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SDU firade nationaldag 
och frågade folk om EU

Välbesökt konferens  
för kommunaktiva

SD och DF hade givande 
samvaro i Landskrona

 4 Samarbetet mellan de skandina-
viska systerpartierna Sverigedemo-
kraterna (SD) och Dansk Folkeparti 
(DF) cementeras ytterligare. När re-
presentanter för de båda partierna 
träffades i Citadellet i Landskrona  
deltog såväl regional- som rikspoli-
tiker.

Sidan 10

 4Arrangerande SD hade räknat 
med cirka 80 deltagare. Istället kom 
nästan 200 kommunaktiva sveri-
gedemokrater till Jönköping i början 
av juni för föreningsteknik och annat 
av intresse. Den ”hemlige föreläsaren” 
visade sig vara Mrutyuanjai Mishra 
(bilden), nybliven SD:are och kolum-
nist i Jyllandsposten.

Sidan 8

Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) 
växer så det knakar. Under national-
dagen höll ungdomsförbundet ett väl-
besökt firande. Några SDU:are med 
ordförande Gustav Kasselstrand i 
spetsen ”firade” EU-dagen med att gå 
ut och fråga folk vad de vet om den 
europeiska unionen.

Sidan 4

Rikstäckande kampanj för  
en mer effektiv polismakt

 4Sverigedemokraterna har under 
vår och försommar bedrivit en riks-
täckande kampanj till förmån för en 
mer effektivt arbetande polismakt. 
Kampanjen kan knappast beskri-
vas som annat än en fullskalig suc-
cé som engagerat såväl partitoppar 
som gräsrötter ute i kommunerna.

Kampanjen, med rubriceringen 
”Inga fler papperspoliser”, har tagit 
fasta på det faktum att polisen i dag 
tyngs av en mängd administrativa 
sysslor vilka i stället skulle kunna 
utföras av civilt anställd personal. 
Det kan vara uppgifter som att svara 
i telefon, utfärda pass, rycka ut för 
att bekämpa istappar, ta hand om 

hittegods, bevilja tillstånd för fyr-
verkerier eller omhänderta vanvår-
dade djur.

Antalet poliser har visserligen 
under senare år ökat med 3000 an-
ställda. En forskarraport visar dock 
att endast en (1) procent av poliser-
nas arbetstid ägnas åt patrullering 
till fots på gator och torg. Icke min-
dre än 70 procent ägnas i stället åt 
tjänstgöring på polisstationer eller 
i bilar.

Detta skapar otrygghet för män-
niskor varav en del, företrädesvis 
äldre, knappt vågar gå utanför dör-
ren för rädsla att utsättas för brott. 
Stora satsningar har genomförts 

mot den organiserade brottslighe-
ten av maffiatyp, men vardagsbrot-
ten – där dieselstölder kan nämnas 
som ett av många exempel – får 
stryka på foten i det polisiära arbe-
tet. Resurserna räcker helt enkelt 
inte till.

Ansvaret för att det blivit så här 
åvilar såväl socialdemokratiska som 
borgerliga regeringar.  Enligt Polis-
förbundets förklaring har man ensi-
digt prioriterat nya poliser framför 
civilanställd personal, något som 
medfört att polisens byråkratiska 
börda har ökat i stället för att mins-
ka.

Frågan om lag och ordning och 

ett effektivare rättsväsende tillhör 
Sverigedemokraternas hjärtefrågor. 
SD vill möjliggöra en mer effektiv 
polismakt som ges reella möjlighe-
ter att skapa trygghet och säkerhet i 
den offentliga miljön. Samtidigt ger 
partiet allt beröm till de hårt arbe-
tande polismän och –kvinnor vilka 
dagligen riskerar liv och lem med 
de otillfredsställande resurser som 
i dag står till buds.

Läs mer om poliskampanjen 
inne i tidningen! <

Sidan 2, 6 – 7

SD-kampanjen ”Inga fler papperspoliser” engagerade såväl partitoppar som gräsrötter i partiet. Som här i Partille. Foto: SD Partille
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VERIGEDEMOKRATERNA  lan-
serade vid en presskonfe-
rens den 11 maj den riks-
omfattande kampanjen 

”Inga fler papperspoliser”.  Med ut-
trycket ”Inga fler papperspoliser” 
vill SD fästa uppmärksamheten på 
att polisen behöver få tid och resur-
ser att fokusera på sin kärnverksam-
het: att upprätthålla lag och ordning. 
Antalet poliser har under senare år 
ökat med omkring 3 000 personer, 
men en berättigad frågeställning är 
var dessa håller hus.

Enligt en rapport signerad av 
forskarna Stefan Holgersson och 
Johannes Knutsson, grundad på 
2 000 undersökta polistimmar, äg-
nas endast en (1) procent av arbets-
tiden åt patrullering till fots på gator 
och torg. Så mycket som 70 procent 
tillbringas enligt samma rapport på 
polisstationer eller i polisbilar.

Det är en rimlig gissning 
att den högprofilerade 
kampanjen bidragit till 
den senaste tidens gynn-
samma opinionssiffror, 
där SD i Sentios majmät-
ning exempelvis kunde 
glädjas åt all time high 
med 10,0 procent av sym-
patierna.

Sverigedemokraternas slutsats av 
dessa forskarrön är att polismakten 

Ge polisen resurser att göra vad den är till för!
tyngs av uppgifter vilka med för-
del skulle kunna handhavas av ci-
vilanställd personal. Så i stället för 
att utfärda pass, svara i telefon, ta 
hand om vanskötta djur, hantera 
hittegods och ge tillstånd till fyr-

tivt larmat polisen så att de kunnat 
gripa tjuvarna med fyllda dunkar. 
Då borde ju allt vara gott och väl, 
kan man tänka. Tjuvarna har ju er-
tappats in flagrante.

Icke så. Min sagesman berättade 

att det vid varje tillfälle efter en tid 
kommit ett brev från polisen med 
det lakoniska meddelandet att ut-
redningen lagts ned emedan brott 
inte kunnat styrkas. I dag räcker det 
alltså inte ens att man ser brottsling-
arna begå ett brott och att de där-
på ertappas med stöldgodset i sin 
orättmätiga ägo. Polis och rättsvä-
sendet i stort anser sig ändå inte ha 
möjlighet att lagföra de uppenbart 
skyldiga!

För Sverigedemokraterna är lag 
och ordning och ett väl fungerande 
rättsväsende en prioriterad hjärte-
fråga tillsammans med de problem 
massinvandringen skapar samt  om-
tanken om våra äldre som hjälpt till 
att bygga upp vårt land. Vårt parti 
vill möjliggöra en effektivt arbetan-

Danska Frihedsmuseet – ett viktigt stycke motståndshistoria

kodnamnet Operation Weserübung 
och syftade till att hindra Storbri-
tannien från att skaffa sig inflytande 
i detta geografiska område. Under 

det att norrmännen initialt bjöd tap-
pert motstånd kunde Danmark in-
tas praktiskt taget utan att ett skott 
behövde lossas.

Om tyskarna hade trott att ocku-
pationen av Danmark skulle bli en 
dans på rosor misstog de sig dock 
gruvligt. Efter hand uppstod ett 
flertal motståndsgrupperingar av 
såväl borgerlig som kommunistisk 
orientering. Några sådana gruppe-
ringar var Hvidstensgruppen, Hol-

ger Danske och Churchillklubben. 
Den sistnämnda bestod av åtta skol-
pojkar från Aalborg vilka utförde 25 
sabotageaktioner mot ockupations-
makten.

Enskilda motståndskämpar som 
gått till hävderna är exempelvis Jör-
gen Haagen Schmith (”Citronen”), 
Bent Farschou-Hvid (”Flamman”), 
John Christmas Möller och Mo-
nica Wichfeld. Om de så kallade 
Flamman och Citronen har gjorts 
en mycket sevärd film/TV-serie.   
Utanför Frihedsmuseet står en 

vitmålad, hemsnickrad tank kall-
lad V3 som tillverkades i slutet av 
kriget. På detta säregna fordon har 
skrivits Frit Danmark med röd text, 
och givetvis finns också Dannebro-
gen (som danska flaggan kallas) 
samt fordonsbeteckningen V3 som 
utsmyckning.

Inne i museet väntar högintres-
santa utställningar. Exempelvis om 
hur motståndsrörelsen hjälpte mer-
parten av Danmarks judar att fly till 

verkerier så borde polisen ägna sig 
åt sin allt överskuggande uppgift: att 
bekämpa brott. 

Gammelpartiernas företrädare 
har i olika regeringskonstellatio-
ner lovat att polisen skall få bättre 
resurser att upprätthålla lag och 
ordning – men inget har hänt i den 
riktningen. Problemen är precis 
lika stora som tidigare, sannolikt 
faktiskt större. Polisen tvingas till 
en ibland hänsynslös prioritering 
och hinner knappast alls med de så 
kallade vardagsbrotten.

Låt mig ta ett enda exempel: die-
selstölder. Jag blev nyligen uppringd 
av en man verksam i åkeribranschen 
bosatt i södra Sverige. Han berätta-
de att han vid flera tillfällen ertappat 
diseltjuvar på bar gärning, alterna-

Här gör polisen vad den är till för: skyddar mötesfriheten från militanta angrepp från ex-
tremvänstern. Bilden från SD:s valstuga vid Sergels torg i Stockholm i september 2010. Foto: 
Tommy Hansson

Den hemmagjorda danska stridsvagnen V3, använd av motståndsrörelsen, på plats utanför 
Frihedsmuseet. Foto: Tommy Hansson

de polismakt som syns ute i männis-
kornas vardag. Först när så sker har 
medborgarna anledning att känna 
den trygghet och säkerhet de har 
rätt att vänta sig av rättssamhället.

Kampanjen ”Inga fler pappers-
poliser” har visat sig vara en stor 
succé. Överallt där Jimmie Åkesson, 
Björn Söder och Kent Ekeroth del-
tagit i torg- och gatuaktiviteter runt 
om i landet tillsammans med lokala 
SD-företrädare har de mötts av po-
sitiva reaktioner. När Björn, Kent 
och riksdagskansliets chef Mikael 
Valtersson besökte min hemkom-
mun Södertälje var det många för-
bipasserande som stannade till vid 
vårt bokbord, fikade och fick sig en 
pratstund. Nästan alla var positiva 
och insåg att det var en angelägen 
fråga SD tog upp.

SD tryckte inför kampanjen 
”Inga fler papperspoliser” upp 
500 000 flyers, 50 000 flygblad 
samt producerade 300 polisfigurer 
av papp i naturlig storlek. Det är en 
rimlig gissning att den högprofile-
rade kampanjen – partiets största 
någonsin under en mellanvalsperi-
od – bidragit till den senaste tidens 
gynnsamma opinionssiffror, där SD 
i Sentios majmätning exempelvis 
kunde glädjas åt all time high med 
10,0 procent av sympatierna.

Mer om kampanjen samt frågan 
om lag och ordning i stort återfinns 
på mittuppslaget. <

EN SOM besöker Köpen-
hamn i vårt sydliga skan-
dinaviska broderland bör 
inte försumma att avläg-

ga en visit i Frihedsmuseet i Chur-
chillparken. Museets utställningar 
speglar ett centralt stycke nordisk 
historia.

Den som besöker museet får icke 
minst ett vältaligt svar på frågeställ-
ningen, hur det kommer sig att våra 
nordiska grannländer Danmark, 
Norge och Finland uppvisar en be-
tydligt högre grad av nationell yra 
i samband med fosterländska hög-
tidsdagar än vad som i allmänhet är 
fallet i Sverige.

I samtliga dessa tre länder har 
man nämligen varit tvingade att 
slåss med alla till buds stående 
medel mot främmande invasioner 
och invasionsförsök. Otaliga mot-
stånds- och frihetshjältar har beta-
lat det yttersta priset i denna mot-
ståndskamp: det egna fysiska livet. 
Vi svenskar var som bekant försko-
nade från nödtvånget att slåss för li-
vet för vår frihet och vårt oberoen-
de. De nazityska angreppen på och 
ockupationerna av Danmark och 
Norge den 9 april 1940 gick under 

”

” Tommy Hansson

Chefredaktör

En budkavle är utskickad. Den 
löper genom dag och natt. Den 
går, såsom otaliga budkavlar for-
dom har gått, rättsols från gård 
till gård, från härad till härad. Det 
är den löpande elden som genom 
dag och natt skall kringföras. 
Budkavle går! Rid i natt!

Vilhelm Moberg, 1941
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Chefredaktör

Tommy Hansson

Sverige över Öresund. Och om det 
etablerade danska samhällets sam-
arbete med ockupanterna. 

Här hittar vi bland mycket annat 
även en tryckpress som användes 
i motståndsrörelsens propaganda-
verksamhet, radio- och telegrafut-
rustning samt en rekonstruktion 
av en cell som Gestapo spärrade in 
motståndskämpar i. Samt en mängd 
fotografier, uniformer, medaljer, do-
kument etcetera.

Den som besöker Köpenhamn 
och är det minsta intresserad av 
historia bör inte missa tillfället att 
besöka Frihedsmuseet. Här erbjuds 
ett viktigt stycke historia som bara 
ligger en mansålder tillbaka i tiden. 
Vad viktigare är: Frihedsmuseet kan 
även tjäna som ett memento. Sam-
ma sak kan hända igen fast med an-
dra förtecken.

Jag brukar skämtsamt hävda att 
troende nazister och kommunister 
av det gamla slaget i dag hör hemma 
i uppstoppat skick på museer. De ut-
gör ingen större fara för vår sköra 
demokrati nu för tiden, även om 
man inte helt kan bortse från hotet 
från detta håll.

I dag bör vi fokusera på de ideo-
logiska strömningar som motsvarar 
det förflutnas totalitära ideologier. 
I klartext talar jag om islamismen. 
Vi sverigedemokrater har en central 
uppgift i att göra vår intet ont anan-
de omvärld uppmärksam på detta 
hot!  <
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Här i riksdagen börjar det nu dra 
mot avslut för terminens arbete 
och när den här tidningen når er 
medlemmar så har semestertiden 
redan inträtt här med. Den 20 juni 
avslutades riksdagens arbete och 
under sommaren hålls mest en-
staka interpellationsdebatter, möj-
ligen varvat med att något utskott 
snabbinkallas om något särskilt 
viktigt beslut måste tas upp.

NDER TIDEN sedan sist så 
har en av några av de 
mest uppmärksammade 
debatterna varit David 

Långs debatter om invandrings-
frågor i riksdagskammaren. David 
Lång representerar partiet i soci-
alförsäkringsutskottet sedan nyår 
och fick därför ansvaret att ta över 
invandringsfrågorna från Erik Alm-
qvist. 

