ursäkt. 
Du är välkommen tillbaka, om du 
fortfarande vill träffa en läkare i ef-
termiddag…”

Jannicke som i det här läget tap-
pat tron på den allmänna vården 
valde att besöka privatläkaren. Hela 
besöket var över på 20 minuter, och 
hon gick därifrån med ett bandage 
över ögat, och en pulserande huvud-
värk mindre.

I mitten på december började 
ögat ”rinna över” igen, och den 
ömmande knölen gjorde sig till 
känna igen. Dagarna före julafton 
gjorde det så ont att Mölndals sjuk-
hus kopplades in igen, och Jannicke 
förklarade situationen; att tårsäck-
en behövdes tömmas. Tid för detta 
sattes upp och hon var välkommen 
mellan klockan15 och 17 dagen ef-
ter. Klockan 15:30 anmälde de sig 
återigen på detta sjukhus, och det 

utlovades att de skulle vara klara vid 
17-tiden. Tiden gick och inget hän-
de. Läkaren stoppades i farten och 
Jannicke frågade om hon verkligen 
skulle få sin inflammerade tårsäck 
tömd. Till svar på detta fick de att: 
”Ja, om det är det som krävs…”

Efter 6,5 timmar fick de då änt-
ligen träffa en läkare som konsta-
terade att: ”Vi kan inte göra något 
ikväll, nu har alla gått hem, men 
du får smärtstillande och penicillin 
och kan återkomma när inflamma-
tionen lagt sig…”. Känns det igen? 
Favorit i repris!

Natten genomleds, men synen 
i spegeln dagen efter var inte den 
roligaste. Apoteket uppsöktes, och 
penicillinet och värktabletterna som 
skrevs ut dagen innan hämtades 
hem, detta till en kostnad på över 
tusen kronor. Timmarna gick, och 
värktabletterna gjorde ingen större 
nytta.

Sahlgrenska kontaktades, dit 
Mölndals sjukhus gett dem numret 
om läget blev mer akut (vilket det ju 
var innan också). Jannicke satt länge 
i väntrummet och smärtan tilltog, 
varpå sköterskorna lägger henne på 
en bår, kör in henne i ett rum och 
ger henne smärtstillande. Efter ett 

par timmar konstaterar de att de 
inte kan hjälpa henne, utan att hon 
tillhör avdelningenen på Mölndals 
sjukhus. Läkaren på Sahlgrenska 
ringde till Mölndal och informerade 
dem om att Jannicke var på väg dit, 
återigen.

Efter 6,5 timmar fick 
de då äntligen träffa 
en läkare som kon-
staterade att: ”Vi 
kan inte göra något 
ikväll…”.

Väl där blev hon inskriven ome-
delbart. Hennes värden var nu så 
dåliga att de insåg att hon måste 
läggas in, och de gav henne nu pe-
nicillin intravenöst. Prover togs i 
ögat, och svaren visade att det var 
stafylokocker. Samma prover togs i 
september vid första besöket, men 
dessa provsvar hade man inte ens 
tittat på, och därför hade Jannicke 
under hela resans gång fått fel medi-
cinering erkände läkaren nu.

Nu var det bara tre dagar kvar 
till julafton, och familjen Stranne 

skulle ha hela huset fullt av gäster. 
Jannicke låg inne en vecka till den 27 
december, så allvarligt hade hennes 
tillstånd blivit. Med endast några 
timmars permission för att kom-
ma hem till sina barn på julafton. 
Hon hade vid det här laget nu fått 
sin tårsäck tömd, och den spräng-
ande känslan var än en gång borta. 
I mitten på januari blev hon inlagd 
på privatkliniken för att operera 
bort tårsäcken helt och hållet för att 
slippa framtida besvär.

Väl hemma kom besvären till-
baka under läkeperioden, och pri-
vatkliniken kontaktades. Då den-
nas kirurg bara jobbade där en dag i 
veckan hänvisades hon till Mölndal. 
Hon fick tid ett par dagar senare, 
och fick då träffa en läkare som inte 
kunde tala eller förstå svenska och 
Jannicke kunde inte beskriva sina 
besvär för läkaren.

”Vad har du för besvär”, frågade 
läkaren på knackig svenska.

”Har du inte läst journalen”, frå-
gade Jannicke som motsvar.

”Nä, det var så mycket att läsa”, 
fick han fram.

Veckan därpå fick hon en tid till 
privatkliniken, där läkaren kon-
staterade han hon fått en ny stafy-

lokockinflammation i operations-
såret.

Detta hade inte den tidigare lä-
karen upptäckt, då han ju inte ens 
bemödat sig att läsa journalen. Ny 
penicillin igen, och tiden fick göra 
sitt.

Denna gång lade sig inflamma-
tionen och ett återbesök på privat-
kliniken avslutade den akuta delen 
i hela denna historia.

Vid ett uppföljande besök på 
Mölndals sjukhus fick Jannicke 
träffa den läkare som tidigare inte 
kunde göra sig förstådd på svenska. 
En sköterska fick kallas till rum-
met, och hon fick agera tolk så gott 
hon kunde, då hon förstod hans 
medicinska termer. Tack och lov 
blev detta det sista besöket i denna 
halvårslånga följetong. Ett halvårs 
lidande, cirka sextusen i kostnader, 
skulle egentligen ha stannat vid en 
undersökning och en operation till 
en kostnad av 300 kr. <

Jimmie Stranne  
Sd norra älvsborg

daniel rondslätt
Sd Göteborg
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Vilken är din hjärtefråga?
En välfungerande vård utan långa 
onödiga vårdköer.

Vilken är din hjärtefråga?
Avskaffa stafettläkarsystemet 
som både är dyrt och dåligt för 
patienten.

Vilken är din hjärtefråga?
En modern och tillgänglig sjuk-
vård för alla medborgare i alla 
delar av vår region.

Hanna Wigh är SD-politikern från 
Falköping som tagit strid för djur-
rättsfrågorna och kvinnofrågorna 
i kommunfullmäktige. Nu tänker 
hon göra detsamma i regionfull-
mäktige.

a nn a W iGH har blivit något 
av en lokal kändis efter det 
att hon kom med i kom-
munpolitiken i Falköping. 

Hon har tagit debatten med de eta-
blerade partierna i kommunen på 
ett mycket föredömligt sätt och hon 
har visat sig vara både lugn men 
samtidigt mycket skarp i sin argu-
menation.

– Det är extra viktigt för oss sve-
rigedemokrater att sköta den poli-
tiska debatten på ett snyggt sätt. I 
Falköping är det ofta våra politiska 
motståndare som tappar fattningen, 
berättar Hanna.

Hanna vill att hyfs och fason ska 
råda i det politiska samtalet. Poli-
tiker ska bemöta varandra korrekt 
och med respekt utan att för den 
sakens skull behöva dela varandras 
politiska åsikter.

Ritualslaktat kött
Falköping har gjort sig känd för att 
vara en så kallad Cittaslowkommun, 
det vill säga en kommun som arbe-
tar mot snabbmatssytemet och som 
fokuserar på miljö, gästfrihet och lo-
kal produktion vad gäller livsmedel.

När Hanna hörde ryktet att kom-
munen trots sina fina ambitioner 
importerade ritualslaktat kött från 
Thailand och Nya Zeeland lyfte hon 
frågan i kommunfullmäktige. I en 
tidigare debatt blev Hanna beskylld 
för att sprida rykten, men hon gick 
till källan och begärde ut inköpslis-
tor från kommunen. Det visade sig 
att ryktet stämde.

– Det är ett oerhört hyckleri av 
Falköping att saluföra sig som en 
kommun som satsar på närprodu-
cerat och sedan agera på ett helt an-
nat sätt.

