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Greklands-karusellen 
snurrar vidare…

Manifestation mot 
det politiska våldet

Thuring tar gärna tur 
med motorcykeln

 4Christina Thuring bor i Berg-
vik utanför Söderhamn med man, 
sju barn och två hundar. Hon sit-
ter i fullmäktige och tingsrätten för 
SD och kör gärna motorcykel när 
hon får någon tid över. Hon är detta 
nummers SD-kvinna.

Sidan 9

 4När SD i Skaraborg bjöd in öv-
riga partier till en manifestation i 
Mariestad mot det våld och de tra-
kasserier som drabbat främst unga 
SD-kvinnor var intresset svalt. SD 
bestämde sig då för att hålla mani-
festationen utan annan medverkan.

Sidan 7

 4Den europeiska karusell som den 
ekonomiska krisen i Grekland givit 
upphov till snurrar vidare med his-
nande fart. Medan EU-fundamen-
talisterna envisas med att ännu vilja 
få med Sverige i eurozonen, tackar 
de flesta sin lyckliga stjärna för att 
vi valde  att stå utanför.

Sidan 8

Stora besparingar kan göras
på ansvarsfull invandringspolitik

 4Den 29 september var ett histo-
riskt datum i Sveriges riksdag. Då 
höll nämligen Sverigedemokrater-
na i Riksdagens presscenter en pre-
sentation i syfte att belysa vilka be-
sparingar som kan göras genom att 
väsentligt minska nyinvandringen 
till Sverige.

För presentationen inför den 
församlade mediakåren stod riks-
dagsmannen Eric Almqvist och den 

budgetansvarige Oscar Sjöstedt. De 
kunde visa att Sverige skulle kunna 
spara drygt 100 miljarder kronor 
på att föra en ansvarsfull immigra-
tionspolitik som minskar asyl- och 
anhöriginvandringen med 90 pro-
cent.

Erik Almqvist underströk att 
Sverige under flera decennier haft 
en unikt hög invandring i förhållan-
de till landets folkmängd. Positiva 

effekter har inte saknats, men de 
negativa konsekvenserna av mass-
invandringen har övervägt.  Så har 
vi fått en närmast skenande segre-
gation som lett till ghettoisering av 
storstädernas ytterområden, en på-
spädning av den redan betydande 
arbetslösheten och en ökning av 
den grova kriminaliteten: uppgifter 
från BRÅ visar, att mindre än hälf-
ten av långtidsdömda brottslingar 

är svenska medborgare.
Almqvists och Sjöstedts redovis-

ning angav inte vad invandringen 
totalt kostat Sverige men däremot 
vilka besparingar som kan göras 
fram till 2015 med SD:s priorite-
ringar. <

Sidorna 6 – 7

Sverigedemokraterna menar att stora besparingar i statsbudgeten kan göras genom att 90 procent av asyl- och anhöriginvandringen skärs ned. Pengar frigörs då för angelägna satsningar 
på till exempel vård, omsorg och försvar. (Personerna på bilden har ingenting med nedanstående text att göra). Foto: Sverigedemkraterna

Hallå där, Håkan Borg!Olof von Dalin och språketSD lade 251 motioner Sidan 10Sidan 4 Sidan 12
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En budkavle är utskickad. Den 
löper genom dag och natt. Den 
går, såsom otaliga budkavlar for-
dom har gått, rättsols från gård 
till gård, från härad till härad. Det 
är den löpande elden som genom 
dag och natt skall kringföras. 
Budkavle går! Rid i natt!

Vilhelm Moberg, 1941
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Chefredaktör
Tommy Hansson

nde r F ör S ta h ä l F t e n av ok-
tober hölls två partile-
dardebatter med några 
dagars mellanrum: först 

en i SVT, sedan en i riksdagen. Det 
blev av naturliga skäl två vitt skilda 
typer av debatt.

Den första debatten, den i SVT, 
uppmärksammades främst på 
grund av de som inte var med. Såväl 
Socialdemokraternas Håkan Juholt 
som Vänsterpartiets Lars Ohly valde 
att avstå med motiveringen, att de 
inte ville placeras på samma sida i 
studion som Sverigedemokraternas 
Jimmie Åkesson.

Att Ohly lider av svårartad berö-
ringsskräck visavi SD och Åkesson 
visste vi redan, eftersom han inte 
ens ville sitta i samma sminkloge 
som Jimmie Åkesson i samband 
med SVT:s valbevakning den 19 
september. ”Jag befattar mig ald-
rig med rasister”, var Ohlys moti-
vation den gången. Sanningen var 
väl närmast att Ohly tyckte det var 
pinsamt att låta sig sminkas i samma 
rum som ledaren för ett parti, som 
faktiskt lyckats något bättre i valet 
än det egna.

Däremot var det ganska otippat 
att ledaren för ett av Sveriges två 
största partier valde att lämna walk-
over på detta sätt. ”Ungefär som att 
lägga upp bollen på straffpunkten 
och låta SD skjuta mot tomt mål”, 
som en bloggkommentator skrev. 
Såväl Ohly som Juholt angav hög-
stämda förklaringar till handlan-
det, som att det var ”otänkbart” att 
riskera blandas ihop med det djupt 
förhatliga SD med dess ”fruktans-
värda människosyn”. Ja, ni vet hur 
de närmast mekaniskt framförda 

”Reinfeldt den ende kejsaren  som ännu går omkring naken”

propagandaflosklerna brukar te sig.
I Juholts fall var det emellertid 

ganska uppenbart var skon klämde 
– han ville inte riskera ställas till 
svars för sina försök till bidragsfusk 
inför miljoner TV-tittare!

Själva debatten blev inte särskilt 

ternativet”.
De som eventuellt hade trott att 

S och V ville markera mot SD även 
i riksdagens partiledardebatt den 12 
oktober – det måste väl kännas lika 
kymigt att stå i samma talarstol som 
Jimmie Åkesson i riksdagen som 
att dela golvyta med SD-ledaren i 
en TV-studio – misstog sig dock. 
Åkesson hade den här gången be-
stämt sig för att lyfta den av vårt par-
ti allra mest prioriterade sakfrågan, 
den om invandringspolitik. Jimmie 
framhöll bland annat:

– I våra storstäder och därom-
kring ser vi ökad segregering och 
brottslighet. Det har gått så långt 
att till och med brevbärarna behö-
ver överfallslarm. Parallella sam-
hällen växer upp. Sverige slits isär 
och regeringen visar, att man vill 
fortsätta på den vägen. Vi upplever 
ett gigantiskt ideologiskt samhälls-
experiment som leder bort från det 
gamla folkhemsidealet och gör att 
allt fler har svårt att känna sig hem-
ma i Sverige.

Åkesson visade, att medan euro-
peiska länder såsom Finland, Dan-
mark, Storbritannien, Frankrike, 
Österrike, Italien, Nederländerna 
och Schweiz slagit in på en mer an-
svarsfull politisk kurs, står Sverige 
fast vid sitt extrema mångkultura-
listiska experiment med nära nog 
svängdörrspolitik vid gränserna.

– Fredrik Reinfeldt är snart den 
ende av Europas kejsare som fortfa-
rande går omkring naken, fastslog 
Jimmie med en onekligen fyndig 
formulering.

Jimmie Åkesson var, förutom vid 
sitt anförande, flitigt uppe i riksda-
gens talarstol och replikerade på 

de flesta övriga partiledaranföran-
den. När det gällde Jimmies eget 
anförande var det dock bara Ohly 
(förstås) och Göran Hägglund (KD) 
som valde att ta replik. Det blev, pre-
cis som brukligt, gott om klyschre-
torik. Ohly, som avverkade sin sista 
partiledardebatt, hävdade att SD 
”gör skillnad på folk och folk” samt 
för en ”vidrig politik” när man vill 
begränsa anhöriginvandringen med 
90 procent. Jimmie blev inte svaret 
skyldig:

– SD vill komma åt att anhörigin-
vandringen missbrukas av folk som 
vill utnyttja det svenska välfärdssys-
temet. Detta är oerhört kostsamt. 
Vi har valt att prioritera välfärd och 
minskad brottslighet. Det är inte 
svenskarnas fel att det skapas ghet-
toområden kring våra storstäder!