Hänt och timat i riksdagen:

Lång och Almqvist i uppmärksammade debatter

Tre uppmärksammade debatter
De är kanske främst tre debat-
ter som har väckt uppmärksam-
het och i första hand då den stora 
debatten om invandring rörande 
betänkande 2011/12:SfU10 i april. 
Både den och de två senare debat-
terna om anhöriginvandring (be-
tänkande 2011/12:SfU12) respektive  
arbetskraftsinvandring (betänkande 
2011/12:SfU11) fick positiva reaktio-
ner från sympatisörer ute i landet, 
och för den som har missat dem så 
har partiet lagt ut båda två på hem-
sidan.

På försvarssidan har Mikael Jans-
son haft en debatt i försvarsfrågor 
(Interpellation 2011/12:380) mot för-
svarsminister Karin Enström. Un-
der den nuvarande regeringen har 
försvarets förmåga successivt urhol-
kats, men för någon tid sedan före-
slog arméinspektören generalmajor 
Grundevik att vi skulle organisera 

Migrationsverket har en central roll i svensk invandringspolitik. Det besöks dagligen av en mängd utlänningar som söker uppehållstillstånd i Sverige. Foto: Sverigedemokraterna

om armén så att fler stridsvagnar 
skulle kunna användas. 

Man kan nästan undra 
om inte regeringen med-
vetet släppte ett stort 
antal propositioner sam-
tidigt för att därigenom 
försvåra för oppositionen 
att komma med motför-
slag och därigenom sätta 
käppar i hjulet för reger-
ingens agenda.

Eftersom utrustningen redan 
finns i förråden så skulle det inne-
bära en möjlighet till mer slagkraft 
utan att man behöver betala något 

extra, men försvarsminister En-
ström var inte med på noterna. 
Debatten finns också utlagd på 
hemsidan.

Medvetet av regeringen?
Arbetet går i vågor här i riks-
dagen. I mitten av mars släppte 
exempelvis regeringen ett stort 
antal propositioner, vilket gjor-
de att vi fick en stressig period 
där vi måste sätta oss in i och 
reagera på ett stort antal förslag 
samtidigt. 

Ett exempel på sådant som 
släpptes i samband med detta 
var proposition 2011/12:109 Vissa 
åtgärder mot illegala vapen där 
vi via Kent Ekeroth i justitieut-
skottet hade vissa synpunkter 
angående vilka bedömnings-
grunder som skulle avgöra när 
ett vapenbrott skulle vara grovt 
eller inte.    

Man kan nästan undra 
om inte regeringen medvetet 
släppte ett stort antal proposi-
tioner samtidigt för att därige-
nom försvåra för oppositionen 
att komma med motförslag och 
därigenom sätta käppar i hjulet 
för regeringens agenda.

Stabiliseringsfond
Avslutningsvis har Erik Alm-
qvist i finansutskottet hållit en 
debatt i riksdagen rörande in-
förandet av en stabilitetsme-
kanism för euroländerna (be-
tänkande 2011/12:FiU40) med 
innebörden, att Sverige nu ris-
kerar att bli tvingat att betala 
skattemedel till en stabilise-
ringsfond för krisande EU-län-
der mot vår vilja om det värsta 
skulle hända. 

Debatten finns även den på 
partiets hemsida att beskåda för 
den intresserade <

SD flitigast i  
riksdagen vid  
frågestunderna!

 4Enligt tidningen Riksdag & 
Departement har Sverigede-
mokraterna högst närvaro av 
samtliga partier när det gäller 
omröstningar  i kammaren. 
Partiets 19 ledamöter har haft 
mangrann närvaro vid 98 pro-
cent av omröstningarna.

Även i andra avseenden lig-
ger SD väl framme. Vid riksda-
garnas frågestunder har partiet 
producerat i snitt 3,4 frågor per 
ledamot. Därmed är SD flitigast 
i riksdagen. Tvåan Miljöpartiet 
noteras för 2,6 procent.

Avseende lagda motioner är 
SD femte parti. Att noteringen 
inte är bättre förklaras av, att när 
partiet invaldes i riksdagen hös-
ten 2010 så hade ledamöterna 
kort  tid på sig att få fram mo-
tioner medan gammelpartierna 
påbörjat motionsarbetet långt 
tidigare.

2011 lade SD dock runt 250 
motioner och var därmed näst 
flitigast av samtliga partier.

Migrationsverkets personal är hårt ansatt. Foto: Sverigedemokraterna

SD:s invandringspolitiske talesman David Lång. 
Foto: Sverigedemokraterna

Joakim Larsson

Politisk sekreterare i riksdagen

”

”



Juli 2012 www.sverigedemokraterna.seSD-Kuriren 1004 | SDU

SDU ”firade” Europadagen den 9 maj

Den nionde maj varje år firas 
Europadagen över hela Europa. 
Åtminstone är det vad som är 
tanken. En mer verklighets-
förankrad beskrivning av den 
nionde maj är naturligtvis att 
det är en helt vanlig dag som de 
breda folklagren inte uppfattar 
som något speciellt över huvud 
taget. Det är inte många, om 
ens några, vanliga svenskar 
som hissar EU-fanan och stolt 
stämmer upp i EU-hymnen. 

VEM OM EUROPA, sin bro-
kiga historia till trots, 
onekligen är en konti-
nent där många fram-

stående samhällen ligger och 
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SDU ”firade” Europadagen den 9 maj

Den nionde maj varje år firas 
Europadagen över hela Europa. 
Åtminstone är det vad som är 
tanken. En mer verklighets-
förankrad beskrivning av den 
nionde maj är naturligtvis att 
det är en helt vanlig dag som de 
breda folklagren inte uppfattar 
som något speciellt över huvud 
taget. Det är inte många, om 
ens några, vanliga svenskar 
som hissar EU-fanan och stolt 
stämmer upp i EU-hymnen. 

Även om 
E u r o p a , 
sin brokiga 
historia till 
trots, onek-
ligen är en 
kontinent 
där många 
f r a m s t å -

ende samhällen ligger och där 
många stora, framgångsrika 
människor verkat, finns ingen 
anledning att fira Europadagen. 
Anledningen till det är helt en-
kelt att dagen egentligen tillhör 
det misslyckade projektet för 
total europeisk integration, och 
kanske egentligen borde heta 
EU-dagen skrotas. Det var på ett 
EG-toppmöte i Milano 1985 som 
det beslutades att dagen skulle 
börja firas.

Ingen visste
 SDU har förvisso ingen lust 
att högtidlighålla EU, men för-
bundsordförande Gustav Kassel-
strand valde ändå att bege sig ut 
i Kungsträdgården i Stockholm 
för att ta tempen på de, som det 
visade sig, allt annat än festsugna 

stockholmarna. 
   Han passade dessutom på att visa 
bilder på ett axplock av de högsta 
beslutsfattarna i EU: Herman von 
Rompuy, Catherine Ashton med 
flera. Som Kasselstrand misstänkt 
på förhand visste i princip ingen vil-
ka personer det rörde sig om. Ingen 
kunde heller dela med sig av några 
planer på att fira. Det hela filmades 
och finns för beskådan på sdu.nu.
   Efteråt sammanfattade Kassel-
strand det hela på följande sätt: 
   – Det framkom att i stort sett ingen 
visste vilka som är EU:s president 
och utrikesminister. Ingen av de 
över hundra personer som vi till-
frågade hade heller några planer på 
att fira EU-dagen – de flesta kände 
överhuvudtaget inte till den.
 
Saknar legitimitet
SDU:s linje i Europapolitiken står 
fast. Den omyndigförklarande 
överstatligheten och de för Sverige 
mycket olönsamma ekonomiska 
omförflyttningarna har gått för 
långt. Samtidigt inser vi värdet i att 
vårda samarbetet och samförstån-
det mellan de europeiska staterna. 
Till det senare behövs dock inget 
EU.
   Gustav Kasselstrand, som förutom 

förbundsordförande även är ansva-
rig för förbundets Europapolitik, 
fortsatte: 
   – EU som organisation saknar så-
väl politisk som demokratisk legiti-
mitet. Sverige har inte bara förlorat 
en betydande del av sitt självbestäm-
mande, vi betalar över 30 miljarder 
kronor varje år för att bli av med det. 
SDU kräver att Sverige lämnar EU 
och istället återgår till den europe-
iska frihandelssammanslutningen 
EFTA. Vår vision är de självstän-
diga nationernas och fria folkens 
Europa, inte ett Europa byggt på 
storhetsvansinne, maktfullkomlig-
het och avvecklade nationalstater.
   Förutom den lilla utflykten i 
Kungsträdgården var det ingen i 
SDU som firade Europadagen. <

Malte Holm
Sverigedemokratisk Ungdom

 

Kampanjen ”Borta bra men hemma bäst” informerar om frivillig återvandring. Bild: Migra-
tionsverket

Ordförandeduell

 4 Inför årets förbundskongress 
har den intressanta situationen 
uppstått att det finns två stycken 
ordförandekandidater. Den nu-
varande förbundsordföranden, 
Gustav Kasselstrand, utmanas av 
Paula Bieler från Uppland. Det är 
ännu inte klart om det kommer 
att finnas flera kandidater även till 
andra poster i förbundsstyrelsen.

Liksom i Sverigedemokrater-
na utser distrikten ombud som 
uppbär rösträtt vid kongressen. 
Medlemmarna gör således sin 
röst hörd via representanter. SDU 
Stockholm har valt att offentligt 
stödja Gustav Kasselstrand. Öv-
riga distrikt har inte uttalat sig of-
ficiellt. <

SDU firade nationaldagen på Barnens Ö
På flera ställen i vårt land firade 
glada sverigedemokrater Gustav 
Vasas kröning den 6 juni, dock 
ingenstans med så mycket kärlek 
som på Barnens Ö utanför Norrtäl-
je där ungdomsförbundet höll till. 

ACK VARE idogt arbete 
och noga planering från 
SDU Stockholm kunde 
alla sverigedemokratiska 

ungdomar bjudas in till detta stor-
slagna högtidlighållande i Rosla-
gens sköna sommarmarker.

Sång, skratt och lek präglade na-
tionaldagen som inte bara dränk-
tes av värmen från ett underbart 
solsken, utan som även erhöll be-
sök från en utländsk gäst, Giuliano 
Moggi från det italienska socialkon-
servativa partiet La Destra. 

Kära återseenden
Dagen började som alla tillfällen 
börjar då ungdomsförbundet änt-
ligen får chans att hålla riksomfat-
tande träffar, med kära återseenden 
och mycket skratt! När alla deltagare 
sedan hade infunnit sig så servera-
des en buffélunch som avnjöts efter 
att den svenska nationalsången tra-
ditionsenligt sjungits av alla halsar, 

förutom den italienska. Giuliano 
Moggi kunde dock förlåtas med 
tanke på den bristande språkkun-
skapen. 

Detta var det första exemplet av 
dagens sånger som sjöngs och allt 
från gamla svenska sommarpsalmer 
till Ultima Thule kunde höras ljuda 
över ängarna. Naturligtvis innehöll 
dagen även tävlingsmoment av oli-
ka slag där vinnarlaget korades och 
prisbelöntes under middagen. 

Som första aktivitet direkt efter 
lunchen fick de nyligen uppdelade 
lagen knyta ballonger i lagtillhö-
rande färger kring anklarna. Dessa 
skulle sedan försvaras från de an-
dra lagens stampande fötter medan 
dessas ballonger naturligtvis måste 
smällas. Det blev en lång och ut-
mattande kamp som utkämpades 
mellan de olika lagen i en ständigt 
krympande arena och till de utslag-
nas hejarop. 

I den andra grenen förseddes alla 
i laget med ögonbindel, förutom en 
person som fick i uppdrag att med 
enbart rösten vägleda det blinda la-
get genom en bana med olika statio-
ner. Ett ypperligt sätt för framtida 
politiker att lära sig både vikten av 
att kunna kommunicera på ett tyd-

ligt sätt och hur viktigt det är att 
även lyssna.

Kunskap om det egna landet
Kunskap och allmänbildning är 
dock än större dygder för politi-
kern, och dessa sattes på prov under 
tipspromenaden som var tävlingens 
tredje moment. Väsentligt för den 
svenske medborgaren är naturligt-
vis också kunskapen om det egna 
landet, vår kultur och historia, och 
en merpart av frågorna behandlade 
dessa Sverige-relaterade ämnen.

I dessa svåra tider när starka rös-
ter från alla politiska håll förnekar 
det svenska och skriker om natio-
nalstatens upplösande så är det ex-
tra viktigt att vi värnar om det som 
är vårt och som gjort oss till vilka 
vi är. Det minsta som ett Sverige-
vänligt ungdomsförbund ska kunna 
erbjuda sina medlemmar är ett al-
ternativ till den djupa rotlösheten 
som så tydligt tar fäste hos landets 
ungdomar. 

   Efter fotbollsspel och ett dopp 
i havet var det dags för en sista ak-
tivitet innan middagen serverades. 
Detta var ett styrketest i form av 
stockstötning där det lag som helt 

SDU sticker ut hakan genom den nationalistiska kampanjen ”Stolt svensk”. Foto: SDU

enkelt kunde stöta en stock längst 
genom enbart muskelstyrka seg-
rade. 

Sprakande brasa
En av de mer omtalade detaljerna 
av nationaldagsfirandet blev dock 
aktuell först till middagen. I ut-
kanten av gården där firandet hölls 
hade under dagen en hel spädgris 
grillats som nu äntligen kunde för-
täras. Den skepsis rörande matfor-
men och tillagningssättet som fun-
nits försvann vid första tuggan, och 
grisen lyckades nästan helt på egen 
hand att mätta alla hungriga magar. 
Middagen intogs under glatt hu-
mör och avslutades med jordgub-
bar, chokladkaka och sång. 

   När kvällen sedan fallit begav 
man sig ut i juninatten och samla-
des kring en sprakande brasa för att 
tända facklor, sjunga sånger och be-
rätta sagor. Under störta andakt be-
rättade förbundsordförande Gustav 

Kasselstrand om den roll som elden 
spelat för människor i Norden sedan 
urminnes tider och om hur världen 
enligt vår mytologi skapades av el-
dens kamp mot isen vid sidorna av 
Ginnungagapet. Med alla fantas-
tiska berättelser, sånger och upp-
levelser färska i minnet kröp man 
sedan till kojs och lämnade förnöjt 
den största dagen på året bakom sig. 