– Vi har ingen perfekt djur-

”Svenska värderingar ska 
gälla inom svensk sjukvård”

skyddslagstiftning men vi har trots 
allt en av världens bästa. Jag finner 
det oerhört viktigt att vi slår vakt 
om den och inte tillåter kommu-
ner och regioner att kringgå svensk 
djurskyddslagstiftning och gör den 
tandlös genom att köpa upp och 
därmed uppmuntra det djurplågeri 
som ritualslakten innebär. Desutom 
förfördelar det de svenska bönderna 
som varken kan eller borde försöka 
konkurrera med det.

Kvinnors och barns rätt
Hanna Wigh har också tagit stri-
den för kvinnors rättigheter i sin 
kommun. Hon reagerade mycket 
starkt när kommunen köpte in så 
kallade burkinis, alltså heltäckande 
baddräktter till det kommunala 
badhuset Odinbadet.

– Att kommunen så tydligt tar 
ställning för ett så tydligt kvinnoför-
tryckande klädesplagg är rent skam-
ligt, i synnerhet när de vill sätta detta 

plagg på små flickor.
Hanna tycker att det är viktigt att 

människor får klart för sig vad slö-
jan står för. Den ska skyla en kvinna 
så att hon inte ska attrahera män och 
det innebär att små barn som bär 
dessa sexuliseras på ett oacceptabelt 
sätt.

”Hanna tycker att det 
är viktigt att män-
niskor får klart för sig 
vad slöjan står för.”

Hanna reagerar också på vilken 
syn på mannen som följer av att 
kvinnan ska gå klädd i burka.

– Jag vill inte att man ska bort-
se ifrån den kränkning som slöjan 
innebär gentemot männen då de 
tydligen inte ska klara av att be-
härska sin sexualitet bara av blotta 
åsynen av en kvinna. Den förnekar 

även förekomsten av homosexuella 
män.

Sjöja inom vården
Slöjans förekomst innom vården 

är även det en het potatis. Först och 
främst gäller det de hygieniska as-
pekterna påpekar Hanna, men hon 
tycker också att det är rimligt att 
man lägger sina religiösa överty-
gelser och andra särartsintressen åt 
sidan när man arbetar inom vården.

– De som säger att slöjan skyddar 
kvinnor säger samtidigt att mannen 
inte kan behärska sin sexualdrift. De 
förutsätter ock så att alla män är he-
terosexuella.

Upphandling av omskärelse
Hanna Wigh sitter idag som ersät-
tare för SD i regionfullmäktige. 
Även i regionen har hon som mål 
att lyfta frågor som handlar om 
djurrätt men också kvinnors och 
barns rätttigheter. Hon vill riva 
upp beslutet som regionens hälso- 
och sjukvårdsutskottet tagit om att 
upphandla omskärelse av pojkar 
som inte sker av medicinska skäl.
et.

– Alla människor har rätt till sin 
kropp. Det gäller också små gosse-
barn, slår Hanna fast.

– Det är dags att vi tar tillbaka pa-
rollen ”Låt barn vara barn”. Att om-
skära pojkar och skyla små flickor 
hör inte hemma i ett samhälle med 
människors lika värde. Barndomen 
är så kort så låt oss värna om att bar-
nen i Sverige verkligen ska få vara 
barn. Vuxendomens problem kom-
mer de att vara tvungna att hantera 
förr eller senare. Men hur ska vi få 
barn som växer upp att värna män-
niskors lika värde när vi tillåter dem 
att segregeras  redan från start?, av-
slutar Hanna. <

patrik Ehn
Sd Göteborg

Vilken är din hjärtefråga?
Det är viktigt att läkare och annan 
vårdpersonal talar och förstår god 
svenska.

Birgitta Kullvén, 49 år
Undersköterska från Åmål

Birgit Martinsson 79 år
Pensionär från Kungälv

Kurt Karlsson, 64 år
Socionom från Vänersborg

Mattias Axner, 39 år
IT-tekniker från Skövde

Några av våra kandi-
dater presentarar sig

dE E ta Bl E r a dE pa r t iE r n a har infört 
rätt till tolk vid sjukhusbesök 
för invandrare som inte förstår 
svenska. Det hela vittnar om att 
man misslyckats totalt med att 
få stora invandrargrupper att bli 
en del av det svenska samhället. 
Ställer man inga krav på svenska 
språkkunskaper vid ansökan om 
medborgarskap så kan man inte 
förvänta sig något annat heller.

I regionfullmäktiges debatt 
om regionens personalvision 
ville SD göra tillägget att läkare 
och annan sjukhuspersonal ska 
kunna förstå och tala god svens-
ka vilket inte alltid är en själv-
klarhet idag på regionens vård-
centraler och sjukhus. Samtliga 

övriga partier, inklusive Sjuk-
vårdspartiet, motsatte sig tilläg-
get och menade istället att det 
är oviktigt att alla kan svenska, 
men att det är en tillgång att 
många läkare kan främmande 
språk. Uppenbarligen har man 
inte samma positiva syn på det 
svenska språket. Frågan är nu 
om de övriga partierna, när de 
inte vill ställa detta krav på lä-
karna, är villiga att införa rätt till 
tolk även för svensktalande. <

Joakim lindrot
Sd Sjuhärad

Ska svensktalande 
också ha rätt till tolk?

Hanna Wigh med fyrbent vän.

Vilken är din hjärtefråga?
Ökade kollektivtrafikkommunika-
tioner mellan småorter och över 
länsgränserna

Joakim Lindrot, 20 år
Studerande från Tranemo

SD Bohuslän  
startar eget

V id S d Vä S t S Å r S mö t E röstade med-
lemmarna för att distriktet skul-
le delas en sista gång. SD Väst 
bestod vid starten av alla fem 
riksdagsvalkretsar i Västra Gö-
taland. Därefter knoppades i tur 
och ordning Göteborg, Sjuhärad 
och Skaraborg av. Nu är den sis-
ta delningen fullbordad och SD 
Norra Älvsborg och SD Bohulän 
har sett dagens ljus.

– Den är en mycket glädjande 
utveckling, säger Jimmie Stran-
ne som nu fortsättrer som ord-
förande för SD Norra Älvsborg.

Bo Antonsson från Uddevalla 
blev vald till ordförande för SD 
Bohuslän med Sven Niklasson 
från Kungälv som vice.

– Vi kommer att satsa hårt för 
att omvalet den 15 maj ska bli ett 
succéval, intygar Bo Antonsson.
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ndE r f ör r a m a nd at p E r iodE n 
var Sverigedemokraterna  
det enda parti som rösta-
de emot trängselskatten 

i kommunfullmäktige i Göteborg. 
Nu har partiet även lyft frågan i re-
gionfullmäktige.

– I Göteborgs kommunfullmäk-
tige var Alliansen överens med de 
rödgröna trots tidigare ställningsta-
ganden, säger Daniel Rondslätt som 
är Sverigedemokraternas politiske 
sekreterare i regionen.

Daniel anser att det är statens 
uppgift att finansiera större infra-
struktursatsningar. Han är dessut-
om väldigt kritisk till den tågtunnel 
som ska grävas genom Haga i cen-
trala Göteborg:

– Västlänken blir mycket dyr 
och den ger inte göteborgaren nå-
got snabbt och effektivt resesätt 
inom kommunen och ej heller till 
Volvo eller andra arbetsplatser på 
Hisingen.

Enligt Daniel måste man söka 

SD säger nej till trängselskatten
kostnadseffektivare kollektivtra-
fiklösningar för regionen. Som 
exempel nämner han att man kan 
förlänga de befintliga pendeltågslin-
jerna som är på tok för korta idag. 
Kungsbackapendeln är bara 25 kilo-
meter lång och den planerade Ale-
pendeln bör kunna köra ända till 
Trollhättan, tycker Daniel.

Orättvisa villkor för chaufförer
Mikael Andersson från Mölndal är 
yrkeschaufför och sitter som repre-
sentant för Sverigedemokraterna i 
regionfullmäktige.