KD-Hägglund, som möjligen 
också gjorde sin sista partiledarde-
batt i riksdagen, hävdade att SD för 
en politik av ”vi och dom”, precis 
som Reinfeldt utlät sig då han me-
nade att SD:are med den synen nog 
fick räkna med att bli trakasserade 
och misshandlade. ”Bondfångaren 
från Bankerydd” var i övrigt skäli-
gen blek i debatten.

Sammantaget en som vanligt 
närmast felfri debattinsats av Jim-
mie Åkesson. <

tommy hansson
Chefredaktör

Dags för ett forskningsprogram om Sverige och kommunismen

Bertil Häggman är en välkänd 
expert på frågor som rör ideologi, 
historia och säkerhetspolitik. Han 
har särskilt beflitat sig om att kart-
lägga den kommunistiska ideolo-
gin i teori och praktik och bland 
annat givit ut boken Den kommu-
nistiska förintelsen (1982), där han 
fastställer antalet dödsoffer för den 
globala kommunistiska terrorpoli-
tiken till 92 205 000. Andra beräk-
ningar som givit något andra siffror 
har presenterats både förr och se-
nare. Pierre Dujardin menade ex-
empelvis i Le Figaro Magazine den 
19-25 november 1978 att så många 
som 142 917 000 människor fallit of-
fer för den praktiska tillämpningen 
av modern kommunism.

Det kan mot denna bakgrund 
–som synes överstiger antalet of-
fer för den kommunistiska terrorn 
vida offren för nationalsocialismens 
härjningar -  förefalla märkligt att 
kommunismen inte blivit föremål 
för en mer närgången granskning 
än vad som skett. Osakerna till detta 
förhållande är flera. 

En är att kommunismen består 
som statsbärande ideologi i ett antal 
stater, däribland det alltmer inflytel-
serika Kina. Det säger sig självt att 
dessa stater minst av allt är intres-
serade av någon närgången gransk-
ning av de egna övergreppen. Kina 
är för övrigt det land där kommu-
nistisk praktik, i maoismens skep-
nad, har skördat flest offer. En annan 
orsak till oviljan att granska kom-
munismen är att många av de per-

soner vilka som unga inspirerades 
av totalitära samhällsexperiment på 
60- och 70-talen fortfarande inne-
har inflytelserika positioner i media 
och samhällsinstitutioner. De är 
knappast roade av se sina ungdom-
liga dårskaper synade i sömmarna.

Därutöver fylls mängden vän-
steranhängare ständigt på, även om 
vänstervinden i samhället i dag ter 
sig som en mild bris i jämförelse 
med stormbyarna på 60- och 70-ta-
len. Dessa nytillskott tar efter hand 

plats på tidnings- och TV-redak-
tioner, vid utbildningsinstitutioner, 
i politiska partier, i fackföreningar 
och andra intresseföreningar och 
fortsätter skönmålningen av allt 
som står till vänster.

Med dessa fakta i beaktande kan 

det kanske tyckas som om Bertil 
Häggmans propå om ett akade-
miskt forskningsprogram inriktat 
på kommunismen och vårt lands 
förhållande därtill inte är särskilt 
realistiskt. Det är möjligt för att 
inte säga troligt att så är fallet. Icke 
desto mindre är förslaget både väl 
underbyggt och framsynt. ”En pro-
gramgrupp bör utses med specialis-
ter inom den akademiska världen”, 
menar förslagsställaren. Bland de 
riktlinjer som anges lämpliga för 
forskningsprogrammet märks:

Sammanställning av en kun-
skapsöversikt av forskningsläget; 
arrangerandet av en internationell 
konferens kring ämnet; program-
met bör utformas brett och beröra 
flera områden och discipliner. ”En 
viktig del av programmet”, heter 
det vidare i förslaget, ”bör vara det 
stöd som lämnades av den svenska 
regeringen Branting och delar av 
den svenska bankvärlden till bol-
sjevikerna under den första upp-
byggnadsperioden efter statskup-
pen 1917”.

Forskningsprogrammet bör, en-
ligt förslaget, utmynna i en slutrap-
port som ”bör vara ett viktigt steg 
i kunskapsutbyggnaden om totali-
tära ideologier” och kunna bidra till 
kunskapsuppbyggnad vid universi-
tet och andra skolor.  <

minnesvärd. Det mest anmärk-
ningsvärda blev nu att Miljöpartiets 
Åsa Romson och SD:s Jimmie Åkes-
son ensamma fick stå för oppositio-
nens synpunkter, och det gjorde de 
enligt de flesta bedömningar bra. 
Debatten var även debut i större 
sammanhang för Centerpartiets ny-
valda ledare Annie Lööf (före detta 
Johansson). Hon plockade säkert 
en del poänger genom sitt tandrika 
leende, men rent politiskt blev det 
mest substanslösa klyschor om ”ny-
byggarlandet” och C som ”gröna al-

Å
r 2 0 0 0 be S l u ta de den dåva-
rande svenska regeringen 
(S) om forskningspro-
grammet ”Sveriges förhål-

lande till nazismen, Nazi-Tyskland 
och Förintelsen” vilket fortsatte till 
2006. På bloggen Världsinbördes-
kriget (The Global Civil War) ar-
gumenteras det för att ett liknande 
forskningsprogram i anslutning till 
Sveriges förhållande till kommunis-
men borde genomföras.

Regeringen bör besluta, skriver 
författaren Bertil Häggman i en 
bloggtext, ”att ge Vetenskapsrådet i 
uppdrag att förbereda och genom-
föra ett särskilt forskningsprogram 
kring Sveriges förhållande till kom-
munismen, Sovjet och dess satel-
litstater samt det kommunistiska 
folkmordet”. Ett sådant forsknings-
program, menar Häggman, ”kan ge 
utrymme till jämförande totalita-
rismforskning”.

Jimmie Åkesson påpekade att Fredrik rein-
feldt är den ende av europas ”kejsare” som 
ännu är naken. Foto: Photo2be

hjalmar brantings regering stödde lenins 
kupp 1917. Foto: arkiv
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ör d a ge n de n 8 ok t obe r höll 
SD Partille öppet hus för 
såväl medlemmar som 
allmänheten i Kulturum i 

Partille. SD-Kvinnors Hanna Wigh 
och Therese Borg var inbjudna för 
att föreläsa om kvinnoförbundets 
politik. 

De 45 personer som dök upp fick 
höra Therese Borg prata om kvin-
noförbundets syn på en sund jäm-
ställdhetspolitik och fick även höra 
henne framföra rikligt med kritik 
mot regeringens jämställdhetspo-
litiska mål. 

Hanna Wigh bjöd därefter åhö-
rarna på information om hur kvin-
noförbundet genom bland annat 
fler alternativ inom barnomsorgen 
vill förbättra både barnfamiljernas 
och de ensamstående föräldrarnas 
möjligheter att få ihop livspusslet. 

SDU-demonstration
lockade  
fram pöbeln

 4Sverigedemokratisk Ungdoms 
(SDU) demonstration i centrala 
Malmö den 15 oktober hade lockat 
omkring 200 SDU:are och SD:are 
från när och fjärran. Som vanligt 
uppträdde dessa exemplariskt.

Dessvärre, och inte helt oväntat, 
hade även ett stort antal motdemon-
stranter från diverse nätverk ”mot 
rasism” dykt upp och störde mötet 
genom att föra oväsen och skandera 
ramsor av typen ”Vi kommer till ert 
hem, vi kommer till ert hem”. Om-
kring 25 ur pöbeln greps av polis va-
rav tre kvarhölls.

Noterbart är att vänsterextremis-
terna fick stöd av ett antal butiker 
längs Västra Förstadsgatan genom 
att dessa spelade så kallad antirasis-
tisk musik. Butikerna, av vilka kan 
nämnas Levisbutiken, Carlings och 
Solo, hade uppmanats därtill av två 
studenter i ämnet ”mänskliga rättig-
heter” från Malmö högskola.