   Jag är övertygad om att det är 
fler än jag som hoppas att national-
dagen för unga Sverigedemokrater 
för alltid kan innefatta detta gemen-
samma firande.    <

Malte Holm

Sverigedemokratisk Ungdom

Ä

där många stora, framgångsrika 
människor verkat, finns ingen an-
ledning att fira Europadagen. An-
ledningen till det är helt enkelt att 
dagen egentligen tillhör det miss-
lyckade projektet för total europeisk 
integration, och kanske egentligen 
borde heta EU-dagen skrotas. Det 
var på ett EG-toppmöte i Milano 
1985 som det beslutades att dagen 
skulle börja firas.

Ingen visste
 SDU har förvisso ingen lust att hög-
tidlighålla EU, men förbundsord-
förande Gustav Kasselstrand valde 
ändå att bege sig ut i Kungsträdgår-
den i Stockholm för att ta tempen på 
de, som det visade sig, allt annat än 

festsugna stockholmarna. 
Han passade dessutom på att visa 

bilder på ett axplock av de högsta 
beslutsfattarna i EU: Herman von 
Rompuy, Catherine Ashton med 
flera. Som Kasselstrand misstänkt 
på förhand visste i princip ingen vil-
ka personer det rörde sig om. Ingen 
kunde heller dela med sig av några 
planer på att fira. Det hela filmades 
och finns för beskådan på sdu.nu.

Efteråt sammanfattade Kassel-
strand det hela på följande sätt: 

– Det framkom att i stort sett 
ingen visste vilka som är EU:s pre-
sident och utrikesminister. Ingen av 
de över hundra personer som vi till-
frågade hade heller några planer på 
att fira EU-dagen – de flesta kände 

överhuvudtaget inte till den.
 

Saknar legitimitet
SDU:s linje i Europapolitiken står 
fast. Den omyndigförklarande 
överstatligheten och de för Sverige 
mycket olönsamma ekonomiska 
omförflyttningarna har gått för 
långt. Samtidigt inser vi värdet i att 
vårda samarbetet och samförstån-
det mellan de europeiska staterna. 
Till det senare behövs dock inget 
EU.

Gustav Kasselstrand, som för-
utom förbundsordförande även är 
ansvarig för förbundets Europapo-
litik, fortsatte: 

– EU som organisation saknar 
såväl politisk som demokratisk legi-
timitet. Sverige har inte bara förlorat 
en betydande del av sitt självbestäm-
mande, vi betalar över 30 miljarder 
kronor varje år för att bli av med det. 
SDU kräver att Sverige lämnar EU 
och istället återgår till den europe-
iska frihandelssammanslutningen 
EFTA. Vår vision är de självstän-
diga nationernas och fria folkens 
Europa, inte ett Europa byggt på 
storhetsvansinne, maktfullkomlig-
het och avvecklade nationalstater.

Förutom den lilla utflykten i 
Kungsträdgården var det ingen i 
SDU som firade Europadagen. <

Förbundsordförande Gustav Kasselstrand gick ut och förhörde sig om folks EU-kunskaper. Bild: SDU

Politiken  
utvecklas vidare

 4Vid 2011 års SDU-kongress 
klubbades en lång rad politiska 
program igenom och därmed 
har förbundet för första gången 
någonsin en heltäckande poli-
tik. Det låg ett långt och ihär-
digt arbete bakom, och de som 
på något sätt deltagit i proces-
sen att utveckla programmen 
var både nöjda och glada att 
kongressen var enig om att 
slutresultatet blivit mycket bra.

Nu är det dags att ta nästa 
steg och ambitionerna är återi-
gen höga; alla politiska pro-
gram och förslag ska utvecklas 
och bli tydligare, mer genom-
tänkta och bättre motiverade. 
Alla politikområden har därför 
ett utskott som arbetar med just 
detta. 

Alla SDU-medlemmar som 
känner att de vill vara med 
och utveckla förbundets po-
litik ombeds höra av sig till 
respektive utskottsledare, vars 
kontaktuppgifter återfinns på 
sdu.nu. Utskotten kommer på 
kongressen att presentera sina 
förslag på ändringar, som års-
mötet sedan får ta ställning till. 

SDU har som mål att se till 
att Sverigedemokraterna blir 
största parti i skolvalet 2014, 
och för att uppnå det utvecklar 
förbundet ständigt politiken. <

SDU firade nationaldagen på Barnens Ö
På flera ställen i vårt land firade 
glada sverigedemokrater Gustav 
Vasas kröning den 6 juni, dock 
ingenstans med så mycket kärlek 
som på Barnens Ö utanför Norrtäl-
je där ungdomsförbundet höll till. 

ACK VARE idogt arbete och 
noggrann planering från 
SDU Stockholm kunde 
alla sverigedemokratiska 

ungdomar bjudas in till detta stor-
slagna högtidlighållande i Rosla-
gens sköna sommarmarker.

Sång, skratt och lek präglade na-
tionaldagen som inte bara dränk-
tes av värmen från ett underbart 
solsken, utan som även erhöll be-
sök från en utländsk gäst, Giuliano 
Moggi från det italienska socialkon-
servativa partiet La Destra. 

Kära återseenden
Dagen började som alla tillfällen 
börjar då ungdomsförbundet änt-
ligen får chans att hålla riksomfat-
tande träffar, med kära återseenden 
och mycket skratt! När alla deltagare 
sedan hade infunnit sig så servera-
des en buffélunch som avnjöts efter 
att den svenska nationalsången tra-
ditionsenligt sjungits av alla halsar, 
förutom den italienska. Giuliano 
Moggi kunde dock förlåtas med 
tanke på den bristande språkkun-
skapen. 

Detta var det första exemplet av 
dagens sånger som sjöngs och allt 
från gamla svenska sommarpsalmer 
till Ultima Thule kunde höras ljuda 
över ängarna. Naturligtvis innehöll 
dagen även tävlingsmoment av oli-

ka slag där vinnarlaget korades och 
prisbelöntes under middagen. 

Som första aktivitet direkt efter 
lunchen fick de nyligen uppdelade 
lagen knyta ballonger i lagtillhö-
rande färger kring anklarna. Dessa 
skulle sedan försvaras från de an-
dra lagens stampande fötter medan 
dessas ballonger naturligtvis måste 
smällas. Det blev en lång och ut-
mattande kamp som utkämpades 
mellan de olika lagen i en ständigt 
krympande arena och till de utslag-
nas hejarop. 

I den andra grenen förseddes alla 
i laget med ögonbindel, förutom en 
person som fick i uppdrag att med 
enbart rösten vägleda det blinda la-
get genom en bana med olika statio-

ner. Ett ypperligt sätt för framtida 
politiker att lära sig både vikten av 
att kunna kommunicera på ett tyd-
ligt sätt och hur viktigt det är att 
även lyssna.

Kunskap om det egna landet
Kunskap och allmänbildning är 
dock än större dygder för politi-
kern, och dessa sattes på prov under 
tipspromenaden som var tävlingens 
tredje moment. Väsentligt för den 
svenske medborgaren är naturligt-
vis också kunskapen om det egna 
landet, vår kultur och historia, och 
en merpart av frågorna behandlade 
dessa Sverige-relaterade ämnen.

I dessa svåra tider när starka rös-
ter från alla politiska håll förnekar 

Typisk svensk mat stod på menyn vid nationaldagsfirandet. Foto: SDU

det svenska och skriker om natio-
nalstatens upplösande så är det ex-
tra viktigt att vi värnar om det som 
är vårt och som gjort oss till vilka 
vi är. Det minsta som ett Sverige-
vänligt ungdomsförbund ska kunna 
erbjuda sina medlemmar är ett al-
ternativ till den djupa rotlösheten 
som så tydligt tar fäste hos landets 
ungdomar. 

   Efter fotbollsspel och ett dopp 
i havet var det dags för en sista ak-
tivitet innan middagen serverades. 
Detta var ett styrketest i form av 
stockstötning där det lag som helt 
enkelt kunde stöta en stock längst 
genom enbart muskelstyrka seg-
rade. 

Sprakande brasa
En av de mer omtalade detaljerna 
av nationaldagsfirandet blev dock 
aktuell först till middagen. I ut-
kanten av gården där firandet hölls 
hade under dagen en hel spädgris 
grillats som nu äntligen kunde för-
täras. Den skepsis rörande matfor-
men och tillagningssättet som fun-
nits försvann vid första tuggan, och 
grisen lyckades nästan helt på egen 
hand att mätta alla hungriga magar. 
Middagen intogs under glatt hu-
mör och avslutades med jordgub-
bar, chokladkaka och sång. 

   När kvällen sedan fallit begav 
man sig ut i juninatten och samla-
des kring en sprakande brasa för att 
tända facklor, sjunga sånger och be-
rätta sagor. Under störta andakt be-
rättade förbundsordförande Gustav 
Kasselstrand om den roll som elden 
spelat för människor i Norden sedan 
urminnes tider och om hur världen 
enligt vår mytologi skapades av el-
dens kamp mot isen vid sidorna av 
Ginnungagapet. Med alla fantas-
tiska berättelser, sånger och upp-
levelser färska i minnet kröp man 
sedan till kojs och lämnade förnöjt 
den största dagen på året bakom sig. 

   Jag är övertygad om att det är 
fler än jag som hoppas att national-
dagen för unga sverigedemokrater 
för alltid kan innefatta detta gemen-
samma firande.    <

Malte Holm

Sverigedemokratisk Ungdom

Malte Holm
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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

SD-Kuriren nummer 100 – cirkeln är sluten

Så kommer då jubileumsnumret ut, nummer 100. Min egen tid i partiet 
och relation till SD-Kuriren känns plötsligt väldigt kort, när man betänker 
tidningen (första tiden under namnet Sverige-Kuriren) har givits ut ända 
sedan partiets födelse 1988. De första numren delades varken ut i brevlå-
dor eller skickades till medlemmarna, utan såldes till hugade läsaren för 
en överkomlig penning (20 riksdaler). De första redaktörerna har sedan 
länge lämnat politiken och vandrat vidare i livet.   

SD-Kuriren har också fram till valet 2010 publicerats på Internet. Det 
var min andra kontakt med partiet. Jag skickade in en artikel under den 
avdelning där allmänheten fick publicera sig. Vad jag kommer ihåg låg 
den kvar länge där och var väl i alla fall en av de längsta artiklar som låg 
publicerade på den avdelningen. Året jag skickade in mitt alster måste ha 
varit 2005, samma år jag hade min första kontakt med partiet över huvud 
taget. Denna första kontakt var mindre lyckad. 

Jag drar mig till minnes att jag var svettig efter cykelturen hem från ar-
betet och utschasad efter en hård arbetsdag när jag klev in i hissen, på väg 
upp till min lägenhet. Samtidigt klev en ung kortklippt man in i samma hiss 
med en bunt flygblad. Precis när jag hoppades att han inte skulle ge mig 
något flygblad, jag var inte på humör, så sträckte den unge mannen fram 
ett flygblad med ett ”varsågod”. Jag tittade på flygbladet och såg att det var 
från Sverigedemokraterna, ett ”rasistiskt” parti om man fick tro vad som 
stod i tidningarna. Mitt humör sjönk ytterligare, ungefär till skoskaften. 

Väl inne i min lägenhet var min första tanke att slänga flygbladet i soporna. 
Eftersom mannen/pojken i hissen ändå såg rätt städad ut, så tänkte jag att 
en blick i flygbladet borde man nog underkasta sig. Jag undrade var alla 
de ”rasistiska” teserna fanns, när jag väl läste texten. Här stod ju rätt vet-
tiga saker, saker som jag faktiskt länge hade saknat hos riksdagspartierna. 

Jag slog på min käraste ägodel, datorn, och läste partiprogrammen på 
SD:s hemsida. Från den stunden visste jag vilket parti jag sympatiserade 
med. Dessutom kände jag mig väldigt lurad. Jag, som alltid berömt mig 
för att tänka självständigt och inte ta något för givet av det som står i våra 
tidningar. Här hade alltså även jag blivit förd bakom ljuset på det mest 
utstuderade och försmädliga sätt. Från den eftermiddagen började jag i 
alla fall regelbundet läsa SD-K:s nätupplaga. 

Efter att regelbundet ha läst SD-K på internet så sökte jag då medlemskap 
via nätet. Förmodligen gjorde jag något fel vid första ansökan för jag fick 
aldrig något besked om att jag blivit registrerad. Dessutom funderade jag 
på om de ville ha ett samtal innan medlemskapet  godkändes, och att det 
var därför jag inte blivit registrerad.

Redan då (innan jag ens själv blivit medlem) förstod jag ju att infiltra-
tionsrisken måste vara betydande. Partiet hörde dock aldrig av sig, så jag 
skickade in en ny ansökan efter mer än ett halvår. Mitt medlemsnummer 
är alltså oförskyllt högt. Efter min andra ansökan ringde en herre vid namn 
Rolf Gustavsson upp och ville träffas för ett enklare samtal. 

Efter mitt första möte med partiet deltog jag i julmiddagen på restau-
rang WBK, Rosenlundsgatan. Här, tänkte jag, skulle sanningen komma 
fram vad det var för ett parti jag anslutit mig till. Under alkoholens påver-
kan så skulle jag få erfara om tidningarnas skriverier stämde. Mitt intryck 
var dock övervägande positivt och jag blev mött med vänlighet av relativt 
normala människor. 

   
På sommaren efter julfesten började jag ringa runt till medlemmar för 
att starta en förening i Botkyrka. Jag hade lovat en viss Jens Leandersson 
från Skåne att ordna till en förening inför valet 2010 (det löftet höll jag). 
Många medlemmar hade säkert aldrig fått ett samtal från partiet. En del 
reagerade så pass underligt vid mitt samtal att jag än i dag undrar om de 
överhuvudtaget sympatiserade med partiet. Dessa förnyade heller inte sitt 
medlemskap efter att jag upprepade gånger ring upp dem.

En person nappade dock med hull och hår på att bygga upp en förening. 
Personens entusiasm var inte att ta fel på, trots att han mycket skamset, 
nästan urskuldande, erkände att han arbetade som musiker. Jag leder ett 
band som spelar Ulla Billqvist, sade Christofer Johnsson som personen 
heter. Efteråt har jag kommit till insikt om att Christofers band även spelar 
lite annan musik än 40-tals schlager, men han kunde ju inte veta att jag 
själv är något av ett hårdrock-fan. 

Vi byggde så småningom upp en fungerande förening i vår kommun 
och tryckte dessutom upp en egen version av SD-K, speciellt anpassad för 
Stockholm. Denna tidning tryckte vi i 50 000 exemplar och delade ut till 
samtliga hushåll i flera kommuner på Södertörn. 