– Den så kallade trängselskatten 
slår oerhört olika. Utländska chauf-
förer slipper att betala biltullar men 
svenska yrkesförare drabbas. Detta 
snedvrider konkurrensen mellan 
svenska och utländska åkerier, häv-
dar Michael.

Michael Andersson ifrågasät-
ter också den kostsamma byråkrati 
som systemet med omkring 40 be-
talstationer runt centrala Göteborg 

V E r iGE dE moK r at i S K Ung-
dom Väst (SDU Väst) 
är ungdomsförbundets 
distrikt i Västra Göta-

landsregionen. Distriktet satsar 
stort i omvalet och fokuserar på 
att öka intresset för regionen hos 
unga, samt föra ut SDU:s åsikter i 
regionens frågor.

Distriktsordförande Aron 
Emilsson kommenterar:

-Distriktsstyrelsen har beslutat 
att fokusera på tre delar i valet; ak-
tivism, flygblad och media. Vårt 
distrikt täcker ju hela VG-regio-
nen och vi mobiliserar aktivister 
i alla riksdagsvalkretsar som dels 
arrangerar egna utdelningar av 

SDU:s material och dels under-
stödjer moderpartiet.

Kan du berätta något om ma-
terialet?

- Ja, vi har tagit fram ett blad 
där vi presenterar våra åsikter 
inom regionens ansvarsområden, 
särskilt riktat till ungdomar. Det 
är viktigt för oss att unga får upp 
ögonen för vad regionen är och 
har för ansvarsområden.

Vad vill SDU inom regionen?
-Våra viktigaste ståndpunkter 

är en utökad tandvårdscheck för 
unga upp till 29 år, kvalitetssäk-
ring och utveckling av kollektiv-
trafiken och de utbildningar re-
gionen bedriver, samt värnandet 

av kulturarvet.
-Kulturen är kanske den fråga 

jag personligen brinner mest för. 
Regionens övergripande organ 
för kulturarvet, Västarvet, har en 
väldigt betydelsefull roll i att be-
vara, förmedla och tillgängliggöra 
det regionala kulturarvet och jag 
ser gärna att man tillskjuter stör-
re resurser till organisationen. En 
bättre marknadsföring och större 
kunskapsspridning av regionens 
kulturarv, gärna redan i skolål-
dern, skulle stärka intresset för 
historien och öka förståelsen för 
samtiden. <

SDU värnar vår kultur

daniel rondslätt anser att staten skall be-
kosta större satsningar på infrastrukturen.

och på broarna innebär 

”Född fri -skattad till döds”
Sverigedemokraten Tommy Lars-
son från Ulricehamn är även djupt 
kritisk till trängselskatten. Enligt 
honom drabbar den inte bara gö-
teborgarna utan människor som av 
olika skäl måste bilpendla till Gö-
teborg.

– De som kör bil betalar idag 
både bensinskatt och fordonsskatt 
och bör inte belastas med ytterligare 
en skatt, anser Tommy.

– Trängselskatten drabbar de 
med låga inkomster hårdast. För 
människor som behöver bilen till 
jobbet, förskolan med mera blir 
skatten en kostsam privatekono-
misk pålaga.

En demokratisk fråga
Under förra mandatperioden var 
Mikael Jansson helt ensam om att 
kritisera trängselskatten i Göte-
borgs kommunfullmäktige. Han 

menar att beslutet om införandet av 
biltullar var ett stort demokratiskt 
svek från de styrandes sida.

”Under förra man-
datperioden var 
Sverigedemokraterna  
det enda parti som 
röstade emot träng-
selskatten i kommun-
fullmäktige i Göte-
borg. 

– Socialdemokraternas Anneli 
Hulthén lovade att göteborgarna 
skulle få säga sitt i en kommunal 
folkomröstning. Det löftet svek hon.

 <

patrik Ehn
Sd Göteborg

n a nn a n K a ndid at t il l Region-
fullmäktige är SD:s glade 
busschaufför Lars Hans-
son som oftast brukar köra 

busslinjerna mellan Partille och Gö-
teborg. Lars som bott i Kortedala i 
hela sitt liv har en bakgrund inom 
livsmedelssektorn. Många känner 
nog igen honom från Gunnars Livs 
på Avenyn och många andra stäl-
len, men han började inom Coop-
rörelsen på Konsumskolan i mit-
ten av 70-talet. Där lärde han sig 
marknadsföring och ekonomi, ut-
bildade sig till butikschefskap och 
styckmästare. Sedan blev det Vivo 
och ICA på 80-talet och ett tag hade 
han även egen butik.

– Men nu kör jag buss, det går 
inte att hålla på med så småbuti-
ker nuförtiden när lönsamheten 
påverkas av höga lokalhyror och 
personalkostnader, men jag trivs 
kanonbra som bussförare, trots tjöt 
om biljetterna. Keolis är en utomor-
dentlig arbetsgivare.

Hur fungerar bussbranschen 
då? Företagen som vinner upp-
handlingar med lägsta pris, klarar 
de verkligen att hålla kvaliteten och 
trafiksäkerheten uppe?

– De flesta klarar det. Det företag 
jag kör hos funkar bra. Men kom-
munägda Göteborgs Spårvägar (GS 
Buss) har haft stora problem och 
nu är det Veolia som är på tapeten. 
Västtrafik har varnat Veolia och san-
nolikt säger de upp avtalet snart. 
Veolia har gjort sig kända för grova 
säkerhetsbrott och deras bussar körs 
omkring med en mängd av fel, sto-
ra som små. De åtgärdar inget utan 
chansar av rent ekonomiska skäl.
Uppseendeväckande händelser hos 
Veolia är när bussar tappat fönster-
rutor, några har dörrar som inte kan 
stängas och så vidare. Däck har fal-
lit av under färd. Trafikpolisen har 
frekventa fordonskontroller stoppat 
flera bussar så passagerare har fått 
gå av och ta nästa buss istället.

Lars vill att kollektivtrafiken skall 
bli tryggare och säkrare, men även 
mer serviceinriktad. 

– Tätare turer och fler snabbus-
sar som kör i separata bussfiler är 
bra, men det behövs även bussvär-
dar på de större hållplatserna el-
ler till och med på vissa fordon 
som tar hand om alla biljettför-
säljningar och förklarar för kun-
den om det finns frågor, allt detta 
är saker som skulle effektivisera 
busstrafiken och ge föraren bätt-
re förutsättningar att hålla tiden. 
Även fullsortimentsmaskiner där 
man i förväg kan köpa sina biljet-
ter och månadskort skulle finnas 
på alla järnvägsstationer och buss-
terminaler.

– På den största busstationen 
i Västra Götalandsregionen, Nils 
Eriksson-terminalen vill jag att 
alla resenärer är viserade av per-
sonal när jag kör fram bussen så 
att de snabbt kan stiga på istället 
för att vi förare skall sitta och di-
videra om kortgiltighet eller läsa 
sms-biljetter och förklara vad 
som gäller medan kön utanför 
växer, önskar Lars Hansson

Biljettsystemet som fått sån 
stark kritik måste genast göras om, 
tycker Lars som vill se ett för kun-
den lättbegripligt zon-system som 
man läser av på en karta och pris-
tabell. Han vill också ge Västtrafik 
uppdraget att ordna försäljning av 
biljetter på sin hemsida, så kunden 
betalar med kort så att man kan 
skriva ut sin biljett hemma, precis 
som kunderna hos SJ.

– Resenärerna förstår inte det 
nuvarande biljettsystemet, det är 
för komplicerat. 

Västtrafik köpte ett mycket 
dyrt biljettsystem som i full drift 
bara har några år på nacken. Det 
tar för mycket betalt av resenären 
som först har erlagt pant 50 kro-
nor för att få sitt kort och sedan 
laddat detta med några hundratal 

kronor hos ett säljställe. Systemet 
kräver att resenären både checkar 
in och checkar ut vid avstigning 
då busslinjerna passerar flera kom-
mungränser, annars tar det betalt till 
bussens sluthållplats.