I Malmö deltar tydligen alltså 
delar av näringslivet  i extremvän-
sterns kampanj mot demokratiskt 
utlysta manifestationer, vilket måste 
betecknas som anmärkningsvärt.

   Enligt Skånepolisens informa-
tionsbefäl Ewa-Gun Westford kräv-
de polisinsatsen i Malmö cirka 1,5 
miljoner kronor i extra utgifter. <

tommy hansson
Chefredaktör

några SSu-aktivister greps av polisen i 
Malmö. Foto: PI

Välarrangerat när SD Partille höll öppet hus

Efter föreläsningarna hölls 
en frågestund med Hanna och 
Therese, och därefter serverades 
kaffe. Flertalet deltagare valde 
att stanna kvar en bra stund ef-
ter frågestunden för att utbyta 
åsikter med varandra och för att 
ställa frågor till de av SD:s repre-
sentanter som fanns på plats. De 
fick också möjlighet att förse sig 
med diverse flygblad och annat 
informationsmaterial. 

Sammanfattningsvis var det 
hela ett mycket trevligt, upp-
skattat och välarrangerat evene-
mang. <

therese borg
Sd-kvinnor

efter föreläsningarna svarade therese och hanna på frågor från auditoriet. Foto: Jörgen Fogelklou

efteråt bjöds kaffe och trevliga samtal. Samt ett besök av en mycket söt hund. Foto: 
therese borg

Utbildningsdag hos SD Södermanland
önd a ge n de n 9 ok t obe r träf-
fades en skara aktiva sveri-
gedemokrater, huvudsak-
ligen från Södermanland, 

i stadshuset i Eskilstuna för att delta 
i utbildning och träffa riksdagsleda-
mot Carina Herrstedt som var på 
besök under större delen av dagen.

”Deltagarna fick 
höra om allt ifrån 
utskottsarbetet, 
motionsskrivning 
och det interna 
partiarbetet på 
riksnivå till hur 
det fungerar med 
resor och boende.” 

Som inledning på dagen bjöd 
Bertil Malmberg från Trosa på en 
ganska lång men mycket lärorik och 
intressant föreläsning om islam. Fö-

reläsningen följdes av en mängd frå-
gor från åhörarna. 

Nästa punkt på programmet var 
en kort föreläsning samt gruppdis-
kussion om kultur. Therese Borg 
från Eskilstuna var föreläsare och 
ledde också gruppdiskussionen som 
vittnade om att det fanns ett stort 
intresse för kulturfrågor bland del-
tagarna. 

Som avslutning på dagen berät-
tade Carina Herrstedt om hur arbe-
tet i riksdagen fungerar. Deltagarna 
fick höra om allt ifrån utskottsarbe-
tet, motionsskrivning och det inter-
na partiarbetet på riksnivå till hur 
det fungerar med resor och boende. 

Att döma av reaktionerna från de 
närvarande så var det väldigt upp-
skattat att få ta del av det Carina 
hade att berätta. <

therese borg
Sd-kvinnor

bertil Malmberg informerade på ett initierat sätt om islams ideologi. Foto: therese borg
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SD stack ut hakan:

251 motioner under riksdagens allmänna motionstid

Skratt och applåder vid KF i Härjedalen 
t : S oCh öP: S r e P or t r a r Hå-
kan Degselius och Hå-
kan Persson rapporte-
rade från Härjedalens 

kommunfullmäktige i länets tid-
ningar den 5 oktober. 

Märkligt nog rapporterade de 
inte om SD:s Ingegärd Fjällgärdes 
unika och roande sätt att bemöta 
Benny Tronssons motion om att 
avskaffa de fria luncherna vid sam-
manträdena. Hon fick ordet och 
framförde en dikt ur hjärtat och 
bidrog till att Bennys motion för-
lorade. 

Humorn och det träffande i dik-

ten gjorde att skrattet började i lo-
kalen redan under framförandet. 
Efteråt fick Ingegärd så kraftiga app-
låder av de närvarande, att jag inte 
kan minnas något liknande och vill 
inte undanhålla medborgarna dik-
ten: 

Benny Tronsson, moderaten 
missunnar oss gratis månadslunch-
maten 
Nån köttbit, sås och potatis 
skall inte längre vara gratis. 

Men jag anser det väldigt sniket 
att inte bjuda på middag och fiket 

När vi sitter i möte hela dagen 
och behöver en varmrätt i magen. 

Men flyktingungdom slipper betala 
om detta vågar man knappast tala 
Men varje fullmäktigeperson 
behöver en fortsatt gratis portion. 

Jag blev liksom flera väldigt förvå-
nad att missunna oss en lunch per 
månad 
och utan några extravaganser 
när vår kommun lär ha goda finan-
ser. 

Och ej är det mat som gör mig fet 

nej, mat behöver en enkel poet 
så efter ett möte känns det skönt 
att bjudas på frukt och hälsosamt 
grönt.  

”Humorn och det 
träffande i dikten 
gjorde att skrattet 
började i lokalen 
redan under framfö-
randet. Efteråt fick 

Ingegärd så kraftiga 
applåder av de när-
varande, att jag inte 
kan minnas något 
liknande och vill inte 
undanhålla medbor-
garna dikten” <

lars hermansson
Sd härjedalen

Mellan den 15 september och den 
5 oktober var det allmän mo-
tionstid i riksdagen. Det är under 
denna tid partierna och deras 
ledamöter har chans att lämna in 
enskilda motioner utan föregåen-
de propositioner från regeringen. 
SD lämnade in hela 251motioner, 
vilket får ses som en mycket bra 
prestation av ett parti med 19 
ledamöter. 

om jämförelse kan näm-
nas att Vänsterpartiet 
lämnade in 168 motio-
ner medan MP, som har 

fler ledamöter än SD, lämnade in 
238 motioner. Centerpartiet med 
sin nybyggardogmatism lämnade 
endast in 177 motioner. 

SD visade alltså verkligen fram-
fötterna vid detta års allmänna mo-
tionstid, och både ledamöter med 
deras sekreterare har gjort ett styvt 
arbete. 

Satsning på utbildning
På utbildningsområdet har Richard 
Jomshof lämnat in en mängd motio-
ner. Dessa handlar i stort om att höja 
kvaliteten på vår högre utbildning 
genom ökade anslag (1,8 miljarder 
kronor) som skall medföra högre 
lärartäthet. Också till forskningen 
motionerar SD om betydligt högre 
anslag, vilket skall medföra ökade 
framsteg för vår nation. 

Inom utbildningsområdet har 
det bland annat lagts en motion om 
en satsning på yrkeshögskolan med 
en halv miljard kronor per år, vil-
ket skulle medföra ytterligare 8 000 
platser. Förslaget skulle vara ett vet-
tigt alternativ för de ungdomar som 
nu i stället går arbetslösa utan speci-
ellt stora framtidsutsikter. 

Andra motioner inom utbild-
ningsområdet värda att uppmärk-
samma är inrättande av jourklasser, 
ändringar i skollagen för ökad de-
mokrati, vettiga regler för friskolee-
tableringar samt en kraftig satsning 
på fler utbildningsplatser för läkare.

Stasiarkiven och kärnkraft
Erik Almqvist har lämnat in mo-
tioner om en säkrad elförsörjning 
genom en fortsatt offensiv satsning 
på kärnkraft. Dessutom har Erik 
lämnat in en motion som handlar 

om en stor satsning på elbilar, detta 
både med tanke på framtida energi-
problem samt miljön. 

Mikael Jansson har tillsammans 
med David Lång skrivit en motion 
angående ökade möjligheter att byta 
pensionsförsäkringsbolag, en viktig 
möjlighet i dessa tider när allt fler 
ser sina framtida pensioner urhol-
kas. Mikael har också skrivit en mo-
tion angående mäns rättigheter vid 
skilsmässor. 