När jag nu själv både skriver och ibland delar ut SD-Kuriren så kan man 
säga att cirkeln är sluten. Nu är det jag som står i hissen och artigt erbjuder 
alster från Sverigedemokraterna. Vi får innerligt hoppas att så många som 
möjligt anser att jag är tillräckligt välkammad och ”normal” så de i alla fall 
slänger en blick på materialet. <

Hur länge skall övriga  
partier mörka våldet mot SD?
Frågan om politiskt våld mot 
sverigedemokrater har återigen 
aktualiserats när vårkampanjen 
”inga fler papperspoliser” tagit 
fart. Kampanjen har inte innehål-
lit några regelrätta torgmöten 
med tal, just för att undvika mer 
eller mindre våldsamma motde-
monstrationer. 
 

SAMANBAND MED kampanjen 
”inga fler papperspoliser” i 
Skövde blev Hanna Wigh ut-
satt för misshandel två gånger. 

När SD genomförde sin stillsamma 
manifestation på torget i Skövde 
dök flera vänsterorganisationer 
upp för att motdemonstrera. En av 
de demonstrerande organisationer-
na var Syndikalisterna och det var 
också medlemmar från denna orga-
nisation som gjorde sig skyldiga till 
olagligheterna. 

Fega attacker
Situationen i Skövde började urar-
ta redan på ett tidigt stadium efter 
att vänsterorganisationerna anlänt. 
Enskilda medlemmar hävde ur sig 
okvädinsord och ägnade sig åt en 
rad obscena aktiviteter. Då situa-
tionen började bli hotfull tillkal-
lades polis. När väl polisen var på 
plats lugnade vänsterfolket ner sig, 
naturligt nog. Eftersom polisen då 
uppfattade situationen som relativt 
fredlig gav den sig av efter en kort 
stund. 

Efter att polisen tagit sin Mats ur 
skolan såg vänsteraktivisterna sin 
chans och störde torgaktiviteterna 
ännu mer än tidigare. Till slut blev 
en av de deltagande partiföreträ-
darna så trakasserad och hotad att 
Hanna ställde sig emellan en hotfull 
syndikalist och företrädaren. Han-
na hade ballonger i handen som 
syndikalisten försökte rycka till sig, 
med sårskada i handen på Hanna 
som följd. 

Efter ytterligare en stund attack-
erar en syndikalist Hanna bakifrån 
och slår henne med ett tillhygge i 
bakhuvudet, varpå ytterligare en 
sårskada uppstår. Händelserna är 
polisanmälda. 

”Mycket otrevlig situation”
Situationen i Jönköpingstrakten är 
alarmerande med massvis med at-
tentat och skadegörelse mot egen-
dom. Kevin Ekholm, SDU har fått 
tre fönsterrutor sönderslagna samt 
fått sin bostad nedsprayad med or-
den ”vi skiter i ditt trygghetslarm”. 
En bil tillhörande Pierre Dahlin har 
blivit demolerad.

Ett flertal andra sprayningar har 
också skett, en med orden ”AFA ser 
dig Simon”. KristinaWinberg, vice 
ordförande i Södra Vätterbygden, 
har fått en yxa fastslagen i sin ytter-
dörr. Dessutom har affischer med 
bild, adress och telefonnummer 
till Kristina klistrats upp runt om i 
samhället där hon bor. Affischerna, 
som pekat ut Kristina som rasist, 
har kunnat läsas av Kristina barn 
och barnens klasskamrater. 

Varför Kristina adress fanns med 
på affischerna är också höljt i dun-
kel. Även ordförande för Södra Vät-
terbygden tillika säkerhetsansvarig 

i regionen, Jonas Grahn har blivit 
drabbad av den osmakliga och olag-
liga affischeringen. Detta har också 
drabbat före detta. ordföranden i di-
striktet Björn Runn. Jonas säger så 
här om situationen i regionen.

– Situationen har varit myck-
et otrevlig efter valet. Ett tydligt 
mönster är att antidemokraterna 
först gav sig på kvinnorna, för att 
sedan koncentrera sig på SDU. Att 
dessa grupper ger sig på det de tror 
är de svagaste länkarna vittnar om 
att allt tal om humansim är rent nys 
från deras sida.

Jonas Grahn fortsätter:
– Eftersom det skett i så stor 

skala och är så pass systematiskt 
är detta inget annat än ett rent hot 
mot vår demokrati. Rikspolitiker-
nas tystnad i fråga om detta poli-
tiska och antidemokratiska våld är 
både märklig och en skam för vår 
demokrati.   

Jimmie och Ted utsatta
Det finns andra fall av direkta poli-
tiska attentat som inte skett i sam-

band med kampanjen men ändå 
skett rätt nyligen. Ett exempel på 
detta är en attack mot Sverigede-
mokraternas representant i Ånge, 
Daniel Engström, vars bil fick en 
yxa genom vindrutan. Nina Kain i 
Malmö har fått sin bil repad uppre-
pade gånger. 

Inte ens rutinerade partiföreträ-
dare är immuna mot hot och våld, 
det förtjänar att påpekas. Just när 
detta skrivs så har vår partiledare 
Jimmie Åkesson precis blivit utsatt 
för ett mycket osmakligt hot, utta-
lat i offentliga sociala medier. Att 
den hotande personen arbetade på 
Fryshuset, som ju säger sig arbeta 
aktivt mot våld, gör det hela nästan 
absurt och verklighetsfrämmande. 
Att samma person dessutom uppre-
pade och skröt om sitt hot på twit-
ter gör att man saknar ord för att 
beskriva det hela.       

Ted Ekeroth blev utsatt för våld 
och hot av ett ungdomsgäng i sin 
hemstad Lund utan att polisen 
gjorde särskilt mycket, trots att Ted 
ringde det akuta larmnumret 112 
inte mindre än tre gånger. Signa-
lerna gick fram till polisen utan att 
någon svarade (vi talar nu om en 
akut situation). 

   
Solidaritetsfonder
Viktigt att nämna i sammanhanget 
är de solidaritetsfonder både SD  

riks och SDU inrättat för att stöd-
ja drabbade medlemmar. Den ti-
digare nämnde Kevin Ekholm 
har fått stöd av SDU:s fond. SDU-
ordföranden Gustav Kasselstrand 
poängterar att varje krona i SDU:s 
solidaritetsfond går till drabbade. 

   Riks solidaritetsfond är or-
dentligt uppbyggd med stadgar 
och en styrelse där bland andra 
Bengt Malmberg och riksom-
budsmännen ingår. Vi uppma-
nar både distrikt och kommun-
föreningar att sätta in en slant på 
solidaritetsfonderna, detta för att 
stödja och stötta drabbade med-
lemmar. 

 < SDU:s solidaritetsfond: Plus-
giro 649 36 00-8 

 < SD:s riksfond: Bankgiro 
871-2994

Det är trist att behöva rada upp 
dessa förfärliga händelser när SD-
Kuriren firar det hundrade num-
ret, men inte desto mindre är det 
nödvändigt. Vi måste till slut få 

våra förtroendevalda politiker att 
reagera, ta avstånd och agera mot 
detta hot mot vår demokrati. Kom 
ihåg att det är partiet som i själva 
verket attackeras vid dessa atten-
tat som drabbar enskilda medlem-
mar. Det är vår politik och vår rätt 
att tycka vad vi vill som är utsatt 
för hot. 

   
Verbala skyddsmuren
Som avslutning har jag bett vår 
säkerhetschef Bengt Malmberg 
säga en sak vi som partiföreträ-
dare skall tänka på. Bengt hade 
oerhörda svårigheter att enbart 
nämna en sak, men det blev till 
slut: alternativ flyktväg!

   Mitt eget råd är att det första 
försvaret mot en presumtiv vålds-
aktivist är den verbala skyddsmu-
ren. Lyckas du skapa en verbal 
kontakt minskar du risken för en 
fysisk incident oerhört mycket. 
Detta gäller företrädesvis när du 
står mot en, eller högst två anti-
demokrater. Glöm aldrig att det 
verbala verktyget är vårt främsta 
vapen, både politiskt och i andra 
sammanhang.  <

robert.stenkvist@sverigedemokraterna.se

DEBATT:

Robert Stenkvist

Redaktionen

Hotfulla sprejbudskap är inte ovanligt i extremvänsterns antidemokratiska kampanj mot SD. Foto: 
Sverigedemokraterna 
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men även i hög utsträckning under 
Alliansregeringen. 

Med detta menar vi att dagens 
daltande och hänsyn till grova 
brottslingar inte längre ska få stå i 
vägen för att skydda samhället och 
förhindra att nya offer drabbas av 
fruktansvärda brott.

 
Lång rad förslag
 I riksdagen har vi sverigedemokra-
ter lagt en lång rad förslag, grundan-
de i både forskning och erfarenhet 
från rättsväsendets allehanda före-
trädare, för att göra samhället tryg-
gare. Inget av våra förslag har bifal-
lits av de andra partierna, trots de 
uppenbara brister vi påtalat i dagens 

system och trots lyckade resultat 
med liknande lagstiftningsförslag i 
andra länder.

Fortfarande utdöms löjeväckan-
de låga straff för grova brott. Fort-
farande tillåts mördare, våldtäkts-
män och organiserade brottslingar 
stanna i vårt land trots att de inte ens 
är svenska medborgare. Fortfaran-
de begränsas polisen genom alltför 
snäva lagar som hindrar dem från 
att utföra sitt jobb.

Vår regering verkar i nuläget mer 
intresserad av att jaga fildelare än att 
göra samhället tryggare på gator och 
torg. De rödgröna är inte bättre de 
utan verkar tro att allt löser sig om 
vi bygger fler fritidsgårdar och mos-

Den 11 maj lanserade vi i Sveri-
gedemokraterna vår poliskam-
panj, ”Inga fler papperspoliser”. 
Kriminalpolitiken är, vid sidan av 
invandringspolitiken, det mest pri-
oriterade området för vårt parti.

IKSOM I invandringspoliti-
ken skiljer vi oss markant 
i synen på kriminalpoli-
tiken jämfört med de sju 

andra partierna. Den mest grund-
läggande skillnaden är att vi i för-
sta hand tar offrets utgångspunkt 
istället för brottslingens. Det senare 
har tyvärr varit det dominerande 
förhållningssättet under framfö-
rallt socialdemokratiska regeringar 

kéer.
I vår pågående kampanj tar vi 

upp effektiviteten inom just polisen, 
som tillsammans med regeringens 
styre av rättsväsendet nyligen kriti-
serats kraftigt av Riksrevisionen. Vi 
har idag en polis som sedan 2006  
framtill idag fortfarande inte förmår 
lösa fler än rekordlåga 18 procent av 
alla anmälda brott. 

Detta är kanske inte så konstigt 
när en svensk polis i genomsnitt nu-
mera endast patrullerar en (1) pro-
cent av sin arbetstid eller när Riks-
polisstyrelsen gradvis sänkt kraven 
för att bli polis till de lägsta i Norden 
för att ”öka mångfalden”.

Synas på gator och torg
En annan orsak är den enskilda po-
lisens demoralisering. När riktigt 
grova brottslinga sätts i fängelse på 
grund av gott polisarbete men gång 
på gång släpps ut igen efter löjligt 
korta fängelsestraff är det inte kon-
stigt om man som enskild polis kan 
tappa sugen, något som flera påtalat 
för mig.

Vi sverigedemokrater kan inte se 
på denna utveckling utan att agera. 
Samhällstryggheten måste komma 
först av allt eftersom att det är själva 
förutsättningen för allt annat i sam-
hället.

Riksdagsledamot Kent Ekeroth:

–  Ge polisen de verktyg de behöver!

Partiledare Jimmie Åkesson trivdes hos Sverigedemokraterna i Partille under poliskampanjen. Till höger Marcus från SD Göteborg. Foto: SD Partille

På Politikertorget i Södertälje syntes från vänster Kent Ekeroth, Björn Söder, Louise Erixon (med ryggen mot kameran) och SD-Kurirens chefredaktör Tommy 
Hansson. Foto: Per Vegelow: 

Paula Bieler, politisk sekreterare i riksdagen, delade ut SD-foldrar i Uppsala. Foto: SD Uppsala: 
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SD är också i realiteten det enda 
riksdagsparti som tar problemet på 
fullt allvar. Såväl yngre som äldre 
som medelålders samhällsmedbor-
gare måste kunna röra sig ute utan 
att löpa överhängande risk att ut-
sättas för brottslingars hänsynslösa 
framfart.

SD:s viktigaste förslag för ett 
tryggare Sverige är:

 < Fler synliga poliser.
 < Kraftigt skärpta straff för vålds-

brott.
 < Förbättrad lagstiftning mot orga-

niserad brottslighet.

Glada och tacksamma
Många aktiva sverigedemokrater 
har erfarit, att det är mycket inspi-

rerande och stimulerande att kam-
panja för ökad trygghet och rättsä-
kerhet genom att förespråka ökad 
polisiär effektivitet och närvaro. 
Ytterst få människor har ju något 
att invända mot detta.

Själv var jag på plats när SD Sö-
dertälje hade en manifestation på 
Politikertorget tillsammans med 
partisekreterare/riksdagsman Björn 
Söder, riksdagsman Kent Ekeroth 
och riksdagskanslichef Mikael Val-
tersson den 14 maj.  Även Björns 
sekreterare Louise Erixon fanns på 
plats.

Det var många förbipasserande 
som sken upp inför åsynen av kam-
panjbordet omgärdat av de resliga 
pappfigurerna avbildande polis-

Sverigedemokraternas mycket 
uppmärksammade kampanj ”Inga 
fler papperspoliser” är ett na-
turligt uttryck för partiets djupt 
kända vilja att förbättra trygghe-
ten och rättssäkerheten för alla 
laglydiga medborgare, vilka dag-
ligen drabbas av det tilltagande 
våldet i samhället vilket polismak-
ten med sina bristfälliga resurser 
i dag många gånger står maktlös 
inför.

MTANKEN OM lag och ord-
ning är en av SD:s absolut 
mest prioriterade frågor 
tillsammans med pro-

blemet med massinvandringen och 
omsorgen om de äldre samhälls-
medborgare, vilka byggt upp den 
välfärd vi i dag har förmånen åtnjuta 
- även om denna välfärd märkbart 
naggats i kanten.

Det krävs knappast en raketfysi-
ker för att räkna ut att dessa tre frå-
gor hänger intimt samman: den hu-
vudlösa invandringspolitiken stjäl 
resurser som annars i långt högre 
grad kunnat användas för att stärka 
rättssamhället och äldreomsorgen.

På fullt allvar
Enligt en forskarrapport ägnas i nu-
läget endast  en (1) procent av 2000 
undersökta polistimmar åt patrulle-
ring till fots på gator och torg. Övrig 
tid ägnas åt tungrodd administra-
tion eller tillbringas i polisbilar. Våra 
poliser har i dag således inte särskilt 
mycket tid att bekämpa brott.