Sedan den 12 december gäller 
det även på Västtågen och då är det 

Bussförare Lars Hansson från Kortedala:

ännu längre sträckor som kan fel-
taxeras när teknikfel uppstår och 
alltså inte bara när resenär glömmer 
eller gör fel. Västtrafik har oräkne-
liga kundtjänstärenden där de han-
terar återbetalning av felaktiga bil-
jettuttag.

– Hos Västtrafik kan man även 

Det måste bli enklare och tryggare att resa kollektivt!
betala sin resa med sms-biljetter på 
mobiltelefon. Det är smidigt men  
ibland falerar det då biljettbekräf-
telser inte kommer i retur förrän 
långt senare.

På Göteborgs central vistas ung-
domsgäng och skumma taxiförare, 
där sker ofta knarkaffärer och kniv-
dåd och nu senast en osannolik kid-
nappning där fyra män rövade bort 
en 32-årig kvinna som väntade på 
tåget till Halland, som de sedan 
våldtog i en lägenhet i Bergsjön.

– SD vill lyfta upp säkerhet, ord-
ning och trygghet på Västtrafiks 
agenda. Som resenär måste man 
kunna känna sig trygg när man fär-
das med tåg, spårvagn och buss men 
också när man väntar på sitt kollek-
tiva färdmedel. <

daniel rondslätt
Sd Göteborg

8 | Valspecial

Som busschaufför har lars Hansson fått en god inblick i Västsveriges kommunikationssystem. 
mycket behöver göras för att allt skall fungera optimalt!
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R O B E R T  S T E N K V I S T 

A N A L Y S E R A R

Rent spontant

Alla högburna politiker och 
opinionsbildare i dag missar 
inte en chans att kritisera Nazi-
tyskland, Hitler och allt det som 
nazismen stod för. Ett ganska 
självklart ställningstagande kan 
man tycka i dag. Vi vill gärna tro 
att våra politiker och mediala 
makthavare höll samma höga 
och rättrådiga profil under An-
dra världskriget. Det var faktiskt 
då ett fast ställningstagande hade 
något värde och spelade en roll.

   Inget kan vara mer felaktigt 
än den föreställningen att våra 
politiska makthavare var lika 
klart avståndstagande när nazis-
terna och Hitlers arméer invade-
rade våra nordiska grannländer. 
Det var inte så att vi här i Sve-
rige bara var neutrala, vi höll en 
mycket låg profil mot Nazitysk-
land överhuvudtaget. Trans-
porterna av tyska permittenter 
genom vårt land är välkänväl-
kända. Vi gjorde även andra ef-
tergifter till tyskarna som export 
av järnmalm till ”tredje riket”.

   Det mest intressanta är dock 
det officiella Sveriges politiska 
hållning gentemot nazisterna 
under kriget. Den samlingsre-
gering vi hade under dessa år 
uttalade ingen allvarligare kritik 
mot Nazityskland, den bemöda-
de sig om att hålla en neutral linje 
även rent demagogiskt. Självklart 
motiverades denna hållning av 
en omsorg att hålla Sverige ut-
anför kriget. Men självklart är 
det så att det vi slapp betala un-
der kriget, fick andra nationers 
befolkningar betala.  

   En man stod upp för själv-
klara ideal och värnade om våra 
demokratiska principer. En man 
höll inte tyst och struntade i en 
hukande feg hållning gentemot 
Nazityskland. En man vågade 
sticka ut hakan och gå emot den 
tidens politiska korrekthet. 

   Torgny Segerstedt var chef 
för Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning. Han intog re-
dan från början en kritisk håll-
ning till nazisterna och uttryckte 
starka tvivel på vårt deltagande i 
Berlinolympiaden 1936. Kritiken 
skulle dock bli allt starkare från 
Segerstedt sida. 

     Efter att våra nordiska 
grannländer Norge och Dan-
mark blivit invaderade hukade 
sig samlingsregeringens repre-

sentanter för Hitler, och varje 
ord vägdes på guldvåg för att inte 
reta Hitler och hans hantlangare. 
Segerstedts penna blev dock allt 
vassare mot nazisterna, till sam-
lingsregeringens fasa.

   Göteborgs Handels- och Sjö-
fartstidning blev konfiskerad av 
samlingsregeringen, detta när 
Segerstedts penna blev alltför 
vass mot Hitler. Enskilda stats-
råd liksom kung Gustaf V påta-
lade för Segerstedt att han även-
tyrade rikets säkerhet. Ingenting 
hjälpte, Segerstedt stod fast vid 
sin kritiska hållning gentemot 
Nazityskland. 

     I Storbritannien däremot 
blev Segerstedt hyllad och hans 
artiklar lästes ibland upp samma 
dag som de publicerades, även 
på andra håll i krigets Europa 
blev Segerstedt betraktad som 
en sann hjälte. Segerstedt dog en 
månad innan Tysklands slutgil-
tiga kapitulation 1945.

    Segerstedt var en sannings-
sägare på sin tid, inte att jämföra 
med dagens ”whistleblowers” 
som blir hyllade för att de tar upp 
någon orättvisa på en enskild ar-
betsplats. Segerstedt stod för det 
han trodde på och tyckte, trots 
en massiv kampanj mot honom. 
Denna kampanj inbegrep tid-
ningar regering, enskilda stats-
råd och till och med. det svenska 
kungahuset, dit han blev uppkal-
lad för räfst och rättning. 

     Segerstedt stod emot den 
påbjudna politiska diskursen 
på sin tid. Han riskerade ett so-
cialt utanförskap och till och 
med  mycket värre saker än så 
om Hitler hade kommit på tan-
ken att som efterätt sluka Sverige 
efter huvudrätten Norge och för-
rätten Danmark.

     Vi behöver en ny Torgny 
Segerstedt i dag. Vi behöver en 
modig chefredaktör som vågar 
ta bladet från munnen, som vå-
gar gå emot den påbjudna poli-
tiska diskursen. Vi behöver en 
tidningsmänniska som värderar 
sanningen mer än obehagliga 
konsekvenser. Vi behöver en pu-
blicist som står upp för en uppen-
bar sanning, oavsett vilken storm 
som kommer efteråt. 

   Egentligen behöver vi bara 
en chefredaktör som står upp för 
de grundläggande journalistiska 
idealen. <

Vi behöver en ny Torgny Segerstedt!

Islamforskaren Alf Ronnby:

-Regeringen stoppar huvudet i  
busken för att inte se och höra

f ör r a nUmr E t aV SD-Kuriren 
fanns en recension av Alf 
Ronnbys uppmärksammade 
bok ”Smygande islamism” 

(Kronikan-kom! 2010, 191 sidor). 
Författaren, en välkänd akademi-
ker och forskare, analyserar här den 
smygande islamisering som Europa 
inklusive Sverige genomgått under 
senare år. I den här intervjun sam-
manfattar Ronnby sin syn på isla-
mismen och närslutande frågor 
samt ger även sin syn på Sverigede-
mokraternas roll i sammanhanget.

Alf Ronnby är i dag författare 
och föreläsare på heltid. Han har 
dessutom många fritidsintressen: 
på vintern åker han gärna skidor el-
ler ännu hellre långfärdsskridskor. 
På sommarhalvåret blir det ofta mo-
torcykelåkning eller kanotpaddling. 
Han är också mycket natur- och fo-
tointresserad.

I din bok ”Smygande islamise-
ring” skisserar du hur den växande 
muslimska inflyttningen till Sverige 
och Europa ”påverkar allas våra liv”. 
Den har blivit mycket uppskattad i 
SD-sammanhang. Hur har reaktio-
nerna blivit från annat håll dels på 
boken, dels på din allmänna frisprå-
kighet i kontroversiella frågor?