Sven-Olof Sällström och Kent 
Ekeroth har lagt en motion som 
handlar om att offentliggöra de så 
kallade Stasiarkiven. De har dess-
utom lagt en motion om en statlig 
garanti angående skadestånd till 
brottsoffer, samt ytterligare en mo-
tion som handlar om att utvisa kri-
minella personer utan svenskt med-
borgarskap. 

Sven-Olof står själv bakom en 
motion om att slopa instegsjobben, 
då det är en uppenbart dyr och in-
effektiv reform. Sven-Olof har dess-
utom lagt en motion om att utöka 
starta-eget-bidraget, vilket skulle 
gynna både invandrare och funk-
tionshindrade. 

Kent Ekeroth har vidare lagt en 
mängd motioner som innebär en 
uppstramning av kriminalpolitiken, 
främst för våldsbrottslingar. Toralf 
Alfsson har lagt flera motioner an-
gående medborgarskapet, bland 
annat en som handlar om ett tillba-
kadragande av medborgarskap som 
erhållits på falsk grund.

Sänkt avgift i glesbygd
Josef Fransson i Miljö- och jord-
bruksutskottet har bland annat 
producerat en motion om ett förbud 
mot halalslaktat kött samt en mo-
tion om att extrahera näringsämnen 
ur den övergödda Östersjön och 
göra biogas av detta. Kunde denna 
motion bli verklighet skulle man slå 
två flugor i en smäll, dels rädda Öst-
ersjön, dels hitta ett sätt att säkra vår 
energiförsörjning. 

På tal om energiförsörjning har 
Lars Isovaara lagt en motion om 
att öppna upp kärnkraften för flera 
aktörer än staten. David Lång har 
bland annat lagt en motion om en-
treprenörskap samt en motion som 
föreslår att enbart svenska med-
borgare skall få rösta. Dessutom 

står David bakom en motion som 
skulle ändra innehållet i det svenska 
medborgarskapet, detta för att med-
borgarskapet skall fyllas med vettigt 
innehåll samt spegla befolkningens 
uppfattning om vad ett svenskt 
medborgarskap skall innebära. 

Lars och David har lagt en myck-
et intressant motion tillsammans, 
där de föreslår en sänkning av ar-
betsgivaravgiften i glesbygd.       

Ofödda barns skydd
Våra kvinnor i riksdagen har verkli-
gen visat framfötterna när det gäller 
enskilda motioner. Julia Kronlid har 
lagt motioner om samvetsfrid, vilket 
innebär att ingen sjukvårdspersonal 
skall behöva utföra en sen abort mot 
deras eget samvete och moral. 

Dessutom har Julia lagt motion 
om sänkning av gränsen för fri abort 
från vecka 18 till vecka 12. Även tids-
gränsen för sena aborter föreslås 
sänkas från vecka 22 till vecka 19. 
Det blir orimligt när vår lag stipu-
lerar att inga livsdugliga foster får 
aborteras, samtidigt som man nu 
utför aborter på foster som är äldre 
än de för tidiga födslar man lyckas 
rädda livet på. 

Julia har också lagt en motion om 
att stoppa allt bistånd till Palestin-
ska myndigheten, detta för att den 
betalar ut löner till personer som är 
dömda för terrorbrott. Tillsammans 
med Mattias Karlsson har Julia ock-
så lagt en motion om ofödda barns 
juridiska skydd.  

Autonom region i Irak
Carina Herrstedt har lagt tunga mo-
tioner om att förändra och effekti-
visera SFI-undervisningen, samt 
göra den mer rättvis gentemot vår 
inhemska befolkning och de stu-
dievillkor den har. Carina har också 
lagt motioner om att avskaffa EBO-
lagen samt en omfattande motion 
om att stärka djurskyddet, framfö-
rallt vid transporter. 

Carina har också motionerat om 
att sänka skatten för pensionärer, 
en hjärtefråga för SD. En annan för 
etablissemanget kontroversiell fråga 
som Carina väckt med en motion är 
den om de kristnas situation i Irak. 
Motionen går ut på att upprätta en 
autonom region, detta för att förhin-
dra massakrer på de kristna.      

Margareta Sandstedt och Per 
Ramhorn har lämnat in motioner 
som behandlar ämnet familjerätt, 
där en skriande brist på kompetens 
medfört stor skada i många famil-
jerättsliga mål. Margareta har också 
tillsammans med Richard Jomshof 
lagt en motion om ett förbud av så 
kallade avknoppningar inom den 
kommunala skolan. 

Björn Söder och Per Ramhorn 
har tillsammans motionerat om ett 
förbud mot icke-medicinsk omskä-
relse, vilket överensstämmer väl 
med partiets linje i frågan.  

Skapa debatt
Sammantaget har skilda ledamöter 
för SD lagt motioner som väl täcker 

upp alla de områden som partiet 
gick till val på, samt lite till. Att lägga 
motioner är också att deklarera en 
åsikt och en politik. Även om chan-
serna att få igenom motionerna i 
riksdagen inte alltid är så stora, så 
kan vi skapa debatt och sätta fokus 
på frågorna genom att lägga motio-
ner. 

Det finns många vettiga och väl 
skrivna motioner från SD:s riks-
dagsledamöter som här av utrym-
messkäl inte tagits upp. Men vi har 
ändå försökt efter bästa förmåga att 
ge ett smakprov och ett tvärsnitt av 
motionerna från de olika ledamö-
terna. <

robert Stenkvist
redaktionen

 

riksdagsman kent ekeroth och politiska sekreteraren Paula bieler i motionstagen. Foto: robert Stenkvist

riksdagsman Sven-olof Sällström lämnar in 
sista motionen. Foto: robert Stenkvist
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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

En dansare på slak lina

Så skedde det då, det som inte fick hända. En av Sverigedemokraternas 
riksdagsledamöter föll ur ramen (för att uttrycka det diplomatiskt) 
och blev partilös i riksdagen. Hur stor skada detta har orsakat partiet 
är självklart svårt att bedöma i dag. Jag anser ändå att de första ska-
deprognoserna måhända var en smula överdrivna. I de senaste opini-
onsmätningarna kan inga effekter av William Petzälls avhopp spåras. 

Vi förvånas alla över den oerhörda mediala välvilja den avhoppa-
de sverigedemokraten plötsligt drabbats av. Det är ingen hejd på alla 
framträdanden och förstående kommentarer som media plötsligt strör 
över den före detta sverigedemokraten. Detta dessutom av personer 
som tidigare har uppvisat en ganska njugg inställning till aktiva sve-
rigedemokrater. 

Vi kan nog inte utesluta en smula skadeglädje hos en del politiska 
motståndare, förklädd till plötslig omtanke om den stackars missbru-
kande Petzäll. 

Politisk begåvning är av förklarliga skäl en nödvändig egenskap för 
en riksdagsledamot. Tyvärr räcker det inte med politisk begåvning för 
att axla riksdagsuppdraget. En politisk företrädare måste också äga 
personlig morgnad och inre resning. En riksdagsledamot måste också 
karakteriseras av stabilitet, trygghet och helst ett mått av livserfarenhet. 

Vi sverigedemokrater måste till denna lista även lägga egenskapen 
”ryggrad” eftersom vi har fräckheten att inte tycka som påbjudet är i 
vissa frågor. Vi måste också kunna härda ut en viss press och inte ge-
nast vika ned oss när vi förnimmer en bristande popularitet hos den 
politiska omgivningen. William Petzäll har utan tvekan politisk begåv-
ning, men saknar lika uppenbart en del övriga lika viktiga egenskaper. 

Oavsett orsakerna till Petzälls missbruksproblem, som vi ändå var-
ken kan eller skall spekulera i, så har Petzäll gått över anständighetens 
gräns när han i Svenska Dagbladet [SvD, 26-09] tog avstånd från SD:s 
politik och speciellt SD:s immigrationspolitik. Detta avståndstagande 
är så tydligt taktiskt betingat, att bli accepterat av något annat parti, 
att man blir generad. 