Genom kampanjen ”Inga fler 
papperspoliser!” önskar Sverigede-
mokraterna rikta strålkastarljuset 
mot detta viktiga samhällsproblem. 

Vi vill göra det-
ta för att säker-
ställa polisens 
kompetens, se 
en ökad poli-
siär närvaro ute 
i samhället, ge 
polisen de rätta 
verktygen och 
framförallt ge-
nom att främst 
se till offrets 
bästa framför 
gärningsman-
nens.
Vi vill att utbildade poliser ska 

slippa utfärda pass och tillstånd för 
cirkustält, sortera hittegods, bevaka 
sovande omhändertagna berusade, 
agera receptionister med mera. Det-
ta sköts bättre av andra yrkesgrup-
per och vår polis ska i stället ut och 
synas på gator och torg.

 
  Offrets bästa - ej gärningsman-
nens
För att komma tillrätta med åter-
fallsbrottsligheten har vi bland an-
nat föreslagit en tredje gången gillt 
- princip där maxstraffet för ett 
specifikt brott döms ut efter tredje 
begångna brottet. Även obligato-
risk fotboja för vålds-, sexual-och 
narkotikabrottslingar som blir ut-
släppta bör införas.

Det är också dags att äntligen ge 
polisen det verktyg de efterfrågar: 
lättare att använda telefonavlyss-
ning och buggning mot yrkeskri-
minella som lever lyxliv på andras 
rädsla och olycka. Slutligen måste vi 
värna poliskårens status och kvalité 
genom att återinföra antagningskra-
ven på skrivet högskoleprov, språk-
test i svenska och fullgoda fysiska 
förutsättningar, krav som tyvärr 
idag tas bort för att kunna kvotera 
in grupper som annars inte skulle 
klara kraven.  

På detta sätt återupprättar vi 
polisens effektivitet och i förläng-
ningen samhällstryggheten. Vi vill 
göra detta för att säkerställa polisens 
kompetens, se en ökad polisiär när-
varo ute i samhället, ge polisen de 
rätta verktygen och framförallt ge-
nom att främst se till offrets bästa 
framför gärningsmannens.  <

Jimmie Åkesson och Björn Söder flankerar SD:s anslående polisfigur i papp, även kallad ”Tryggve”. Foto: Sverigedemokraterna: 

”

”

Glimtar från kampanjarbetet:

Många förbipasserande sken upp

Solen sken över regiongruppens kampanjarbete i Skåne. Här syns regionrådet Jens Leandersson överräcka en folder till en nöjd dam. Foto: Rickard Håkansson

mannen ”Tryggve”. Nåja, en något 
överförfriskad herre måttade ett 
våldsamt slag mot figurens huvud 
– mannen hade troligen negativa 
erfarenheter av ordningsmakten…

De allra flesta föreföll emellertid 
glada och tacksamma och växlade 
några ord med partiarbetarna samt 
tog för sig av fikat.

Bära frukt
Hittills har SD mötts av likgiltighet 
från de etablerade sjuklöverpartier-
na avseende vårt partis talrika riks-
dagsförslag om att förbättra läget för 
polis och rättsväsende i riket samt 
att skärpa straffen. 

Rom byggdes dock inte på en 
dag, och det är min övertygelse att 

SD:s engagerade och tålmodiga ar-
bete – där Kent Ekeroth är eldsjälen 
framför andra – en dag kommer att 
bära frukt. 

Brottsligheten kommer givetvis 
inte helt att upphöra. Men om SD 
med sitt arbete kan bidraga till att 
icke minst våra äldre vågar röra sig 
ute i samhället och vistas i sina hem 
utan att dagligen och stundligen 
frukta för sina liv och sin egendom 
så är oerhört mycket vunnet! <

Tommy Hansson

Chefredaktör

Kent Ekeroth

Riksdagsledamot
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Utvecklings- och organisationskonferens för kommunföreningarna:

Värdefull praktik och teori i Jönköping
Den 2 – 3 juni stod Sverigedemo-
kraternas riksombudsmän värdar 
för en utvecklings- och organi-
sationskonferens i Jönköping dit 
alla kommunala ordförande och 
vice ordförande samt en del annat 
partifolk bjudits. Ett rikt smörgås-
bord av aktiviteter hade dukats 
upp med deltagande av såväl 
partiledare Jimmie Åkesson som 
partisekreterare Björn Söder.

NTRESSET FÖR konferensen i 
Jönköping visade sig bli be-
tydligt större än arrangörerna 
först räknat med. Det var så-

ledes ordentligt trångt i Jönköpings 
konferenscenter i anslutning till A6-
området – där ortens forna artilleri-
regemente huserade – vid deltagar-
registreringen på lördagen.

På plats fanns givetvis riksom-
budsmännen (RO) Håkan Borg, 
Runar Filper, Stefan Jacobsson och 
Hanna Wigh. Inledande ord fram-
fördes av chefs-RO Håkan Borg 
samt säkerhetschefen Bengt Malm-
berg.

– Det finns en liten hotbild mot 
konferensen, därför är det så många 
poliser på plats, informerade den se-
nare om.   Hotbilden måste emel-
lertid ha förbleknat, ty under andra 
konferensdagen på söndagen lyste 
polisen med sin frånvaro.

Stärka partiorganisationen
– Det är glädjande att 186 delta-
gare från 90 procent av kommun-
föreningarna har mött upp, sade 
partisekreterare Björn Söder i sitt 
anförande första konferensdagen. 
Jag har full förståelse för att det fö-
rekommit kritik mot riks. Men nu 
har en organisation byggts upp av 
riksombudsmännen.

Enligt Söder var det ”jätteviktigt” 
att stärka partiorganisationen och 
att få tag på lämpliga och intresse-
rade personer. Därför, menade Sö-
der, var konferensen i Jönkköping 
så viktig. 

– Det är viktigt att vi är professio-
nella. Det får inte förekomma bråk 
och ekonomiska oegentligheter. 
Riksombudsmännen står till kom-
munföreningarnas förfogande.

Björn menade även att konfe-
rensen ej endast var avsedd för ren 
information. Även socialt umgänge 
och så kallat nätverkande fyller en 
viktig mission i syfte att stärka sam-
hörigheten partirepresentanterna 
emellan.

”Partiets ryggrad”
Sedan Mikael Valtersson, chef för 
SD:s riksdagskanli, informerat kort-
fattat om det förestående program-
met var det dags för ingen mindre 
än partiledare Jimmie Åkesson att 
säga några väl valda ord.

– Det har skett en stor föränd-
ring nu när vi går in i halvtid under 
partiets första riksdagsperiod, un-
derströk Åkesson. Tidigare har vi 
alltid varit inriktade på att komma 
in i riksdagen – nu är vi där. Det är 
en tung uppgift att bygga upp en 
ny och växande partiorganisation. 

Men bitarna börjar falla på plats nu. 
Ni i kommunföreningarna är parti-
ets ryggrad!

Även Jimmie Åkesson betonade, 
liksom Björn Söder gjort tidigare, 
att det är av oerhört stor vikt att hålla 
sams och att tala med en röst. 

– Socialdemokraterna är mäster-
liga på att tala med en röst i alla frå-
gor. Vi måste bli bättre på det.

Jimmie erinrade även om att det 
faktiskt inte endast är riksdagsvalet 
som gäller 2014. Detta år är det även 
val till Europaparlamentet.

– Vi har inte råd att misslyckas 
i det valet, klargjorde Jimmie. Vi 
behöver få in en gubbe eller tant i 
Europaparlamentet!

Slutligen klargjorde SD-ledaren 
att det inte är resultaten i de en-
skilda opinionsmätningarna som 
är viktiga. I stället är det den lång-
siktiga trenden som är av avgörande 
betydelse:

– Själv gick jag i många år och 
väntade på ”ketchupeffekten”. Det 
kom aldrig någon. Däremot har vi 
fortsatt växa sakta men säkert. Kan-

ske kommer den där förbaskade ef-
fekten aldrig, utan vi kanske fortsät-
ter växa långsamt.

Kriminalpolitik och finanser
Sedan Jimmie tackat för sig och till 
auditoriets stormande jubel öns-
kat konferensdeltagarna en fortsatt 
trevlig helg var det dags för riks-
dagsman Kent Ekeroth att tala om 
sitt favoritämne, nämligen krimi-
nalpolitik. 

– Vår kampanj ”Inga fler pap-
perspoliser” har varit lyckad. Poli-
sen har i dag en orimlig arbetsbörda. 
I stället för att polisen ägnar sig åt 
att till exempel gripa snattare skulle 
ordningsböter kunna införas för 
snatterier.

Ekeroth framhöll även vikten 
av att utvisa kriminella invandrare 
samt att en god idé kunde vara att 
kräva omvänd bevisbörda när det 
gäller den organiserade brottslig-
heten. 

– I stället för att rättsväsendet 
måste kunna bevisa att den och 
den maffiabossen är skyldig skulle 

EN STORA begivenheten 
under sista konferens-
passet utgjordes av en så 
kallad hemlig föreläsare. 

Denna visade sig vara Mrutyuan-
jai Mishra, en skribent med rötter 
i Indien vilken anslöt sig till Sve-
rigedemokraterna i början av året. 
Hans anförande hade kallats ”Islam 
in action” och hölls på mycket god 
danska med inslag av engelska och 
svenska.

Mishra, som tidigare varit ba-
serad i Danmark men numera är 
bosatt i Skåne, inledde med att säga 
att det råder ett friare debattklimat i 
vårt sydliga broderland. Detta gäller 
särskilt den offentliga diskussionen 
om islamrelaterade frågor.

– Islamdebatten har aldrig varit 
viktigare än nu, menade Mishra. 

bossarna kunna avkrävas bevis för 
att de är oskyldiga. Detta har med 
framgång prövats på Irland.

Kents riksdagskollega Erik Alm-
qvist, numera i finansutskottet, 
orienterade därefter om sitt arbete 
som SD:s ekonomiskt-politiske ta-
lesman.

– Vi skapar som socialkonserva-
tivt parti ett unikt reformutrymme 
genom vår restriktiva invandrings-
politik och genom att vi omfördelar 
biståndspengarna genom att hjälpa 
flyktingar på plats. 

– Ni inom kommunerna kan ta 
till er av och tillämpa vår rikspolitik 
i kommunerna, menade Erik.

Formalia och fördjupning
Efter lunch första konferensdagen 
erbjöds deltagarna ett ”smörgås-
bord” av korta anföranden i olika 
ämnen. Bland annat informerade 
Edward Plainview om sitt IT-arbe-
te, Bengt Malmberg om säkerhet, 
Christer Strömwall om SD-shop-
pen, Roger Richthoff om fören-
ingsekonomi, Carina Herrstedt om 
SD-Kvinnor och Linus Bylund om 
kommunikation.

Första delen av andra konferens-
dagen ägnades åt en genomgång av 
kommunorganisations (KO-) pär-
men flik för flik. Det vill säga allt 
från mötesteknik till föreningseko-
nomi. Deltagarna indelades i ett an-
tal grupper och fick, samtidigt som 
man fick en nyttig duvning i viktig 
formalia, tillfälle att lära känna var-
andra.

Efter söndagslunchen följde sista 
konferenspasset vilket omfattade ett 
par timmars fördjupning i islamfrå-
gor respektive media. Mer därom 
på annan plats. Efter ett gruppfoto 
skiljdes deltagarna åt för denna gång 
– fortsättning lär följa 2013! <

”Hemlige gästen” Mrutyuanjai Mishra:

– Debatten om islam har aldrig varit viktigare än nu
Invandringen av muslimer till Eu-
ropa fortsätter med oförminskad 
hastighet. Indien är viktigt i sam-
manhanget: det som sker i Indien 
tenderar att upprepas i Europa med 
20 års fördröjning.

Mishra exemplifierade med ned-
brännandet av en indisk tidnings-
redaktion 1986. 20 år senare följde 
de våldsamma protesterna mot Jyl-
landspostens publicering av Mu-
hammed-teckningarna.

– Det finns risk för att Sverige på 
sikt kommer att indelas i en mus-
limsk/islamistisk del och en annan 
del.

Mrutyuanjai Mishra väckte visst 
uppseende då han för en tid sedan 
skrev en text på webbsajten News-
mill om varför han valt att bli sve-
rigedemokrat. Han hade då redan 

gjort sig känd som en frispråkig krö-
nikör på Jyllandsposten.

Mishra, som är aktiv i danska 
Trykkefrihedsselskabet, underströk 
i sitt anförande gång på gång vikten 
av yttrandefrihet, ett område där 
Sverige i vissa avseenden är svårt 
underutvecklat. 

– Man talar om att det är så svårt 
för palestinier att få medborgerliga 
rättigheter i Europa. Vad skall man 
då säga om förhållandet i Gulfsta-
ter som Oman, där dessa människor 
aldrig blir medborgare trots att kan 
ha levt hela sitt liv i landet!

Mishra betecknade vidare den så 
kallade arabiska våren som ett re-
sultat av traditionella motsättningar 
mellan de islamska inriktningarna 
sunni och shia. Han passade även 
på att varna för vad han benämnde 

Tommy Hansson

Chefredaktör Mrutyuanjai Mishra känner sig hemma i Sve-
rigedemokraterna. Foto: Tommy Hansson

företrädare för ”playboy-islam” – 
smarta, språkkunniga och vältaliga 
muslimer vilka i media presenterar 
en tilrättalagd bild av islam.

Den dansk/svensk/indiske gäs-
ten omtalade slutligen att han kän-
de sig hemma i SD och berömde 
särskilt riksdagsman Kent Ekeroth 
och John Bergström, SD Västerås, 
för deras tillmötesgående och gäst-
frihet.

Mishras föresläsning hade före-
gåtts av Bertil Malmbergs anförande 
”Islam – en holistisk översikt” där en 
mycket konstruktiv och informativ 
översikt över islam gavs. <

Deltagarna vid Jönköpings-konferensen samlade på en bild. Foto: Jörgen Fogelklou

Tommy Hansson

Chefredaktör
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 verigedemokraterna
Trygghet & TraditionSD-Kvinnan 

Elin Jensen är medlem i SD-Kvinnor och bor 
i Östansjö i Örebro län tillsammans med make 
och två barn. Familjen bor på en gård och har 
där två hästar, två hundar och två katter. Elins 
intressen är framförallt hästar. Dessa tillsam-
mans med familj, övriga djur, jobb och politik 
lämnar inte mycket tid över för fler hobbies.

Som sina hjärtefrågor nämner 
Elin djurskyddsfrågor, men 
även familjepolitik och trygghet 
i samhället är frågor som hon 
tycker är mycket viktiga.

  För närvarande jobbar Elin som ridinstruk-
tör på en ridskola. Dessförinnan har hon job-
bat som montör på Volvo och vikarierat inom 
äldreomsorgen.