– Det har blivit både ris och ros. 
En del tycker inte om att man tar 
upp frågor kring islam och den is-
lamistiska utmaningen över huvud 
taget. De är rädda för dumheten 
med islamofobi och lägger helst 
locket på eller ser åt andra hållet. 
Några vänner har till och med sagt 
upp bekantskapen därför att jag kri-
tiskt tagit upp dessa frågor. Men så-
dana människor är ju då inte riktiga 
vänner. De kan inte skilja på sak och 
person. Det började väl med att de 
inte tyckte om romanen ”Fördömda 
stad” som handlar om det berömda 
Rosengård och islamisterna där, 
och med debattboken ”Smygande 
islamism” var måttet rågat. Men jag 
tror att de som inte vill diskutera 
den islamistiska utmaningen och 
kallar dem som gör det för islamo-
fober, kommer att ångra sig en dag.

Alf Ronnby berättar emellertid 
att han även fått många positiva 
kommentarer som går ut på att man 
uppskattar att han skriver om detta 
svåra ämne på ett samtidigt lättläst, 
begripligt och balanserat sätt.

Du är särskilt kritisk gentemot 
den extrema, jihadistiska delen av 
islam som för närvarande har stort 
inflytande i den muslimska världen. 
Ser du några tecken på att denna 
våldsbenägna typ av islam håller 
på att förlora i inflytande? Eller 
måste det ”bli värre innan det kan 
bli bättre”?

– Ja du, detta är en svår fråga. 
Jag tror att revolt- och revolutions-
vågen i arabvärlden har skjutit is-
lamisterna i bakgrunden, men hur 
det blir på sikt är svårt att sia om. 
Det islamska brödraskapet i Egyp-
ten är den bäst organiserade oppo-
sitionen, medan ungdomarna inte 
förefaller vara särskilt bra organise-
rade. I Tunisien ser det ut som om 
islamisterna kommit tillbaka och 
vädrar morgonluft. I Libyen har re-
volten tyvärr övergått i inbördeskrig 
och det är svårt att nu veta hur det 
kommer att gå. Men det kommer i 

vart fall inte att bli en fredlig över-
gång till demokrati, och framtiden 
blir nog svår. I Bahrain har kungen 
kallat in militär från Saudiarabien 
för att slå ner demonstranterna, så 
det ser illa ut för oppositionen. Jag 
skulle önska att det blev ett uppror 
mot diktaturen i Saudiarabien, som 
är det värsta bålverket för den mest 
reaktionära delen av islam.

Enligt Alf Ronnby spelar Saudia-
rabien en stor roll för jihadister och 
terrorister runt om i världen och 
finansierar dessutom moskébyg-

gen runt om i Europa, exempelvis 
den stora moskén i Göteborg. Vad 
saudierna är intresserade av är att 
sprida wahhabismen, den mest ål-
derdomliga och fundamentalistiska 
inriktningen inom islam.  Utsikter-
na för att det skall hända något av 
demokratiskt  intresse i Saudiara-
bien avfärdar Alf i stort som ”öns-
ketänkande”.

Också utvecklingen i Afghanis-
tan och Pakistan, menar Alf Ronn-
by, ger anledning till oro:

– Här har talibaner och al-Qai-
da starka fästen och hela samhällen 
tycks präglade av intolerans och 
våld. Här finns en fanatism inom 
den muslimska befolkningen, som 
jag tycker är skrämmande. Så, sam-
manfattningsvis är jag lite optimis-
tisk när det gäller utvecklingen i 
Egypten och kanske Tunisien, men 
mycket pessimistisk när det gäller 
Saudiarabien och Pakistan.

Jimmie Åkesson har föresla-
git i riksdagen att regeringen bör 
ta tag i frågan om unga muslimer 
med svensk anknytning som deltar 
i terrorträning utomlands. Vad an-
ser du bör göras åt detta problem?

– Jag har skrivit i min bok att en-
ergi bör läggas på att få muslimer i 
Sverige att själva ta ansvar för sina 
ungdomars utveckling, så att de inte 
lockas av islamister och jihadistiska 
locktoner. Vi som sysslar med com-
munity organizing har kunskap och 
erfarenhet hur detta skall gå till. Se-
dan är det förstås SÄPOs sak att 
hålla koll på dem som försöker re-
krytera till exempel somaliska ung-
domar för kriget i Somalia.

Tycker du att Sveriges regering 
gör tillräckligt mycket för att be-
möta de problem som den växande 
muslimska invandringen medför?

– Nej, verkligen inte! Tvärtom 
stoppar de huvudet i busken för att 
inte se och höra, eller viftar bort pro-
blemen. De sitter i regeringskansliet 
och verkar inte ha koll på vad som 
händer här i landet. Det finns också 

en missriktad välvilja, under hänvis-
ning till religionsfrihet, som accep-
terar en utveckling av islamistiska 
särintressen. Flera politiker tycks ha 
svårt att skilja på religion och kultur. 

Man måste, anser Alf Ronnby, 
bestämma sig för att islam skall vara 
och behandlas som en religion bland 
andra. Alla försök att låta Koranen 
och islam styra samhällets utveck-
ling och fungerande måste bestämt 
avvisas. Sådant medför oundvikli-
gen, menar Alf Ronnby, isolatio-
nism och extremism av olika slag.

Vad har du för synpunkter på 
alliansregeringens samarbete med 
Miljöpartiet i syfte att få till stånd 
en liberalare invandringspolitik? 
Tror du man lyckas ”utestänga” 
Sverigedemokraterna med detta 
samarbete?

– Ja, det är ju ett beklämmande 
politiskt taskspel, som drivs fram av 
att Reinfeldt och kompani tidigare 
bundit sig fast i, vad de väl trodde, 
valtaktiska uttalanden. De sura upp-
stötningarna får de själva svälja ner 
nu och det kommer att bli värre för 
dem. Naturligtvis genomskådar väl-
jarna genast vad detta är för verklig-
hetsfrämmande taktiserande. Det 
absurda i beslutet blir uppenbart 
för var och en som betänker att å 
ena sidan är dessa invandrare här il-
legalt, men å andra sidan är det nu 
då helt legalt att vara här och få gra-
tis sjukvård av vilket slag som helst 
och barnen i skolan. Idealisterna i 
Miljöpartiet, det vill säga dem med 
en icke verkligshetsförankrad syn, 
har lurat med regeringen på absur-
ditetens tåg, i sin iver att splittra 
det rödgröna samarbetet och göra 
invandringspolitiken och polisens 
arbete meningslöst. Och nu väntar 
nya vågor av flyktingar från Afri-
ka. Sverigedemokraterna kan bara 
tacka regeringen för deras ”smart-
het” och skörda resultatet i nästa val.

SD har så här långt, menar Alf 
Ronnby slutligen, skött sig i stort 
sett bra och Jimmie Åkesson har 
gjort väl ifrån sig i debatter och ut-
frågningar. <

tommy Hansson
Chefredaktör

Fotnot: Alf Ronnbys bok ”Smygande 
islamism” kan beställas via alf.ron@
telia.com. Boken kostar 160:- inklusive 
moms och frakt.

alf ronnby ägnar sig gärna åt motorcykelåkning under sommarhalvåret.
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Efter valet 2010 så är stödet ännu 
större bland väljarna och Sveri-
gedemokraterna är numera tredje 
största parti i Region Skåne. SDK 
har intervjuat tre av de framträ-
dande personerna inom regionpo-
litiken i Skåne, Jens Leandersson 
som är regionråd och gruppledare, 
Mats Erlandsson överläkare som 
nyss gick i pension och Per Klar-
berg lokförare och numera även 
oppositionsråd i Trelleborg.

r o t S at t dE t ä r E n femklö-
ver bestående av de fyra 
borgerliga partierna och 
Miljöpartiet som styr 

Region Skåne så måste de andra 
partierna förhålla sig till Sverigede-
mokraterna och vår politik. Vi visar 
genom våra förslag och vårt arbete 
att vi är seriösa. För oss är det inget 
självändamål att tillhöra majorite-
ten som styr, utan vår ambition är 
att göra det bästa för medborgarna 
genom vår politik. 