Att på detta sätt ta avstånd från allt man tidigare med emfas både 
kämpat och talat för, är ett lågvattenmärke av sällan skådat slag och 
renderar med råge epitetet ”syltrygg”. Missbruksproblem kan i alla fall 
undertecknad ha en viss förståelse för, men inte ett taktiskt avståndsta-
gande från den politik som är avsedd att rädda vårt fosterland. Petzälls 
taktiska manövrar är sannolikt motiverade av snöd vinning, i pengar 
och tid framför TV-kameror, oklart vilket som är viktigast.    

Petzäll har upprepade gånger via media låtit allmänheten förstå att 
han planerar en fortsatt karriär som ”politisk vilde” i riksdagen, detta 
för att där driva sin egen politik (möjligen kan vissa ekonomiska as-
pekter spela in härvidlag). Tyvärr är det så att personliga problem ofta 
blir akuta i sammanhang där man utsätts för press och uppmärksam-
het. Det finns i princip ingen destruktivare miljö för en missbrukare än 
riksdagen med dess TV-kameror och annan uppmärksamhet. 

Petzälls planer på en ledamotskarriär med en egen politisk agenda är 
därför inte möjlig. Problemet är att Petzäll inte själv vet om detta ännu.  

William Petzäll bör för sin egen skull kliva av från offentligheten 
och ta hand om sig själv, vilket inte är gjort på ett halvår som Petzäll 
verkar tro. Hur paradoxalt och underligt det än kan låta, så samman-
faller partiets intressen med Petzälls, som för sin egen skull bör ägna 
de närmaste två åren åt rehabilitering om han någonsin vill leva ett 
värdigt och normalt liv.

I en ledare i Gotlands Allehanda (Helagotland.se) skriver redaktio-
nen att Petzälls missbruk visserligen är tragiskt, men att agerandet från 
avhopparen är ett hån mot demokratin. En ledamot som inte kommit 
in via personkryss har i princip blivit invald på sitt partis politik och 
företräder sitt parti med dess politik i riksdagen. Så här skriver ledar-
redaktionen i Gotlands Allehanda:

När Petzäll nu vägrar att lämna sin plats innebär det de facto att Sve-
rigedemokraterna förlorar en röst i riksdagen. Oavsett vad man anser om 
Sverigedemokraterna är ett sådant agerande illojalt mot partiets väljare.

Det är inte utan att man håller med ledarredaktionen. Petzälls age-
rande har försvagat väljarnas röst i riksdagen, och att som Petzäll de-
klarerat enbart ägna sig åt en fråga är varken demokratiskt eller eko-
nomiskt försvarbart för en riksdagsledamot med 56 000 i månadslön. 
Petzäll är därmed med personligen och urholkar politikerförtroendet 
och systemet, det var just de brister som var en av huvudanledningarna 
till att Sverigedemokraterna bildades år 1988.  <

Angelägna satsningar och deras finansiering

Sverigedemokraternas höstbudget 2011:

”All politik handlar om priorite-
ringar!”
Det fastslås redan i titeln till 
Sverigedemokraternas 142  sidor 
omfattande höstbudget 2011. Det 
som väckt mest uppmärksamhet i 
diskussionerna kring budgeten är, 
föga oväntat, förslaget att minska 
asyl- och anhöriginvandringen 
med 90 procent i syfte att frigöra 
medel till angelägna satsningar.

hö S t budge t e n S Inl e dnIng fast-
slås på sidan 12: 

”Sverigedemokraterna 
är ett värdekonservativt 

och socialt ansvarstagande parti. 
Partiets politik syftar primärt till att 
värna den svenska nationens frihet 
och självbestämmande, att skapa 
välstånd och trygghet för Sveriges 
medborgare samt till att bevara och 
stärka den gemensamma identitet 
som utgör grunden för landets inre 
solidaritet, stabilitet och fredliga ut-
veckling.”

SD står, fastslås vidare, ”fria från 
såväl socialismens som liberalis-
mens ekonomiska teorier och kan 
därför inta ett flexibelt, pragma-
tiskt och verklighetsanpassat för-
hållningssätt i ekonomiska frågor”.  

Kraftsamling inom utbildning
I höstbudgeten drar Sverigedemo-
kraterna upp riktlinjerna för ett 
antal ekonomiska satsningar. En 
central kraftsamling sker på utbild-
ningsområdet. Sveriges möjligheter 
att även framdeles hänga med i den 
globala konkurrensen står och fal-
ler med, som det uttrycks i budge-
ten (sidan 13), ”förbättringar inom 
utbildningsområdet i allmänhet 
och inom den högre utbildningen 
i synnerhet”.

I syfte att komma till rätta med 
bristerna inom de naturvetenskap-
liga och tekniska ämnena anslås 
2,2 miljarder kronor, samt att stödet 
ökas till HSJT-ämnena från 2013 för 
att komma upp i 1,3 miljarder 2015. 
Utöver den generella satsningen på 
den högre utbildningen avsätter SD 
även 1,5 miljarder för återstående 
del av innevarande mandatperiod 
till Myndigheten för yrkeshögsko-
lan.

För att unga lättare skall få jobb 
öppnar Sverigedemokraterna vi-
dare för en komplettering av an-
ställningsformen lärlingar – där 
arbetsgivaren befrias från arbetsgi-
varavgift och där provanställningen 
tillåts uppgå till tolv månader.

Både ur matchningsperspektiv 
och rättviseperspektiv anser SD 
att det är viktigt att höja taket i A-
kassan.

Rättvisa pensionärsskatter
De äldres situation i samhället lig-
ger Sverigedemokraterna mycket 
varmt om hjärtat. Därför är rätt-
visa skatter för våra pensionärer ett 
självklart krav. SD har hittills ställt 
sig försiktigt positiva till alliansre-
geringens paradfråga, jobbskatte-
avdragen. Dock accepterar partiet 
inte att ”inkomst av tjänst beskattas 
annorlunda  jämfört med inkomst 
av pension” (sidan 15):

”Vi yrkar därför på att jobbskat-
teavdragen även omfattar inkomst 
av pension. Givet det ekonomiska 
läget och det blygsamma budgetut-

rymmet har vi råd att först 2013 helt 
avskaffa pensionärsskatten.” En så-
dan åtgärd skulle, bedömer partiet, 
kosta 11 miljarder kronor. För 2012 
höjs det förhöjda grundavdraget för 
pensionärer.

Andra för Sverigedemokraterna 
viktiga frågor knyter an till områ-
dena lag och rätt samt brott och 
straff: de laglydiga medborgarnas 
behov av trygghet såväl i hemmen 
som på gator och torg måste i möj-
ligaste mån tillgodoses. I syfte att 
säkerställa detta ökar SD anslaget 
till rättsväsendet (sidan 16): ”De 
utökade medlen föreslås vara för-
delade mellan polismakten, dom-
stolsväsendet, åklagarmyndighe-
ten, brottsoffermyndigheten och 
kriminalvården, med fokus på det 
sistnämnda.”

Bland Sverigedemokraternas 

lagvårdande förslag märks bland 
annat ett införande av en kraftig 
straffskärpning samt att verkliga 
livstidsstraff utan möjlighet till 
tidsbestämning eller benådning in-
förs. SD vill också med omedelbar 
verkan avskaffa nuvarande praxis, 
där landets domstolar rutinmässigt 
ger återfalls- och serieförbrytare 
mängdrabatter på brott.

Besparingar på invandring, EU-
kostnader
Politik innebär, som sagt, priorite-
ringar. För att möjliggöra satsningar 
inom vissa områden är det nödvän-
digt att spara på andra områden. 
Sverigedemokraterna ställer sig 
frågande till regeringens sänkning 
av restaurangmomsen samt ”den 
misslyckade och dyra satsningen på 
instegsjobben”. Enligt SD:s beräk-
ningar uppgår kostnaderna för att 
skapa 6 175 arbetstillfällen 10,9 mil-
jarder kronor eller 1,77 miljoner per 
arbetstillfälle.