   Utöver att vara medlem i SD-Kvinnor har 
Elin ett antal förtroendeuppdrag för Sverigede-
mokraterna. Hon är ordförande för SD Sydnär-
ke, ledamot i SD Örebros distriktsstyrelse samt 
ledamot i kommunfullmäktige i Hallsbergs 
kommun. Dessutom är hon ersättare i kom-
munstyrelsen i Hallsberg.

   Som sina hjärtefrågor nämner Elin djur-
skyddsfrågor, men även familjepolitik och 
trygghet i samhället är frågor som hon tycker 
är mycket viktiga.  < Elin Jensen innehar flera förtroendeuppdrag. Foto: Privat

SD-Kvinnor är  
ordentligt på språng nu!

NSDAGEN den 30 maj 
samlades 13 glada och 
taggade SD-Kvinnor 
utanför Sverigedemo-

kraternas riksdagskansli i Stock-
holm. Majoriteten av kvinnoskaran 
hade inte träffats tidigare, men alla 
hade en sak gemensamt: de skulle 
i samlad trupp bege sig till Norra 
Djurgården för att ta sig an Vårru-
set.

Trots att solen gömt sig bakom 
moln dröjde det inte innan över-
dragsjackorna föll av och de ly-
sande rosa kampanjtröjorna fick ta 
plats. Med gott humör och snabba 
steg steg temperaturen snabbt, och 
många var de som fick se sig om-

sprungna av SD-kvinnor denna 
kväll.

Stämningen var på topp loppet 
igenom och flera av deltagarna över-
raskade sig själva med både resultat 
och gott humör. Efter målgång av-
slutades kvällen med en gemensam 
picknick tills kylan och natten bör-
jade krypa nära inpå.

Kvinnorna som deltog var en del 
av en stor grupp som under våren 
anmält sig till SD-Kvinnors aktivi-
tetskampanj ”Vi är på språng nu!”. 
Kampanjens syfte är att genom en 
rikstäckande satsning med ett ge-
mensamt mål väcka engagemang, 
lära känna flera kvinnor inom par-
tiet och knyta nya kontakter. Utö-

ver Vårruset i Stockholm, har 
SD-Kvinnor deltagit i Vårrusen 
i både Malmö, Uppsala, Jönkö-
ping och Norrköping.

Satsningen har varit mycket 
uppskattad och samtliga har 
gett järnet i tävlingarna hittills. 
Slutspurten i kampanjen är nu 
igång, och siktet ligger på Tjej-
milen som går av stapeln den 1 
september i Stockholm. <

Ett gäng glada SD-tjejer samt några barn trivs i samband med Vårruset. Foto: Privat

”
”

Alexandra Brunell 

& Paula Bieler

SD-Kvinnor

 verigedemokraterna
Trygghet på gator och torg

www.papperspoliser.se       www.papperspoliser.se

INGA FLER
PAPPERSPOLISER!

Idag ägnar en genomsnittlig polis bara fem minuter om dagen åt att patrullera till fots.   
Om Sverigedemokraterna fick bestämma skulle polismannen här intill kunna vara en naturlig del av stadsbilden.   

Läs mer om vår kampanj på www.papperspoliser.se

SD-Kvinnor var  
aktiva i poliskampanjen

EDLEMMAR I SD-
Kvinnor deltog 
givetvis aktivt i 
moderpartiets riks-

täckande kampanj ”Inga fler pap-
perspoliser” syftande till att göra 
vår polismakt mer effektiv. Vilket 
givetvis faller sig helt naturligt: 
kvinnor är ju en utsatt grupp i 
samhället som ofta utsätts för ex-
empelvis  våldtäktsbrott och opro-
vocerat våld.

Detta gäller inte minst kvinnor 
som engagerar sig i SD. Som be-

rättas om på annan plats i detta 
nummer av SD-Kuriren har den 
fega extremvänstern för vana att 
ge sig på partimedlemmar som 
kan uppfattas som svaga och 
lätta att skrämma bort från det 
politiska arbetet. Alltså kvinnor 
och ungdomar.

Erfarenheten från kampan-
jen var att många människor 
runt om i landet var beredda att 
ta del av Sverigedemokraternas 
och SD-Kvinnors budskap.  <

SD-Kvinnors ordförande Carina Herrstedt  föregick med gott exempel och deltog aktivt 
i regiongruppens poliskampanj i Skåne. Foto: Rickard Håkansson
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Strindberg, var för övrigt gift med 
ångbåtspionjären Samuel Owen.

Efter att ha inskrivits i Klara skola 
1856 tog August Strindberg student-
examen vid Stockholms Lyceum 
1867. Därefter började han studera 
vid Uppsala universitet men avbröt 
studierna redan efter ett halvår för 
att i stället försörja sig som folkskol-
lärare och informator samtidigt som 
han studerade till läkare.

Det var i Uppsala August inled-
de sin unika författarbana, och 1871 
fick han ett stipendium av konung 
Carl XV för att kunna bedriva fram-
tida universitetsstudier. Till faderns 
missnöje kom dock August aldrig 
att ta någon examen. 1876 upphörde 
all kontakt mellan far och son.

Genombrott med Röda rummet
I stället för akademiska studier in-
ledde Strindberg nu en bana som 
journalist och konstkritiker och 
var en tid anställd på Dagens Nyhe-
ter. 1874-82 var han verksam som 
amanuens vid Kungliga Biblioteket 
i Stockholm. Han specialiserade sig 
på kinesiska språket och fick visst 
rykte om sig som sinolog.

1877 äktade Strindberg finlands-
svenskan Siri von Essen, som senare 
skulle bli aktris, och fick med hen-
ne tre överlevande barn – döttrarna 

Karin och Greta samt sonen Hans. 
Äktenskapet slutade med skilsmäs-
sa 1891.

1872 påbörjade August Strind-
berg dramat Mäster Olof, vilket 
dock ej sattes upp på Nya teatern 
förrän 1881. Det handlar om refor-
matorn Olaus Petri. Strindbergs 
stora genombrott kom med den 
färgsprakande romanen Röda rum-
met 1879. Här erbjuder författaren 
glimtar från sin egen bohemtid i 
Stockholm med journalisten Arvid 
Falk som sitt alter ego. 

Med Röda rummet träder såväl 
naturalismen som den så kallade 
åttiotalismen in i svenskt litteratur- 
och kulturliv. Efter denna succé 
fortsätter Strindberg in på historie-
berättandets domäner genom ver-
ket Svenska folket i helg och söcken 
samt den satiriska romanen Det nya 
riket som driver med det officiella 
Sverige.

Infernokrisen
I samband med Det nya riket blev 
Strindberg hårt angripen från olika 
håll och fann för gott att fly fältet. 
Efter ett kort uppehåll i den svenska 
konstnärskolonin i Grez i Frankrike 
1883 ställdes färden först till Paris 
och därefter till Ouchy i Schweiz. 
Till brodern Axel skrev Strindberg 
1884:

”Det luktar rutten skit af Sverige 
ända hit ner ibland, men det skall 
väl ge sig!”

Den älskade och stundom lätt-
samma romanen Hemsöborna – 
liksom Röda rummet en uppskattad 
TV-serie – skrevs i Bayern 1887 och 
baserades på författarens egna erfa-
renheter från Kymmendö i Stock-
holms skärgård. Öbefolkningen 
uppskattade dock inte nidporträtten 
av några av dess medlemmar, varför 
Strindberg fortsättningsvis inte var 
välkommen till ön.

Efter att från början ha hyst en 

En porträttmålning av August Strindberg på äldre dagar. Oljemålning: Richard Bergh

Du ser att jag är en djefla man, 
som kan göra många konster.”
Detta August Strindbergs om-
döme om sig själv, uttryckt i ett 
brev till dåvarande vännen Edvard 
Brandes, har i sanning fog för sig 
när man betraktar denne diktares 
mångfasetterade livsverk. Ty han 
var ej endast diktare utan även 
polemiker, kritiker, konstmålare, 
fotograf, amatörbotaniker, alke-
mist med mera.

OGA TAGET VAR väl Johan 
August Strindberg, född 
i Stockholm den 22 janu-
ari 1849 och död i samma 

stad den 14 maj 1912, inte riktigt klok 
om man vill uttrycka sig en smula 
drastiskt. Samtidigt var han förstås 
helt genial.

En kritiker, Oscar Levertin, val-
de att karaktärisera Strindberg på 
följande sätt, citerat ur Olof Lager-
crantz: August Strindberg (1979):

”…ty någon hänsynslösare dik-
tare får man leta efter. Jag kan ej 
hjälpa, att läsningen av hans skrifter 
ibland erinra om de besök man som 
barn gjorde i menagerierna, när dju-
ren skulle utfodras. I Strindbergs 
böcker ryta och skrika bakom sina 
galler alla människoandens vilda 
djur – och däribland finns icke blott 
det majestätiska lejonet och den tju-
sande tigern med sin guldspräckliga 
fäll men också de smutsiga aporna.

”
Fick stipendium av Carl XV
August Strindberg författade 10 
romaner, 60 dramer och omkring 
8 000 brev. Internationellt är han 
mest bekant som dramatiker, och 
som sådan brukar han jämföras 
med sin samtida norske kollega 
Henrik Ibsen (1828-1906). Bort-
sett från några krisperioder brann 
således flitens lampa städse på den 
kringflackande och orolige dikta-
rens arbetsrum. 

Strindberg kom från ett bur-
get hem. Föräldrarna var Carl Os-
car Strindberg och Eleonora, född 
Norling. Sedan modern avlidit 1862 
gifte fadern ett år senare om sig med 
den 30 år yngre Emilia Charlotta Pe-
terson, som var anställd i familjen. 
Den unge August kom dåligt över-
ens med sin stränge far och kom att 
avsky styvmodern.

Carl Oscar Strindberg var en 
uppburen samhällsmedborgare och 
drev vid Riddarholmskajen i huvud-
staden en ångbåtskommission som 
hade hand om frakter av gods och 
människor på Mälaren. August var 
tredje barnet av åtta i faderns för-
sta äktenskap. Hans faster, Lisette 
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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

SD-Kuriren nummer 100 – cirkeln är sluten

Så kommer då jubileumsnumret ut, nummer 100. Min egen tid i partiet 
och relation till SD-Kuriren känns plötsligt väldigt kort, när man betänker 
tidningen (första tiden under namnet Sverige-Kuriren) har givits ut ända 
sedan partiets födelse 1988. De första numren delades varken ut i brevlå-
dor eller skickades till medlemmarna, utan såldes till hugade läsaren för en 
överkomlig penning (20 riksdaler). De första redaktörerna har sedan länge 
lämnat politiken och vandrat vidare i livet med andra saker. 

   Tidningen har regelbundet utgivits sedan starten 1988 fram till i dag, 
och dess publicering går som en röd tråd genom partiets hela historia. Ef-
tersom jag själv inte har varit med under tidningens (och partiets) hela 
långa historia får jag i stället referera till min egen relation till tidningen 
och partiet. 

SD-Kuriren har också fram till valet 2010 publicerats på Internet. Det var 
min andra kontakt med partiet. Jag skickade in en artikel under den avdel-
ning där allmänheten fick publicera sig. Vad jag kommer ihåg låg den kvar 
länge där och var väl i alla fall en av de längsta artiklar som låg publicerade 
på den avdelningen. Året jag skickade in mitt alster måste ha varit 2005, 
samma år jag hade min första kontakt med partiet över huvud taget. Denna 
första kontakt var mindre lyckad. 

   Jag drar mig till minnes att jag var svettig efter cykelturen hem från 
arbetet och utschasad efter en hård arbetsdag när jag klev in i hissen, på 
väg upp till min lägenhet. Samtidigt klev en ung kortklippt man in i samma 
hiss med en bunt flygblad. Precis när jag hoppades att han inte skulle ge mig 
något flygblad, jag var inte på humör, så sträckte den unge mannen fram ett 
flygblad med ett ”varsågod”. Jag tittade på flygbladet och såg att det var från 
Sverigedemokraterna, ett ”rasistiskt” parti om man fick tro vad som stod i 
tidningarna. Mitt humör sjönk ytterligare, ungefär till skoskaften. 

Väl inne i min lägenhet var min första tanke att slänga flygbladet i so-
porna. Eftersom mannen/pojken i hissen ändå såg rätt städad ut, så tänkte 
jag att en blick i flygbladet borde man nog underkasta sig. Jag undrade var 
alla de ”rasistiska” teserna fanns, när jag väl läste texten. Här stod ju rätt vet-
tiga saker, saker som jag faktiskt länge hade saknat hos riksdagspartierna. 

   Jag slog på min käraste ägodel, datorn, och läste partiprogrammen på 
SD:s hemsida. Från den stunden visste jag vilket parti jag sympatiserade 
med. Dessutom kände jag mig väldigt lurad. Jag, som alltid berömt mig 
för att tänka självständigt och inte ta något för givet av det som står i våra 
tidningar. Här hade alltså även jag blivit förd bakom ljuset på det mest ut-
studerade och försmädliga sätt. Från den eftermiddagen började jag i alla 
fall regelbundet läsa SD-K:s nätupplaga. Senare har jag fått reda på att den 
unge mannen var en före detta medlem som heter Christoffer (ej samma 
Christofer som förekommer senare i artikeln) och att en ung flicka vid namn 
Heidi  blev attackerad av ett vänsterkollektiv under samma utdelning.   

Efter att regelbundet ha läst SD-K på internet så sökte jag då medlemskap 
via nätet. Förmodligen gjorde jag något fel vid första ansökan för jag fick 
aldrig något besked om att jag blivit registrerad. Dessutom funderade jag 
på om de ville ha ett samtal innan medlemskapet  godkändes, och att det 
var därför jag inte blivit registrerad.

    Redan då (innan jag ens själv blivit medlem) förstod jag ju att infil-
trationsrisken måste vara betydande. Partiet hörde dock aldrig av sig, så 
jag skickade in en ny ansökan efter mer än ett halvår. Mitt medlemsnum-
mer är alltså oförskyllt högt. Efter min andra ansökan ringde en herre vid 
namn Rolf Gustavsson upp och ville träffas för ett enklare samtal. Vi stämde 
träff i restaurangen på det stora Domus-varuhuset i city. Nu finns det två 
restauranger där, så självklart gick vi till varsin restaurang. Rolf trodde att 
jag tillhörde en av de vanliga avhopparna, så han åkte slokörad hem igen. 
Jag fick dock tag på honom via mobilen och äntligen kunde vi så mötas, 
på samma restaurang. Jag vill minnas att jag började vårt samtal på det för 
nya medlemmar så vanliga sättet, att ventilera min uppdämda frustration 
över vår vansinniga immigrationspolitik. Jag noterade dock att Rolf mest 
satt och hummade, nickade och såg lite trött ut. Kanske, funderade jag, har 
han hört detta förut av nya medlemmar. 