Om det är vi som genomför den 
eller de andra partierna som genom-
för vår politik är av mindre betydel-
se för oss, det är medborgarnas bäs-
ta som räknas. Jens Leandersson är 
inte som politiker brukar framstäl-
las utan öppenhjärtig på ett naturligt 
sätt. Även Mats Erlandsson och Per 
Klarberg har samma uppriktighet.

Rätt man på rätt plats
I Mats Erlandssons fall betyder 
det att han, i egenskap av överlä-
kare med erfarenhet från Schweiz, 
Norge och Sverige, har god inblick 
i sjukvårdsfrågor. Som ordinarie le-
damot i både hälso- och sjukvårds-
nämnden och fullmäktige har Mats 
Erlandsson redan satt avtryck både 
i debatten och genom motionsför-
slag. 

Sverigedemokraterna vill införa 
en rutin som man kan kalla Rutin-
ronden. Det förekommer att patien-
ter i kontakterna med vården drab-
bas av betydande olägenheter utan 
att det innebär en medicinsk risk. 
Patienter ska i sådana fall kunna 
kontakta Rutinronden och berätta 
om sitt fall så berörd verksamhets-
chef kontaktas för att lösa patientens 
problem.

Meningen är också att rutinen 
som ledde fel skall ändras så att inte 
fler patienter drabbas.

Mats Erlandsson är övertygad 

Sverigedemokraterna visar vägen   i region Skåne

raps är en gröda som utmärker jordbruksbygderna i den skånska regionen. foto: dreamstime.com

om att Rutinronden skulle kunna 
förbättra skåningarnas upplevelse 
av vården. 

– Vi är övertygade att de flesta 
problemen uppstår genom obe-
tänksamhet och att de är möjliga att 
åtgärda till ingen eller låg kostnad, 
menar Mats Erlandsson.

Avgifter för barn –  
gratis för illegala invandrare
Sedan 2006 har Region Skåne haft 
patientavgifter för barn över tolv år. 
Samtidigt är barnfattigdomen stor 
på många håll i Skåne. Barnfamiljer-
na är en av de grupper som har det 
generellt tufft ekonomiskt, speciellt 
ensamstående föräldrar. 

Sverigedemokraterna har motio-
nerat om att hälso- och sjukvård för 
barn och ungdom under 18 år ska 
vara avgiftsfri. 

– Det kan inte och får aldrig vara 
familjens ekonomiska situation som 
avgör om ett barn kommer till vård-

centralen eller inte, säger Jens Le-
andersson.

Samtidigt har riksdagen nu gjort 
samma överenskommelse med Mil-
jöpartiet som i Region Skåne som 
innebär att människor som befinner 
sig här illegalt ges rätt till avgiftsfri 
sjuk- och tandvård. Det är inte bara 
djupt orättvist mot laglydiga utan 
det skapar dessutom ett läge, där 
myndigheter och lagar kommer att 
arbeta mot varandra. 

Svenska medborgare som bor ut-
omlands har inte rätt till subventio-
nerad vård i Sverige. Men personer 
som inte ens givits rätt att vistas i 
Sverige, de ska nu erbjudas vård som 
betalas av de svenska skattebetalar-
na. Mats Erlandsson bara skakar på 
huvudet åt den huvudlösa politiken.

Personalpolitiken är viktig
En av de frågor som är viktig för oss 
är att det anläggs ett medarbetarper-
spektiv som avser lösa problem för 
personalen. Viktiga mål är förbätt-
rade löner och för personal som vi-
dare- eller specialistutbildat sig ska 
det få genomslag i lönekuvertet. 

– Möjligheten att påverka sin lön 
och arbetstid samt rätten till heltid 
och anställningstrygghet är andra 
viktiga frågor vi driver, berättar Jens 
Leandersson.

”En röst på Sveri-
gedemokraterna är 
en röst för en balan-
serad politik med 
ansvar för såväl 
sjukvård som andra 
viktiga områden”

Ansvar för djur och natur
Skåne är en matregion och med det 
finns det förpliktelser. Sverigede-

mokraterna har motionerat om att 
mat som serveras inom regionen 
ska innehålla varken transfetter el-
ler komma från djur som slaktats 
med metoder som inte hör hemma 
i vårt land och som strider mot vår 
djursyn. 

Det ska löna sig att upprätthålla 
de mervärden som finns i det svens-
ka jordbruket, exempelvis starka 
miljö- och djurhållningsvillkor. 
Svenskt jordbruk ska kännetecknas 

av miljö- och djurhänsyn vilket i sig 
innebär ökade produktionskostna-
der, som producenterna måste få 
rimlig kompensation för. 

Ett annat ämne som Sverigede-
mokraterna motionerat om är att 
det införs ett förbud mot användan-
det av livsmedel och produkter som 
innehåller kemikaliegruppen para-
bener. Förbudet skall gälla barn och 
ungdomar under 18 år, då de gene-
rellt sätt är mer känsliga för miljö-Vården är en av Sd:s absolut viktigaste frågor. foto: dreamstime.com

Sd:s mats Erlandsson, som är före detta överläkare, vill reformera sjukvården i region Skåne 
på en rad punkter.
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Linus Bylund är trebarnsfar, stockholmare och presse-
kreterare hos Jimmie Åkesson. Tidigare hade Linus en 
blogg vid namn ”Den förbannade Sverigedemokraten”, 
bloggen är sedan länge inaktiv, men Den förbannade 
Sverigedemokraten lever kvar här i SD-Kuriren. Inte all-
tid förbannad - men alltid Sverigedemokrat.

Grindsamhällen eller fungerande välfärd

Fenomenet grindsamhälle, eller ”gated community” som det ofta 
benämns i debatten, uppstod först i länder i Sydamerika samt i Sydafrika 
och spred sig sedan till USA. Numera finns grindsamhällen i många län-
der. Till och med i Sverige finns ett bostadsområde som ibland beteck-
nas grindsamhälle, Victoria Park i Malmö.

Ett grindsamhälle är ett inhägnat bostadsområde där man kontrol-
lerar vilka som rör sig in i området för att säkerställa att endast behöriga 
vistas där. Ofta finns också en utbyggd service på området, med affär, 
bank, rekreationsanläggningar och så vidare. Kort sagt ett boende för de 
som har det gott ställt - skyddat och avskilt från övriga samhället.

Jag har inte mycket till övers för detta fenomen. Emellertid har jag 
i någon mån förståelse för att människor vill bo så när det offentliga 
samhället misslyckas med att upprätthålla lag och ordning, service, skola 
och sjukvård. Inom grindsamhället kan man lita på varandra, man kan 
vara med att finansiera gemensamma kostnader och man kan känna 
samhörighet. Det är inte grindsamhällena eller de som bor där som är 
problemet. Fenomenet grindsamhällen är snarare ett symptom på en na-
tions sönderfall orsakat av politisk ansvarslöshet, naivitet och slapphet.

Samhället Sverige, så som vi känner det och så som de flesta svenskar 
uppfattar det, bygger på att alla i mesta möjliga mån lever i samma verk-
lighet, under samma förutsättningar. Paradoxalt nog precis som inom 
ett grindsamhälle. Inte nödvändigtvis med samma ekonomiska resurser, 
status och utbildning, dylikt vore både kontraproduktivt och utopiskt, 
men under samma offentliga förutsättningar. Om brandkåren får för lite 
resurser innebär det att alla i samhället drabbas av ett sämre brandför-
svar. Om polisen eller sjukvården får för lite resurser ökar kriminaliteten 
eller risken att inte få vård om man behöver. Inget konstigt med det. Det 
moderna Sverige bygger på solidariskt finansierad välfärd, oaktat om 
statsministern för närvarande är blå eller röd.