”Vi vänder oss”, heter det på si-
dan 17 i SD:s höstbudget, ”av na-
turliga skäl, med kraft emot ovan-
nämnda satsningar, och sparar 
alltså in 10,9 mdr redan under det 
första budgetåret. Tillika sparar vi 
in ytterligare 9,6 mdr genom en res-
triktiv invandringspolitik under det 
första budgetåret, samt ytterligare 
4,1 mdr genom en anpassning av det 
svenska biståndsmålet till FN:s re-
kommendationer om 0,7 % av BNI.”

I den långsiktiga budgetplane-
ringen kalkylerar SD även med en 
besparing på EU-kostnaderna. I 
takt med att Sverige omförhandlar 
medlemskapet i Europeiska Unio-
nen till att omfatta endast EES-

delen – varmed Sverige utträder ur 
unionen – kan betydande bespa-
ringar göras. Denna målsättning 
får dock ses i ett längre perspektiv.

Sverigedemokraterna är det 
enda av riksdagens åtta partier som 
motsätter sig den hittills förda im-
migrationspolitiken. Partiets ambi-
tion är att minska asyl- och anhö-
riginvandringen med 90 procent. 

Rusta upp försvaret
Höstbudgeten innehåller härutö-
ver ekonomiska och andra riktlin-
jer för ett stort ett antal politikom-
råden. Hit hör avsnittet ”Inre och 
yttre försvar av Sverige” (sidorna 
87-99). Sverigedemokraterna är i 
dag är det enda riksdagsparti som 
vill rusta upp försvaret. Om poli-
tikens inriktning finns följande att 
läsa (sidan 88):

en mer restriktiv invandringspolitik sparar pengar och frigör medel till angelägna satsningar. 
Foto: Photo2be

”Sverigedemokraternas för-
svarspolitik är fokuserad på försva-
ret av Sverige och tar avstånd från 
den inriktning som idag går mot ett 
förhållande där Sverige endast stäl-
ler betalda militära truppenheter 
till förfogande för överstatliga or-
ganisationer som NATO eller EU.”

Inte minst fokuseras på landets 
territoriella integritet. Det slås vi-
dare fast (sidan 89) att det inte är 
den dagsaktuella hotbilden som är 
den viktigaste faktorn när man ser 
till Sveriges militära försvarsbehov: 
”Hotbilden kan snabbt förändras, 
däremot kan vi inte snabbt återta 
acceptabel försvarsförmåga. Fak-
tiska styrkeförhållanden och värsta 
fallscenarion måste vara underlag 
för vårt behov av militärt försvar.” 
Enligt SD är det också angeläget att 
successivt återinföra värnplikten 
med obligatrisk mönstring för alla 
män samt frivillig mönstring för 
kvinnor.

Därtill skall förmågan att han-
tera terrorism, assymetrisk krig-
föring, cyberkrigföring och andra 
okonventionella angreppsformer 
förstärkas. Försvarets förmåga att 
stödja det civila samhället vid sär-
skilda påfrestningar skall utvecklas.

 <

Utrymmet här räcker bara till en kort-
fattad och ytlig redovisning av Sveri-
gedemokraternas höstbudget.  Den som 
vill fördjupa sig i denna bör ta del av den 
i sin helhet!

tommy hansson
Chefredaktör
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SD höll presskonferens om invandringens kostnader:

Besparingar på 100 miljarder åren    2012-2015

Den 29 september höll SD press-
konferens i Riksdagens presscen-
ter om invandringens kostnader. 
Man valde denna gång att bryta 
ut dessa  beräkningar ur skugg-
budgeten och redovisa dem på det 
här sättet, eftersom ett så stort 
antal frågor från pressen om SD:s 
budget brukar handla just om hur 
man kommit fram till sina siffror 
för vad invandringen kostar.

r Ik a l Mq v I S t, SD:s le-
damot i socialförsäk-
ringsutskottet, hälsade 
alla välkomna och fäste 

åhörarnas uppmärksamhet på att 
detta troligen var den första press-
konferensen i riksdagens historia 
om invandringskostnader.  På plats 
som medpresentatör fanns också 
Oscar Sjöstedt, chef för SD:s bud-
getgrupp. 

Almqvist redogjorde översiktligt 
för hur man räknat fram siffrorna 
och vilka besparingar som skulle 
kunna göras med en sverigedemo-
kratisk politik. Oscar Sjöstedt gick 
sedan in mer i detalj på hur uträk-
ningarna gjorts varefter presskon-
ferensen avslutades med en fråge-
stund.

Unikt hög invandring
Vi fick veta att SD räknar med att 
kunna spara drygt 100 miljarder 
kronor på minskad nyinvandring 
under budgetperioden 2012-2015. 
Det ska ske genom att föra en an-
svarsfull invandringspolitik och 
minska asyl- och anhöriginvand-
ringen med 90 procent. De stora be-

sparingarna ska ske i asylprocessen, 
ersättningar och boendekostnader 
för nyanlända, instegsjobb, mins-
kat mottagande och därmed också 
minskad konsumtion av offentliga 
transfereringar och välfärdstjänster.

Almqvist berättade att Sverige 
under flera decennier haft en unikt 
hög invandring sett till landets be-
folkningsmängd. Han medgav in-
ledningsvis att invandringen haft 
vissa positiva effekter, såsom ökat 
utbud av arbetskraft och kompe-
tens, bättre förståelse för andra kul-
turer och förstås höjd levnadsstan-
dard för invandraren själv.

De många negativa effekterna av 
de senaste decenniernas höga asyl- 
och anhöriginvandring belystes 
förstås också - en segregation som 
inte visar några tecken på att avta, 
en påspädning av den redan höga 
arbetslösheten där statistiken ock-
så berättar att invandrare är starkt 
överrepresenterade, en ökad grov 
kriminalitet och uppgifter från kri-
minalvården och BRÅ som visar att 
över hälften av alla långtidsdömda 
i Sverige inte ens är svenska med-
borgare.

I underkant
Idag skulle det dock handla om de 
strikt budgetära aspekterna av in-
vandring - hur statsbudgeten på-
verkas genom en applicering av en 
väsentligt lägre och i huvudsak be-
hovsprövad invandring. Almqvist 
framhöll också att sammanställ-
ningen inte visar vad invandringen 
totalt kostar samhället utan endast 
vilka besparingar som kan göras för 

budgetperioden 2012-2015 med en 
minskad nyinvandring.

”SD räknar med 
att kunna spara 
drygt 100 miljarder 
kronor på minskad 
nyinvandring un-
der budgetperioden 
2012-2015. Det ska 
ske genom att föra 
en ansvarsfull in-
vandringspolitik och 
minska asyl- och 
anhöriginvandringen 
med 90 procent. De 
stora besparingarna 
ska ske i asylproces-
sen, ersättningar och 
boendekostnader för 
nyanlända, instegs-
jobb, minskat mot-
tagande och därmed 
också minskad kon-
sumtion av offentliga 
transfereringar och 
välfärdstjänster.”

Vi fick också reda på att brist-

fälligt underlag till följd av svensk 
ovilja att föra invandringsrelaterad 
statistik gjort det omöjligt att räkna 
på vissa utgiftsområden i statsbud-
geten. Almqvist underströk dock 
att man genomgående lagt sig i un-
derkant med rejäla säkerhetsmar-
ginaler för undvika utfästelser om 
ett reformutrymme som man sedan 
skulle tvingas backa på.

Det sades också att man räknat 
som om nyinvandrade inte skulle 
sjukskriva sig och belasta den all-
männa sjukförsäkringen, inte upp-
bära något äldreförsörjningsstöd el-
ler stöd för funktionshinder och inte 
åsamka rättsväsendet några kost-
nader genom att begå brott - trots 
att statistisk visar att invandrare är 
överrepresenterade inom samtliga 
dessa kostnadsområden. 

Dessutom har samma medianlön 
för nyanlända som för befolkningen 
som helhet tillämpats trots att det 
finns skäl att anta att medianlönen 
för denna grupp är lägre.

Danmark förebild
Trots detta kunde Almqvist konsta-
tera att man med det utökade beräk-
ningsunderlag man via riksdagens 
utredningstjänst haft tillgång till, 
kommit fram till en större kost-
nadsbesparing än vad man gjorde 
förra året. Bedömningen var också 
att ytterligare besparingar kommer 
att uppenbara sig under kommande 
år vartefter det blir möjligt att räkna 
på fler utgiftsområden.