Efter mitt första möte med partiet deltog jag i julmiddagen på restaurang 
WBK, Rosenlundsgatan. Här, tänkte jag, skulle sanningen komma fram 
vad det var för ett parti jag anslutit mig till. Under alkoholens påverkan så 
skulle jag få erfara om tidningarnas skriverier stämde. Mitt intryck var dock 
övervägande positivt och jag blev mött med vänlighet av relativt normala 
människor. 

   Det enda jag reagerade på var att en ung pojke hade en underlig tröja 
med något tryck om någon defence league. Pojken såg dock i övrigt städad 
ut och pratade oupphörligt om fotboll. Fanns det fanatism här gällde det 
tydligen fotboll, tänkte jag stilla för mig själv. Senare på kvällen brast en ung 
man plötsligt ut i kungssången, möjligen under inflytande av en viss alko-
holkonsumtion. Jag kände mig plötsligt hemma i sällskapet när jag noterade 
att nästan alla de övriga deltagarna blev lika generad som undertecknad. 
Det var då jag blev medlem, på riktigt.  

På sommaren efter julfesten började jag ringa runt till medlemmar för 
att starta en förening i Botkyrka. Jag hade lovat en viss Jens Leandersson 
från Skåne att ordna till en förening inför valet 2010 (det löftet höll jag). 
Många medlemmar hade säkert aldrig fått ett samtal från partiet. En del 
reagerade så pass underligt vid mitt samtal att jag än i dag undrar om de 
överhuvudtaget sympatiserade med partiet. Dessa förnyade heller inte sitt 
medlemskap efter att jag upprepade gånger ring upp dem.

    En person nappade dock med hull och hår på att bygga upp en fören-
ing. Personens entusiasm var inte att ta fel på, trots att han mycket skamset, 
nästan urskuldande, erkände att han arbetade som musiker. Jag leder ett 
band som spelar Ulla Billqvist, sade Christofer Johnsson som personen 
heter. Efteråt har jag kommit till insikt om att Christofers band även spelar 
lite annan musik än 40-tals schlager, men han kunde ju inte veta att jag själv 
är något av ett hårdrock-fan. 

   Vi byggde så småningom upp en fungerande förening i vår kommun 
och tryckte dessutom upp en egen version av SD-K, speciellt anpassad för 
Stockholm. Denna tidning tryckte vi i 50 000 exemplar och delade ut till 
samtliga hushåll i flera kommuner på Södertörn. När vi skulle frakta ut en 
mängd tidningar via hiss från Christofers lägenhet så fastnade hissen på 
grund av överlast. Vi lyckades ringa hisservice som kom efter en timma. 
Innan dess hade vi kunnat korrekturläsa vårt nummer en extra gång. Den 

Hur länge skall övriga  
partier mörka våldet mot SD?
Frågan om politiskt våld mot 
sverigedemokrater har återigen 
aktualiserats när vårkampanjen 
”inga fler papperspoliser” tagit 
fart. Kampanjen har inte innehållit 
några regelrätta torgmöten med 
tal, just för att undvika mer eller 
mindre våldsamma motdemon-
strationer. Att SD förknippas med 
våld, kastade matvaror, skrik och 
skrän är inte positivt, även om 
partiet självklart är helt oskyldig 
till stökigheterna. Trots kam-
panjens medvetna upplägg, har 
antidemokratiska rörelser aktivt 
sökt upp ett antal SD-kampanjer 
för att störa verksamheten samt 
trakassera kampanjdeltagare. 

 
SAMANBAND MED kampan-
jen ”inga fler papperspoli-
ser” i Skövde så blev Hanna 
Wigh utsatt för misshandel 

två gånger. När SD genomförde sin 
stillsamma manifestation på torget 
i Skövde dök flera vänsterorganisa-
tioner upp för att motdemonstrera. 
En av de demonstrerande organi-
sationerna var syndikalisterna och 
det var också medlemmar från 
denna organisation som gjorde sig 
skyldiga till olagligheterna. 

Fega attacker
Situationen i Skövde började urar-
ta redan på ett tidigt stadium efter 
att vänsterorganisationerna anlänt. 
Enskilda medlemmar hävde ur sig 
okvädinsord och ägnade sig åt en 
rad obscena aktiviteter. Då situa-
tionen började bli hotfull tillkal-
lades polis. När väl polisen var på 
plats lugnade vänsterfolket ner sig, 
naturligt nog. Eftersom polisen då 
uppfattade situationen som relativt 
fredlig gav den sig av efter en kort 
stund. 
   Efter att polisen tagit sin Mats ur 
skolan såg vänsteraktivisterna sin 
chans och störde torgaktiviteterna 
ännu mer än tidigare. Till slut blev 
en av de deltagande partiföreträ-
darna så trakasserad och hotad att 
Hanna ställde sig emellan en hot-
full syndikalist och företrädaren. 
Hanna hade ballonger i handen 
som syndikalisten försökte rycka 
till sig, med sårskada i handen på 
Hanna som följd. 
   Efter ytterligare en stund attack-
erar en syndikalist Hanna bakifrån 
och slår henne med ett tillhygge i 
bakhuvudet, varpå ytterligare en 
sårskada uppstår. Händelserna är 
polisanmälda. Dessa attacker måste 
betecknas som synnerligen fega då 
en kvinna attackeras bakifrån med 
tillhygge.            

”Mycket otrevlig situation”
Situationen i Jönköpingstrakten är 
alarmerande med massvis med at-
tentat och skadegörelse mot egen-
dom. Kevin Ekholm, SDU har fått 
tre fönsterrutor sönderslagna samt 
fått sin bostad nedsprayad med or-
den ”vi skiter i ditt trygghetslarm”. 
En bil tillhörande Pierre Dahlin har 
blivit demolerad.
    Ett flertal andra sprayningar har 
också skett, en med orden ”AFA ser 
dig Simon”. KristinaWinberg, vice 

ordförande i Södra Vätterbygden, 
har fått en yxa fastslagen i sin ytter-
dörr. Dessutom har affischer med 
bild, adress och telefonnummer 
till Kristina klistrats upp runt om i 
samhället där hon bor. Affischerna, 
som pekat ut Kristina som rasist, 
har kunnat läsas av Kristina barn 
och barnens klasskamrater. 
   Varför Kristina adress fanns med 
på affischerna är också höljt i dun-
kel. Även ordförande för Södra Vät-
terbygden tillika säkerhetsansvarig 
i regionen, Jonas Grahn har blivit 
drabbad av den osmakliga och olag-
liga affischeringen. Detta har också 
drabbat före detta. ordföranden i di-
striktet Björn Runn. Jonas säger så 
här om situationen i regionen.
   -Situationen har varit mycket 
otrevlig efter valet. Ett tydligt möns-
ter är att antidemokraterna först gav 
sig på kvinnorna, för att sedan kon-
centrera sig på SDU. Det är tydligt 
att attackerna syftar till att försöka 
skrämma medlemmar från att en-
gagera sig politiskt, alltså att tysta 

de som inte tycker som vänster-
grupperna själva. Att dessa grup-
per dessutom ger sig på det de tror 
är de svagaste länkarna vittnar om 
att allt tal om humansim är rent nys 
från deras sida.

Jonas Grahn fortsätter:
   -Eftersom det skett i så stor skala 
och är så pass systematiskt är det-
ta inget annat än ett rent hot mot 
vår demokrati. Rikspolitikernas 
tystnad i fråga om detta politiska 
och antidemokratiska våld är både 
märklig och en skam för vår demo-
krati. Tilläggas skall att polisen ta-
git dessa attacker på allvar och gjort 
vad de kan med bristande resurser. 
Ingen gärningsman har dock gripits 
och lagförts än.     
   Allt detta har skett i en trakt där sä-
kerhetschef Bengt Malmberg ändå 
anser att polisen tar de politiska 
attentaten på största allvar. Bengt 
verifierar också Jonas uppgifter om 
att alla fall blivit nedlagda  i brist 
på bevis.   

Jimmie och Ted utsatta
Det finns andra fall av direkta poli-
tiska attentat som inte skett i sam-
band med kampanjen men ändå 
skett rätt nyligen. Ett exempel på 

detta är en attack mot Sveri-
gedemokraternas representant 
i Ånge, Daniel Engström, vars 
bil fick en yxa genom vindru-
tan. Nina Kain i Malmö har fått 
sin bil repad upprepade gånger, 
förmodligen av till synes välan-
passade människor som själva 
ser sig som samhällets stötte-
pelare. 
   Vi skall inte underskatta det 
lågintensiva terrorkriget med 
skadegörelse och trakasserier 
som Nina blivit utsatt för. Det 
sliter på nerver och allmän 
trygghetskänsla likväl som fy-
siska attacker. 
   Inte ens rutinerade partiföre-
trädare är immuna mot hot och 
våld, det förtjänar att påpekas. 
Just när detta skrivs så har vår 
partiledare Jimmie Åkesson 
precis blivit utsatt för ett myck-
et osmakligt hot, uttalat i of-
fentliga sociala medier. Att den 
hotande personen arbetade på 
Fryshuset, som ju säger sig ar-

beta aktivt mot våld, gör det hela 
nästan absurt och verklighets-
främmande. Att samma person 
dessutom upprepade och skröt 
om sitt hot på twitter gör att 
man saknar ord för att beskriva 
det hela.       
   Ted Ekeroth blev utsatt för våld 
av ett ungdomsgäng i sin hem-
stad Lund. Det började med 
verbala attacker som övergick i 
rena hot. Därefter började gänget 
kasta saker mot Ted, alltmedan 
glåporden och hoten haglade. 
Ted ringde det akuta larmnum-
ret 112 inte mindre än tre gånger. 
Signalerna gick fram till polisen 
utan att någon svarade (vi talar 
nu om en akut situation). 
   När Ted väl fick kontakt med 
polisen hade han hunnit ett par 
hundra meter därifrån. Polisen 
frågade då om gärningsmännen 
var kvar i området, varpå Ted 
svarade – högst troligt! Polisen 
kopplade i alla fall Ted till anmäl-
ningsenheten och struntade i att 
skicka en bil till platsen. Ted fick 
alltså ta sig hem för egen maskin 
trots det akuta fysiska hotet. Hur 
han då kände sig kan nog var och 
en föreställa sig. 

Solidaritetsfonder
Viktigt att nämna i samman-
hanget är de solidaritetsfonder 
både SD  riks och SDU inrättat 

robert.stenkvist@sverigedemokraterna.se

DEBATT:

N

djup kärlek till hustrun Siri kom han 
så småningom att omfatta henne 
med ett lågande hat och skilsmäs-
san var oundviklig. Därpå valde 
Strindberg att slå sig ner i Berlin där 
han umgicks med bland andra den 
norske konstnären Edvard Munch 
(världsberömd för Skriet).  I Berlin 
kom Strindberg att hänge sig bland 
annat åt osmakliga antisemitiska 
spekulationer.

1893-97 var August Strindberg 
gift med den österrikiska journalis-
san Frida Uhl och fick med henne 
dottern Kerstin. 1894-96 präglades 
för Strindbergs del av den så kallade 
Infernokrisen, resulterande i verken 
Inferno, Legender och Till Damas-
kus. Under denna kris var Strind-
berg stundtals psykotisk och talade 
i brev om sina hallucinationer som 
högst verkliga upplevelser.

Under krisen bodde författa-
ren ibland hos vännen doktor An-
ders Eliasson på Lilla Norregatan 
9 i Ystad, där tidningen Ystads Al-
lehanda sedermera kom att ha sin 
redaktion. Strindberg gjorde bland 
annat försök att framställa guld ge-
nom alkemi och skadade därvid 
händerna genom hantering av frä-
tande syra.

O crux ave spés unica
I början av 1900-talet hade August 
Strindberg, från att ha varit före-
språkare för anarkism, realism och 
naturalism, blivit alltmer intres-
serad av mystik, symbolism och 
ockultism. Han var en framgångs-
rik och berömd författare men be-
fann sig i ständig ekonomisk kris 
till följd av sin oförmåga att hand-
skas med pengar. Han hade 1901 gift 
om sig med aktrisen Harriet Bosse 
och med henne fått dottern Anne-
Marie, vilken avled vid 105 års ål-
der 2007 som Anne-Marie Hagelin. 
Skilsmässa blev det redan 1904.

1907 grundade Strindberg Inti-

ma teatern i Stockholm och flyttade 
året därpå  från adress Karlavägen 
40 (”Strindbergshuset”) till dåva-
rande Pensionat Falkner på Drott-
ninggatan 85, där i dag det sevärda 
Strindbergsmuseet finns inrymt i 
det så kallade Blå Tornet. Under sina 
sista år kände sig Strindberg trött 
och missmodig och förmodade att 
han drabbats av cancer, vilket också 
visade sig stämma.

Han avled den 14 maj 1912 och 
begravdes fem dagar senare på då-
varande Nya kyrkogården, numera 
Norra begravningsplatsen i närvaro 
av 60 000 människor. Den alltmer 
religiöst medvetne författaren hade 
föranstaltat om att på hans enkla 
träkors skulle stå O crux ave spés 
unica (Var hälsad, o kors, mitt enda 
hopp).

Strindbergsfejden
Sjukdomen hindrade emellertid 
inte August Strindberg från att un-
der sina sista år bli uppslukad av den 
så kallade Strindbergsfejden. Denna 
kontrovers hade sitt ursprung i en 
debattartikel om konung Carl XII – 
”Faraondyrkan” – publicerad i Af-
tontidningen den 29 april 1910.

Skaldens angrepp på hjälteko-
nungen och dennes vapendraga-
re inom svenskt samhällsliv samt 
Svenska akademien förtörnade en 
betydande del av den svenska eli-
ten inom kultur, militär och politik 
vilket ledde till en veritabel holm-
gång i dåtida media. Mot Strindberg 
stod exempelvis Verner von Hei-
denstam, Oscar Levertin och Sven 
Hedin. Med honom var namn som 
Bengt Lidforss och John Landquist 
samt en stor del av den socialdemo-

Röda rummet blev August Strindbergs ge-
nombrottsverk. Foto: Arkiv

Den lysande svenska segern vid Narva blev ett inlägg i Strindbergsfejden. Oljemålning: Gustaf 
Cederström

100 år sedan August Strindberg dog

Stor diktare och komplex människa

kratiska rörelsen.
När konstnären Gustaf Ceder-

ström 1910 målade tavlan Narva, 
med motiv från Carl XII:s berömda 
seger över ryssarna på samma plats 
1700, lät han slutligen Strindbergs 
ansikte förekomma bland de bese-
grade ryssar som lägger ner sina 
vapen inför den svenske kungen. 
Bland kungens närmaste män till 
häst återfinner vi Heidenstams 
profil.