Det finns andra sätt att bygga samhällen. Man kan ha individbaserade 
privata försäkringar för allt, privat brandkår, privat polis och privat sjuk-
vård. Den som inte har råd kan få allmosor från dem som har det bättre 
ställt, om den har tur. Det går alldeles utmärkt. Men det inkluderar inte 
alla människor i samhället och det varken förutsätter eller stimulerar 
samhörighet, solidaritet och trygghet för alla. Jag är helt övertygad om 
att en förkrossande majoritet av svenskarna vill fortsätta leva i ett sam-
hälle där alla har ett ansvar för de gemensamma utgifterna och i gengäld 
har likvärdig rätt till de gemensamma resurserna.

Nu är det emellertid så att människor ogärna vill vara med och betala 
en kaka som de inte får del av. Ännu mindre blir betalningsviljan om de 
som betalar inte känner samhörighet med dem som kalasar på kakan. 
Det är inte en gissning, ej heller en teori, utan ett faktum - folk blir 
mindre benägna att betala skatt och vara solidariska med andra ju större 
känslan av splittring, slöseri och ineffektivitet blir. Sveriges förhållande-
vis höga skattetryck är en direkt följd av en hävdvunnen folklig soli-
daritet byggd på samhörighet och kommer inte tillåtas existera många 
mandatperioder med nuvarande politik.

Det finns inte en möjlig framtid där ett splittrat samhälle byggt på 
olikheter och parallella värdesystem existerar samtidigt som det finns 
resurser till sjukvård för alla, fungerande brottsbekämpning eller väl-
städade gator. Det är en utopi och man får helt enkelt välja. Antingen 
fortsatt splittring, mer vi och dom, mer olika, mindre solidaritet, fler 
grindsamhällen, eller så börjar vi bygga sammanhållning, gemensamma 
värderingar, gemensamma mål, gemensam stolthet och trygghet. För 
alla.

Sverigedemokraterna visar vägen   i region Skåne
påverkan och deras kroppar lättare 
absorberar olika ämnen. 

Parabener är en grupp av kemi-
kalier som används som konser-
veringsmedel i livsmedelstillsatser 
men även i kosmetika. Många pa-
rabener har visat sig vara hormon-
störande. Hormonstörande ämnen 
kan påverka människor och miljö 
genom att de efterliknar, ökar och 
ibland hämmar effekten av hormo-
ner. Ett antal undersökningar pekar 
på ett samband mellan testikelcan-
cer och bröstcancerknölar och pa-
rabener. 

Det finns också misstankar om 
att flera av parabenerna kan vara al-
lergiframkallande. 

”Sverigedemokrater-
na vill införa en rutin 
som man kan kalla 
Rutinronden. Det 
förekommer att pa-
tienter i kontakterna 
med vården drabbas 
av betydande olä-
genheter utan att det 
innebär en medicinsk 
risk. Patienter ska i 
sådana fall kunna 
kontakta Rutinron-
den och berätta om 
sitt fall så berörd 
verksamhetschef 
kontaktas för att lösa 
patientens problem.”

Infrastruktur och tillväxt
Skåne består av både städer och 
landsbygd som kräver bra kommu-
nikationer och god tillgänglighet 
för att människor ska ha möjlighet 
att bosätta sig och arbeta på olika 
orter. Det är avgörande för att till-
vara ta den potential Öresundsre-
gionen har som tillväxtområde. Ut-
byggnaden av vägar och järnvägar 
är något som står mycket högt upp 

på dagordningen.
Det behövs mer samordnade 

initiativ för att säkerhetsställa att 
statens
infrastruktursatsningar sker utan-
för Stockholm. Både Skåne och Väs-
tra Götaland är viktiga för tillväxt 
för hela Sverige. Samtidigt finns det 
stora behov av ökade satsningar på 
underhåll av befintlig infrastruktur. 

Per Klarberg vet vad han pratar 
om efter flera år som lokförare vid 
Öresundstågen. Idag är han även re-
gionpolitiker med ansvar för kollek-
tivtrafikfrågor och oppositionsråd i 
Trelleborg.

Därför är Sverigedemokraterna 
viktiga i regionen!
En röst på Sverigedemokraterna 
är en röst för en balanserad politik 
med ansvar för såväl sjukvård som 

andra viktiga områden som tillväxt, 
kollektivtrafik samt natur- och mil-
jöfrågor. Vi påverkar både genom 
vår närvaro men även genom att vi 
lägger kloka förslag och presente-
rar genomtänkta budgetförslag som 
övriga partier måste förhålla sig till. 

– Våra förslag anses ofta besva-
rade då majoriteten ser till att ge-
nomföra innehållet i våra motioner 
så fort de lämnats in. Istället för att 
sura så väljer vi att se det som att 
våra förslag är så bra att de genom-
förs men det politiska modet att 
erkänna det är litet, avslutar Jens 
Leandersson. <

daniel Engström
redaktionen

tongivande sverigedemokrat i region Skåne är Jens leandersson.. foto: Christian dirksen.

per Klarberg har tagit tjänstledigt från sitt värv som lokförare för att bli oppositionsråd i trelleborg.
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Hallå där, Daniel Edström!

daniel Edström är Sverigedemokraternas förstanamn på valsedeln inför omvalet i nordöstra valkretsen i örebro. Han och Sd vill bland 
annat se flera parkeringsplatser i centrum. foto: Jonas millard

– Vi fick ett mandat i denna val-
krets den 19 september. Nu siktar vi 
på att få ytterligare ett mandat och 
därmed öka på vår representation i 
fullmäktige.

Daniel Edström kom med i Sve-
rigedemokraterna i början på 2009 
och är därmed tämligen färsk i par-
tiet. Han är en tidigare universitets-
studerande som numera, i egenskap 
av gruppledare i fullmäktige, poli-
tisk sekreterare i Örebro landsting 
och verksam på förbundsnivå, arbe-
tar med SD-politik på heltid.

På frågan om varför det beslu-
tades om omval i Örebro kommun 
svarar Daniel Edström på följande 
sätt:

– Det hör till historien att Soci-
aldemokraternas partiledare, Mona 
Sahlin, befann sig i stadsdelen Vi-
valla i valkretsen på valdagen. I Vi-
valla bor en stor andel invandrare 
och flyktingar som i många fall inte 
behärskar svenska. Sossarna hade 
då mobiliserat sina valarbetare som 
hjälpte väljare ända in i valbåset och 
överlämnade socialdemokratiska 
valsedlar till dessa. Sahlin var fullt 
införstådd med detta. En annan sak 
var att några av rösterna av oförklar-
lig anledning hamnade i Halmstad.

Genom denna socialdemokra-
tiska offensiv på tvärs mot alla val-
lagar lyckades Socialdemokraterna 
få ett mandat fler än de borgerliga 
allianspartierna och därmed knap-
past möjliga majoritet i fullmäktige. 
Genom att Sverigedemokraterna 
gjorde ett bra val och fick fyra man-
dat inklusive det i nordöstra val-
kretsen fick partiet vågmästarställ-
ning i fullmäktige. Förutom Daniel 
Edström är det Daniel Spiik, Jonas 
Millard och David Kronvall som fö-
reträder SD i nämnda församling.

– Men nu hoppas vi alltså kunna 
öka på vår representation genom att 
knipa ännu ett mandat i nordöstra 
valkretsen, säger Daniel Edström.
   Valrörelsen kommer den här gång-
en att se något annorlunda ut än 
den 19 september. Största nyheten 
beskriver Daniel så:

– På Järntorget kommer det att 
finnas ett så kallat demokratitält, där 
det är meningen att alla partier skall 
samsas om utrymmet och inte idka 
någon pajkastning mot varandra. Vi 
får väl se hur det blir med det.