Danmark användes som före-
bild och facit eftersom SD:s invand-
ringspolitik är snarlik den som den 

danska regeringen tillsammans med 
Dansk Folkeparti har bedrivit. Den 
senaste femårsperioden har Sverige 
upplevt ett drygt fem gånger högre 
asyltryck per capita jämfört med 
Danmark. För att uppnå ett tillstånd 
där lika många söker uppehållstill-
stånd per capita som i Danmark, 
behöver Sverige minska asyl- och 
anhöriginvandringen med drygt 
80 procent.

Oscar Sjöstedt förtydligade att 
detta ger en omedelbar besparing 
eftersom en handläggningskostnad 
uppstår vare sig en sökande bevil-
jas asyl eller får avslag,  En fråge-
ställare undrade hur det är möjligt 
att påverka asyltrycket utifrån med 
nationella beslut och fick förklarat 
för sig, att man kan se hur flykting-
strömmarna snabbt minskar när 
länder inför mer restriktiva asylreg-
ler. Innan Danmark bytte kurs hade 
man ett asyltryck nära svensk nivå. 
Idag är det många gånger lägre.

Sjöstedt berättade som en refe-
rens och inledning till nästa avdel-
ning att utrikes födda utgör knappt 
15 procent  av befolkningen. Där-
efter avhandlades i tur och ordning 
ett antal kostnadsområden där in-
vandrare är överrepresenterade, 
exempelvis mottagare av försörj-
ningsstöd, vårdmottagare och de 
som kommer i åtnjutande av de of-
fentliga välfärdstjänsterna.

Invandringens intäkter
För att belägga nettobesparingarna 
måste naturligtvis även invandring-
ens intäkter redovisas. Dessa utgörs 
i huvudsak av det mervärde de in-

riksdagsman erik almqvist (till vänster) och chefen för Sd:s budgetgrupp oscar Sjöstedt ledde presskonferensen i riksdagen om Sd:s syn på invandringskostnaderna. Foto: eric Myrin
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SD höll presskonferens om invandringens kostnader:

Besparingar på 100 miljarder åren    2012-2015

gabriella Svensson i sin appell mot det politiska våld hon själv och andra Sd:are drabbats av. Foto: Sd Skaraborg

vandrare som arbetar genererar och 
bidrar med till statsbudgeten i form 
av inkomstskatt, arbetsgivaravgifter 
och så vidare. 

I beräkningsunderlaget har in-
gått den intressanta siffra från ut-
redningstjänsten, som talar om att 
nyanlända invandrare uppnår en 
sysselsättningsgrad på 50 procent 
efter det sjunde vistelseåret i lan-
det. SD påminde också om att man 
räknat högt på plussidan genom att 
använda samma medianlön som för 
befolkningen som helhet.

”Roten till segrega-
tion och utanförskap 
ligger i en för hög in-
vandring, förklarade 
Almqvist. När vi på 
60- och 70-talet hade 
en behovsbaserad ar-
betskraftsinvandring 
behövde vi inte lägga 
några pengar på inte-
grationsprojekt. Som 
invandrare integre-
rades man i samhäl-
let ändå eftersom 
invandringen var 
anpassad till Sveriges 
förutsättningar.”

Sjöstedt angav också att man an-
tagit en undanträngningseffekt på 
70 procent. Han fick omedelbart 
förklara för åhörarna att det är en 
siffra som anger i vilken utsträck-
ning en nyanländ som får ett arbete 
tränger undan någon annan per-
son från arbetsmarknaden och hur 
mycket lägre den samhällsekono-
miska nyttan blir jämfört med om 
den nyanlände skapat ett helt nytt 

arbete.
Almqvist sammanfattade ge-

nomgången med att konstatera, 
att en sverigedemokratisk mig-
rationspolitik ger ett omfattande 
reformutrymme för skattesänk-
ningar, satsningar på infrastruk-
tur, förstärkning av välfärden 
med mera. Därefter var det dags 
för frågor.

En av frågorna gällde integra-
tionsåtgärder och om man inte 
genom att avskaffa exempelvis 
instegsjobben i själva verket ris-
kerade få ett ökat utanförskap 
och högre kostnader för migra-
tion. Svaret blev att vi har lagt 
enorma pengar på integrations-
projekt som visat sig ge väldigt 
små effekter och att den främsta 
förutsättningen för framgångs-
rik integration är en invandring 
som inte är större än att de som 
kommer hit också har förutsätt-
ningar att komma in i samhället.

En för hög invandring
Roten till segregation och ut-
anförskap ligger i en för hög in-
vandring, förklarade Almqvist. 
När vi på 60- och 70-talet hade 
en behovsbaserad arbetskrafts-
invandring behövde vi inte lägga 
några pengar på integrationspro-
jekt. Som invandrare integrera-
des man i samhället ändå efter-
som invandringen var anpassad 
till Sveriges förutsättningar. Sjö-
stedt framhöll också ett annat 
viktigt skäl till att avskaffa in-
stegsjobben - att SD inte sysslar 
med etnisk diskriminering 

Åtgärden innebär ju en diskri-
minering av svenskar på arbets-
marknaden. <

Mats dagerlind
redaktionen

erik almkvist är ledamot i riksdagens socialförsäkringsutskott. Foto:  eric Myrin

Alla partier nobbade SD:s inbjudan:

Manifestation mot  
politiskt våld i Mariestad

at t e n Mo t de n 18 septem-
ber utsattes Gabriella 
Svensson, företrädare 
för Sverigedemokrater-

na i Mariestad, för en attack riktad 
mot sitt barndomshem. Förövarna 
slog sönder två bilar, krossade fler-
talet fönsterrutor på boningshuset, 
slängde in en brandsläckare genom 
köksfönstret och  försökte slänga in 
en lysraket i huset. I efterhand har 
AFA gått ut och tagit på sig ansvaret 
för den här attacken.

Sverigedemokraterna i Skara-
borg ville därför en gång för alla 
uppvisa en enad front mot terro-
rattackerna som drabbar förtro-
endevalda genom att inbjuda alla 
politiska partier i Mariestad till en 
gemensam manifestation. Ett parti 
hörde av sig omgående och förkla-
rade sin vilja att delta och att de 
skulle återkomma kring detaljerna 
- vi väntar fortfarande på de utlo-
vade detaljerna. I övrigt bemöttes 
inbjudan med tystnad.

Vi funderade kring om vi ut-
tryckt oss otydligt i inbjudan och 
ringde runt till partierna för att få 
besked. De svar vi fick var att de 
skulle återkomma med svar. Dagen 
före torgmötet erhöll vi mejl från 
tre olika partier, där vissa uttryckte 
sitt stöd och även gick så långt som 
att bruka citatet: ”Jag delar inte dina 
åsikter men jag är beredd att dö för 
din rätt att framföra dem”, för att i 
nästa mening lämna besked om att 
de inte tänkte närvara.

Lördagen den 1 oktober höll Sve-
rigedemokraterna sitt torgmöte mot 
det politiskt motiverade våldet och 
den gemensamma manifestationen 
mot detsamma uteblev. Torgmötet 
sammanföll med Mariestads torg-
handelsdag vilket gav oss många 
nyfikna åhörare.

Flera sverigedemokrater gav sig 
i kast med att dela SD-Kurirens pre-

sentationstidning till åhörarna, som 
vänligt och leende tog emot tidning-
en och lyckönskade oss i framtiden. 
Partikamrater från hela landet an-
slöt för att visa sitt stöd och stäm-
ningen var god.

”Då andra partier 
inte kunde ställa sig 
upp och försvara vårt 
demokratiska sam-
hälle gjorde Sveri-
gedemokraterna det 
med råge. Vi inledde 
torgmötet med att 
förklara bakgrunden 
till varför vi höll mö-
tet och berättade om 
tankarna kring den 
tänkta, gemensamma 
manifestationen samt 
de innehållslösa ur-
säkterna vi fått från 
övriga partier till 
varför de ej närva-
rade.”