Säga vad man vill om August 
Strindberg – någon tråkmåns var 
han inte! <

Tommy Hansson

Chefredaktör
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Jens Leandersson
kommenterar 

uttalanden

”2010 slog Europadomstolen fast att asylsökande 
själva ska intyga att de har utsatts för tortyr. Det 
är sedan upp till Migrationsverket att överbevisa 
det om de inte tror på uppgifterna. Men hittills 

har det varit tvärt om, bevisbördan ligger på den 
asylsökande själv.”

(Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?program
id=83&artikel=5154116)

EU bevisar återigen att hela projektet är ett 
skämt. Dessvärre är skämtet på riktigt. EU-
domen innebär i praktiken att kan inte den 

asylsökandes uppgifter överbevisas så får veder-
börande stanna. Jag tar mig för pannan…

•

””Det finns alltså folk som tycker att man inte bör 
slå ihjäl fascister? Tja, alla är vi ju olika…”

 (Simon Fors, kommun- och landstingspolitiker för 
Vänsterpartiet på twitter)

I sann Aftonbladet-anda så får vi reda på att 
vänsterpartister gillar olika. Obehagliga åsikter 
från en obehaglig politiker. Kan bara konstatera 
att Simon Fors pappa borde ha använt kondom. 

•

”Rapparen Sebastian Stakset, 26, är inbjuden av 
Fryshuset att delta i politikerveckan i Almedalen 
i Visby […] I videon rappar Stakset bland annat: 
”nästa sverigedemokrat jag kommer se, han slår 
jag sönder. […] Katja Wåhlström, kommunika-

tör på Fryshuset, säger att de tar avstånd från 
Staksets uttalanden.  Han står inte för det han 

uttryckte i tweeten, den är en grov och rå jargong 
i hans kretsar. Han befinner sig i en utvecklings-

process som absolut inte är färdig.”

(Källa: http://www.expressen.se/nyheter/har-mordhotat-
akesson---inbjuden-till-almedalen/)

Helt klart så befinner sig Sebastian Stakset långt 
efter i utvecklingen. Encellig amöba på ett sådär 
ungefär? Långtidsplats med tröja där händerna 

sitter fast på ryggen kanske skulle passa bra?

•

”Jag blir illa berörd när jag ser att Sverigede-
mokraterna fått nästan två miljoner kronor av 

kommunen. Pengar som inte kommer kommunin-
vånarna till godo på något sätt.”

(Veronica Westergård, gruppledare för Kristdemokra-
terna i Södertälje kommunfullmäktige, under debatt 

om ekonomiskt delårsbokslut för 2012 mot bakgrund 
av att SD Södertälje fått rätt i högsta rättsinstans och 

tillerkänts 1,9 miljoner kronor i tidigare tillbakahållet 
partistöd för perioden 2006-2010 inklusive ränta.)

Demokrati kan vara svårt, speciellt om man 
tillhör Sveriges skenheligaste parti och är Söder-
tälje kommuns i särklass otrevligaste politiska 
gruppledare. Nippertippan Veronica bör 
läsa på om hur det demokratiska 
styrelseskicket samt rättsväsendet 
fungerar i vårt land.

Högtidligt när  
FN-veteraner hedrades

 4Den 29 maj hedrades svens-
ka FN-veteraner vid en högtid-
lig ceremoni vid Sjöhistoriska 
museét på Djurgården i Stock-
holm. Högtidligheten ägde rum 
i anslutning till International 
Day of United Nations Peace-
keeping initierad av Förenta 
Nationerna 2002.

Prins Carl Philip nedlade 
en krans vid FN-monumentet 
på plats, där ett antal förtjänta 
veteraner medaljerades för att 
de sårats i strid eller svarat för 
andra berömvärda insatser. 
Några av dessa hoppade fram 

på kryckor för att ta emot sin 
utmärkelse.

Ganska många svenska 
FN-veteraner fanns på plats 
ändå från Gaza-insatsen 1957. 
Svenskar som stupat i strid eller 
omkommit på annat sätt hylla-
des genom en tyst minut.

Mikael Jansson, riksdags-
man, Robert Stenkvist, poli-
tisk sekreterare i risdagen samt 
Joakim Larsson, politisk sekre-
terare i riksdagen tillhörde de 
sverigedemokrater som fanns 
på plats. <

Förtjänta svenska FN-veteraner hedrades vid Sjöhistoriska muséet. Foto: Robert 
Stenkvist.

Regionsamarbete över Öresund

Sverigedemokraterna i Region Skåne  
och Dansk Folkeparti möttes i Landskrona

ANDSKRONA SLOTT, Citadel-
let, var platsen där Sve-
rigedemokraterna och 
Dansk Folkeparti hade 

samkväm och politisk debatt ihop. 
Deltagarna fick lyssna till såväl 
regionpolitisk debatt mellan re-
giongruppledarna Jens Leanders-
son (SD) och Kenneth Kristensen 
Berth (DF) som riksdebatt mellan 
riksdagsledamot Carina Herrstedt 
(SD) och folketingsledamot Lise-

lotte Blixt (DF).
Det debatterades regionala frå-

gor som tillväxt, ytterligare en 
Öresunds-förbindelse i form av en 
tunnel mellan Helsingborg och Hel-
singör samt bostads- och inte minst 
invandringspolitik.

Efter debatterna bjöds det på 
guidad rundvandring i de historis-
ka miljöerna som har såväl dansk 
som svensk historik och anknyt-
ning. Dagen avslutades med en ge-

mensam dansk-svensk middag där 
våra respektive nationalrätter ser-
verades. Under gavs möjligheter att 
knyta ytterligare kontakter.

När vi skildes åt så var det med 
löfte om att vi ska fortsätta samar-
betet och ha fortsatt trevligt till-
sammans. Våra länder har gemen-
samma problem vilket kräver våra 
gemensamma ansträngningar att 
lösa. <

Dansk-svensk förbrödring och försystring i Landskrona. Foto: Rickard Håkansson Regionrådet Jens Leandersson överräckte en personligt utformad T-shirt till folketingsleda-
moten Liselotte Blixt. Foto: Rickard Håkansson

Möte i stora salen på Landskorna slott, Citadellet. Foto: Rickard Håkansson
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Hallå där, Monica Tedestam Berglöw!
1. Vilken är den senaste film 
      du såg? 

2. Vilken är den bästa bok du läst?
 
3. Vart åkte du på semester 
      senast?

Lena Löfgren
Politisk sekreterare, 
SD Eskilstuna

E NORRA DELARNA av Stock-
holms län har historiskt 
varit ett svagare område 
för SD än de södra de-

larna. Desto roligare är det därför 
att se hur föreningar nu bildats i de 
norra områden där vi historiskt har 
saknat starkt stöd. 

När jag pratat med Monica Te-
destam Berglöw i Täby, som tillhör 
föreningen Nordost, så sprudlar 
hon av tillförsikt och entusiasm in-
för framtiden. Föreningen Nordost 
består av kommunerna Täby, Dan-
deryd, Vaxholm och Österåker. 
Enligt Monica är målet satt till 2014 
- mandat i minst tre av de fyra för-
eningarna. 

Monica är född och uppvuxen 
i gruvsamhället Malmberget, där 
hennes mor hela tiden inpräntade 
att Sverige i grunden är ett rikt land 
med alla naturtillgångar vi har. 

– Sverige är något att vara stolt 
över med sin befolkning, malm i 
bergen, stora tysta skogar, natur och 
historia. Monica påpekar det hen-
nes mor inpräntade i henne – vårt 
välstånd har byggts upp med sträv-
samt arbete och ansvarfullt leverne. 

Monicas familj var också po-
litiskt engagerad och detta enga-
gemang har tydligen gått i arv till 
Monica. Inom sjukvård och skola 
började Monica sitt arbetsliv, för att 
sedan utbilda sig till projektledare. 
I dag arbetar Monica som projekt- 
och marknadsansvarig, ett yrke Mo-
nica trivs utmärkt med. Dessutom 
torde det vara kunskaper partiet i 
framtiden kan dra nytta av. 

På fritiden spelar Monica gärna 
golf, en sport där hela familjen kan 
delta. Just att det är en familjesport 
har gjort att Monica fastnat för den-
na sport. I övrigt älskar Monica att 
gå långa promenader i naturen med 
hunden Soleyl, av rasen Russkiy toy. 
Det är en ras som nästan blev ut-

3 frågor
till 3 sverige-
demokrater

1. Bilar 2 producerad av Pixar. En 
barnfilm jag såg med mina barn.
2. Desert Flower av Waris Dirie. En 
skakande verklighetsskildring som 
är mycket läsvärd..
3. Reste till Paris. En helt underbar 
resa som jag hoppas få göra om.

Fredrik Lindahl
SD Vallentuna

1. Stjärnornas krig: Imperiet slår till-
baka. En spännande och välgjord 
film i regi av George Lucas.

2. Världsmästarna av pseudonymen 
Julia Caesar. En informativ bok 
om vår vansinniga invandrings-
politik.!

3. Högsby i Småland. En underbar 
semester i hjärtat av Småland med 
ursvensk natur samt lugn och ro.

Jeanette Norling
SD Bollnäs

1. Änglagård i regi av Colin Nutley. 
En trivsam film som bra beskri-
ver ett Sverige som flytt men som 
många måhända längtar tillbaka 
till.

2. Varför gråter inte Emma? av Mag-
nus Wennerholm och Emma 
Jangestig. En oerhört gripande 
bok om en verklig tragedi..

3. En kryssning runt Europa. Helt 
underbart och något jag längtar 
efter att göra om.

plånad när tsardynastin utplånades 
i Ryssland men som överlevde på 
grund av att någon enskild uppfö-
dare förbarmade sig över rasen. Det 
går inte att ta miste på Monicas in-
tresse för djur och natur:

– Naturen är en källa till åter-
hämtning och energi. Dessutom är 
det i naturen de bästa idéerna dyker 
upp, säger Monica med uppenbar 
övertygelse.

I övrigt lever Monica i en familj 
där det alltid är människor i rörelse. 
Monica har tre barn samt tre bonus-
barn, så det är liv och rörelse mest 
hela tiden i villan som ligger i Täby 
kommun. På frågan om varför Mo-
nica valde att engagera sig i SD sva-
rar hon så här.

– Jag kände att jag inte bara ville 
rösta vid valet 2010 utan ville enga-
gera mig på riktigt och försöka på-
verka den politiska utvecklingen. 
Jag läste allt inför valet och kom till 
den slutsatsen, att SD var det rätta 
alternativet för mig. SD satsade 
målmedvetet med en politik som 
tog ansvar för konsekvenserna av 
de beslut partiet landade i. Sveri-
gedemokraterna hade också riktiga 
konsekvensanalyser av den förda 
politiken, något som lyste med sin 
frånvaro hos de övriga partierna.

Monica påpekar också att SD är 
det enda parti som påtalar vikten 
av sammanhållningen i samhället 
och nationen. Dessutom är det vik-
tigt att förvalta vårt historiska arv, 

något som de övriga partierna 
försummat å det grövsta. Andra 
saker som fällde avgörandet i 
ställningstagandet för SD var vär-
nandet av de äldre, de som med 
idogt arbete byggt upp vårt land 
och vårt välstånd. Monica avslu-
tar utläggningen om partipolitik 
med dessa ord:

– Det är inte bara plånboks-
frågor som är viktiga, ännu vik-
tigare är att vi inte nedprioriterar 
de äldre eller ungdomarna. Att vi 
arbetar för en politik som håller 
ihop landet, en Sverige-vänlig 
politik!

Vi andra kan bara nicka in-
stämmande till dessa kloka ord. I 
övrigt säger Monica med uppen-
bar entusiasm att verksamheten 
i föreningen Nordost blomstrar. 
Medlemmarna har delat flygblad 
på torg och på tågstationer samt 
i brevlådor. 

Föreningen har också snickrat 
ihop en mycket väl genomarbe-
tad motion om hur näringslivs-
politiken kan utvecklas och bli 
bättre. En motion som blev an-
tagen på distriktsårsmötet och 
skall föredras vid nästa landsda-
gar 2013. 

– Det görs alldeles för lite när 
det gäller förutsättningarna för 
små och medelstora företag, me-
nar Monica. Vi väntar med spän-
ning på hur Nordosts motion 
skall mottagas vid nästa lands-
dagar, samtidigt som det verkligt 
spännande är hur det skall gå för 
kommunerna i Nordost vid nästa 
allmänna val 2014. <

Monica Tedestam Berglöw gillar att promenera med sin hund i naturen. Foto: Privat

NDER ÅRETS natio-
naldagsfirande i 
Sundbyberg den 6 
juni deltog den lo-

kala SD-föreningen för första 
gången med en kampanj. Del-
tog gjorde fyra från styrelsen 
med ordförande Stefan Buncic 
i spetsen. Medverkade gjorde 
även Jens Leandersson från Re-
gion Skåne, David Bergqvist, 
Nacka och medlemmar från 
andra delar av landet.

Sverigedemokraterna hade 
ett tält närmast krogen, vilket 
visade sig vara en fördel. Man 
hade tagit fram en folder vilken 
delades ut tillsammans med 
det lokala partiprogrammet 
samt en del material av rikska-
raktär. SD-representanterna 
delade ut 500 foldrar och bjöd 
på kaffe, juice, godis, kakor och 
ballonger.

Därefter var det mesta slut. 
Resultatet av aktiviteterna blev 
att några anmälde sitt intresse 
att bli SD-medlemmar. Minst 
25 personer lovade rösta på SD 
och i övrigt var det många som 
uttryckte sin uppskattning över 

partiet. Sverigedemokraterna be-
handlades ungefär som alla andra 
partier på plats.

Sverigedemokra-
terna hade ett tält 
närmast krogen, vil-
ket visade sig vara en 
fördel

Det viktigaste var att partiet fick 
tillfälle att visa upp sig och klargöra 
för alla att det existerar. Enligt inof-
ficiella poliskällor uppgick antalet 
deltagare i Sundbybergs national-
dagsfirande till cirka 40  000. Ett 
smolk i glädjebägaren var att någon 
ringde till polisen och riktade hot 
mot partiet. Lyckligtvis hände dock 
inget.

Till nästa år kan lärdom dras av 
årets erfarenheter. <

SD firade nationaldagen i Sundbyberg

Robert Stenkvist

Redaktionen
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Stefan Buncic

Tommy Hansson
SD Sundbybergs Stefan Buncic och Ulf Landström delade ut tryckt material. Foto: 
SD Sundbyberg