Också gamla beprövade arbets-
metoder kommer förstås att till-
lämpas i form av utdelning av SD-
Kuriren, foldrar och sedvanliga 
torgmöten med högtalaranlägg-
ning. Allt för att ytterligare stärka 
SD:s position i Örebro.

Daniel Edström berättar vidare, 

att en valfråga som kommit upp på 
tapeten sedan det första valet i sep-
tember är de så kallade ensamkom-
mande flyktingbarnen:

– Från och med den 1 januari 2011 
är det beslutat att kommunen skall 
ta emot denna kategori flyktingar. 
Vi vill få fram den frågan i ljuset, 
hittills har det varit nästan helt tyst i 
media om detta. En annan väsentlig 
fråga är att antalet parkeringsplatser 
minskat i centrum kring Järntorget, 
vilket gynnar storvaruhusen i kom-
munens utkanter på bekostnad av 
centrumhandeln. Vi är det enda 
partiet som tagit tag i denna fråga 
på allvar.  

Ytterligare en fråga som står högt 
på SD Örebros kommunala agenda 
är att kostnaderna för kommunen 
ökat med 22 miljoner kronor sedan 
man lät ett privat bemanningsföre-

tag sköta de kommunala korttids-
tjänsterna. SD kräver ett stopp för 
den kostsamma privatiseringen.

Efter samtalet med Daniel Ed-
ström tvivlar jag inte på att Sve-
rigedemokraterna kommer att 
göra sitt yttersta för att bättra på 
det redan goda resultatet från det 
ordinarie valet. Jag kan inte an-
nat än hålla tummarna för att det 
skall gå vägen – och att partiets 
vågmästarställning skall bibehål-
las! <

tommy Hansson
Chefredaktör

Stor och positiv uppmärksamhet för SD Strängnäs
Nyligen fick SD Strängnäs stor 

och positiv uppmärksamhet då man 
förklarade sig vilja begränsa flyk-
tinginvandringen till kommunen. 
”Vi måste stoppa den här massin-
vandringen”, löd förstasidesrubri-
ken i Strengnäs Tidning, den lokala 
utgåvan av Eskilstuna-Kuriren (och 
dessutom en av Sveriges äldsta tid-
ningar med 1846 som första utgiv-
ningsår).

Med ett nytt avtal mellan Sträng-
näs kommun och Migrationsverket 
har den av Socialdemokraterna 
– det överlägset största av majori-
tetspartierna – styrda kommunen 
lovat öka flyktingmottagningen 
från 30 till 40 flyktingar. Det föran-
ledde SD:s Roger Richtoff att yttra 
följande:

– Sverige kan inte hjälpa alla, det 
finns en gräns. Då måste vi tänka 
efter och fundera på hur vi bäst 
hjälper till. Vi sverigedemokrater 
menar att vi måste stoppa den här 
massinvandringen för att inte vårt 

välfärdssystem ska krascha.
Richtoff har i en motion till full-

mäktige krävt  att Strängnäs kom-
mun genomför en utvärdering 
av invandringen innan fler till-
låts komma in. Visserligen kan det 
knappast sägas att invandringspro-
blematiken är särskilt svårartad i 
Strängnäs, men det kan komma att 
bli betydligt värre än det är i dag. 
Enligt Roger Richtoff bör invand-
ring ske i ordnade former i syfte att 
undvika de problem som råder på 
många platser i Sverige, inte minst 
i närbelägna Södertälje på andra si-

dan länsgränsen.
Bland annat, menar Richtoff, 

måste kraven höjas för de utlän-
ningar som vill slå sig ned i Sve-
rige. Han pekar i artikeln i Streng-
näs Tidning på att den absoluta 
merparten av de flyktingar som 
kommer hit saknar identitets-
handlingar.  <

tommy Hansson
Chefredaktör

Mer pang för  
pengarna i  
Finlands  
försvarsmakt

 4– Finlands militära försvar 
bygger på tanken att det skall 
vara ett territoriellt, riksomfat-
tande försvar med allmän värn-
plikt och en omfattande reserv.

Det framhöll Finlands för-
svarsattaché, överste Harri Nis-
kanen, vid en presentation av 
Finlands nationella försvar vid 
Förbundet för Sveriges Folkför-
svars årsmöte på finska ambas-
saden i Stockholm.

Detta är en helt annan för-
svarsfilosofi än den svenska, där 
tanken att hela Sverige skall för-
svaras för länge sedan övergivits 
och den allmänna värnplikten 
nyligen avskaffats till förmån 
för ett så kallat insatsförsvar.

I Finland är det än så länge 
självklart att ett värnpliktssys-
tem skapar ett folkligt förank-
rat försvar. Man skulle onkeli-
gen önska att detta kunde inses 
av svenska politiker och andra 
beslutsfattare.

Höga företrädare för Fin-
lands försvarsmakt har tidigare 
förklarat att invasionshotet mot 
det egna landet kan uttryckas i 
tre ord: Ryssland, Ryssland, 
Ryssland. Och mycket riktigt 
spelar eventualiteten av ett uti-
från kommande angrepp allt-
jämt en väsentlig roll i det finska 
försvarstänkandet:

– Det militära hotet är var-
ken sannolikt eller osannolikt 
men måste ändå tas hänsyn 
till, menade överste Niskanen. 
I det syftet satsar den finska för-
svarsmakten till och med 2012 
huvudsakligen på luftförsvaret. 
Därefter kommer det att satsas 
främst på territoriella trupper 
för armén.

Niskanen skisserade ock-
så andra tänkbara hot såsom 
osymmetriska hot av typ terro-
rism, internationell brottslighet 
och ”cyberhot”. Försvarsmakten 
måste stå beredd i varje sådant 
fall liksom vid naturolyckor. 

– Finlands försvar skall 
kunna försvara landet mot an-
grepp men också stödja andra 
myndigheter samt deltaga i 
internationell krishantering, 
poängterade Harri Niskanen. 
Den största insatsen, som på-
gått sedan 2003, sker – delvis i 
samarbete med Sverige – i Af-
ghanistan.

Finlands försvarsmakt kos-
tar i dag de finska skattebeta-
larna cirka 32 miljoner kronor, 
ungefär lika mycket som Sveri-
ges försvar kostar. Skillnaden är 
att Finland får ut avsevärt mer 
för pengarna i form av potent 
krigsmateriel. Populärare ut-
tryckt: finnarna får mer ”pang 
för pengarna”. <

tommy Hansson
Chefredaktör

n t E B a r a Vä l J a r n a i Västra Gö-
taland går till valurnorna för 
omval söndagen den 15 maj. 
Sak samma gäller Örebro 

kommun och nordöstra valkretsen 
där. SD Örebros toppkandidat, Da-
niel Edström, 30, hyser gott hopp 
om utfallet:

t r ä nGn ä S ä r E n a nr iK 
kommun i Söderman-
lands län. Historiskt 
är Strängnäs nog mest 

bekant för att det var här Gustaf 
Vasa valdes till svensk konung den 
6 juni 1523 samt för Gripsholms 
slott, som ligger i Mariefred inom 
kommungränserna. I dag väcker 
det kanske visst uppseende att 
kommunen med drygt 32 000 in-
vånare styrs av en något udda po-
litisk majoritet bestående av S, C, 
FP och MP; mandatfördelningen 
är 29-26.

Sverigedemokraterna är med 
sina två ordinarie mandat och 
en ersättarplats ett av Strängnäs 
många småpartier men ändå ett 
parti som låtit tala om sig. SD-be-
sättningen Roger Richtoff, Kenny 
Salomonsson och Stefan Jakobs-
son har hittills gjort ett gott jobb i 
fullmäktige och principfast drivit 
hjärtefrågorna immigration, om-
sorg och kriminalitet.