Då andra partier inte kunde 
ställa sig upp och försvara vårt de-
mokratiska samhälle gjorde Sveri-
gedemokraterna det med råge. Vi 
inledde torgmötet med att förklara 
bakgrunden till varför vi höll mötet 
och berättade om tankarna kring 
den tänkta, gemensamma manifes-
tationen samt de innehållslösa ur-
säkterna vi fått från övriga partier 
till varför de ej närvarade. Gabriella 

berättade för åhörarna om vad som 
drabbat henne och om beslutet att 
inte låta sig skrämmas till tystnad.

Gabriella är även ersättare i Väs-
tra Götalands regionfullmäktige 
och hennes gruppledare i regionen 
Patrik Ehn var på plats för att tala 
om sitt stöd till de som utsätts och 
om det oacceptabla i de andra parti-
ernas flathet gentemot dessa terror-
attacker som riktas mot oss.

R i k s d a g s l e d a m o t e n 
Kent Ekeroth, som sitter i 
justitieutskottet,talade om vilket 
massivt demokratiskt problem det 
är att dessa attacker mot förtroende-
valda tillåts fortsätta. Han talade om 
de motionsförslag och lagändringar 
som Sverigedemokraterna lämnat 
in för att lättare kunna motverka att 
dessa attacker genomförs och för att 
skyldiga ska hittas, lagföras och få 
kännbara straff.

Övriga talare var Josef Fransson, 
SD Skaraborgs förre ordförande 
och idag riksdagsledamot, William 
Hahne från SDU, Christian West-
ling samt undertecknad Hanna 
Wigh.

Gabriella framförde de avslutan-
de orden och berättade om när hon 
beslutade sig för att ta ”blåsippans 
väg” och hur hon hoppades, att fler 
skulle våga gå den vägen tillsam-
mans med henne framöver.

– Vi måste gemensamt arbeta för 
ett Sverige som värnar trygghet och 
tradition, avslutade hon.  <

hanna Wigh
Sd-kvinnor
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Sverige sviker!
STELLAN BOJERUD KOMMENTERAR

Sverige sviker i sitt stöd till gatubarn i afrika. 
krönikören visar att det finns effektivare sätt 
att hjälpa. Foto: unicef

Den allvarliga EU-krisen går vidare:

Inte svenskarnas uppgift 
att hålla ihop Europa
Spelet om Grekland och euron 
går vidare. När detta skrivs 
har ett EU-toppmöte skjutits 
upp, något som aldrig tidigare 
hänt under Sveriges medlems-
tid i EU. Det är en signal om 
hur allvarlig krisen är och hur 
stora problem man har att hitta 
fungerande krisåtgärder när 
EU-federalism och politiska 
visioner prioriteras framför 
sunt internationellt makroeko-
nomiskt tänkande.

t t n y t t d at uM har avise-
rats men med det ock-
så en brasklapp om att 
man inte, som tidigare 

utfästs, kommer att kunna leve-
rera några slutgiltiga lösningar.

Att det blir någon form av 
ordnade skuldnedskrivningar 
för Grekland förefaller ändå tro-
ligt. Hur omfattande de i så fall 
blir är osäkert , men ekonomiska 
bedömare menar att de bör vara 
i storleksordningen 50 procent  
eller mer för att vara effektiva. 
Samtidigt döljer sig bakom så-
dana procentsatser så enorma 
belopp att risken är påtaglig för 
att krisen bara flyttar ur askan i 
elden, från Grekland och till di-
verse kreditgivare i Europa, såväl 
privata som offentliga.

Diktat mot Slovakien
I eurozonen har folk efter folk 
tagits som gisslan av sina parla-
ment när de ett efter ett godkänt 
den nya EFSF-krisfond, som ska 
ersätta de provisorier som hit-
tills använts för att rädda Euro-
pas budget- och statsskuldssyn-
dare. Ett tag såg det ut som om 
Slovakien skulle säga nej, men 
efter misstroendevotum och re-
geringsskifte har även slovakerna  
sagt ja. Det innebär att männis-
kor som är fattigare än grekerna 
tvingas låna ut pengar till denna 
EU:s gökunge som straff för att 
landet har en mer välskött eko-
nomi.

Till Slovakiens godkännande 
bidrog sannolikt även de dik-
tat som riktades till landets re-
gering från några av Bryssels 
och eurozonens tungviktare. 
Inför det framflyttade toppmö-
tet sade exempelvis Tysklands 
förbundskansler Angela Merkel 
med adress Slovakien att hon var 
”säker på att vi har alla länders 
underskrifter till den 23 oktober”.

Ordföranden för EU-kom-
missionen, José Manuel Barro-
so, och ordförande för Europe-
iska rådet, Herman Van Rompuy, 
formulerade ett gemensamt utta-
lande för att utöva påtryckningar 
mot Slovakien och förmå landet 
att inte rösta ”fel” igen. 

Man sa sig vara ”övertygade 
om att det slovakiska parlamen-
tet är medvetet om den avgö-
rande betydelsen av en utökad 
EFSF för att bevara den finan-
siella stabiliteten i euroområdet” 
och uppmanade alla partier i det 
slovakiska parlamentet att ”höja 
sig från den kortsiktiga politi-

ken och ta vara på nästa tillfälle att 
snabbt anta det nya avtalet”.

Inga garantier
Euroländernas krisfond, EFSF, för-
valtar idag cirka 440 miljarder euro. 
Det är en enorm summa. Ändå me-
nar många att fonden behöver få till-
gång till betydligt mer pengar. Det 
talas också om att EFSF inte bara 
ska få låna ut pengar till länder utan 
också bör kunna fungera som en 
bankakut. Med sådana förslag krat-
tas manegen för det ovan nämnda 
scenario som kan bli resultatet av en 
kraftig nedskrivning av Greklands 
skuld.

I nuläget är det främst eurolän-
dernas medborgare som har anled-
ning att vara oroliga över EFSF:s 
ekonomiska expansion och utö-
kade mandat och de euroobliga-
tioner som föreslås som metod för 
att finansiera ett större EFSF. I för-
längningen kan dock medborgare i 
länder utanför eurozonen drabbas. 
Dels naturligtvis av eurokrisens se-
kundära effekter på konjunkturen i 
Europa men också mer direkt.

Det finns inga garantier för att 
euroobligationerna inte likt de ame-
rikanska subprimelån, som utlöste 
den förra finanskrisen, kommer att 
paketeras om och säljas vidare för 
att sedan dyka upp där man minst 
anar det - då som värdelösa Svarte 
Petter och få banker och länder på 
fall. Men det finns fler orosmoment. 
Federalister i Europa - också i Sve-
rige - missionerar nu om att Grek-
lands och eurozonens sak också är 
vår och att vi därför solidariskt bör 
lösa biljett till denna farligt snabbt 
snurrande kreditkarusell trots att vi 
inte behöver det, trots att det vore 
dumdristigt och trots att medbor-
garna är lika negativa här som de är 
i euroländerna där de i motsats till 
oss inte getts något val.

Reinfeldt: ”Vi får se”
Nyligen uttryckte den folkpartis-
tiske EU-parlamentarikern Olle 
Schmidt att Sverige bör ställa upp 
med lån till Grekland. Han kall-
lade det för ”en billig premie för att 
undvika katastrof ”. Allt är relativt, 
men de uppemot 15 miljarder euro 
i garantier som skulle bli Sveriges 
”skuggandel” i EFSF är knappast en 
summa som bör riskeras lättvindigt 
och mot bättre ekonomiskt vetande 
därför att Schmidt hyser federalis-

tiska visioner och anser att ”det är en 
djupt omoralisk attityd” att säga nej. 

Schmidt uppmanade Sverige att 
erbjuda sådana lån redan nu, vid 
det framskjutna toppmötet i Brys-
sel. När denna text går i tryck har 
mötet varit, sannolikt utan några ge-
nerösa gester från Sverige, eftersom 
den svenska regeringen än så länge 
ställt sig kallsinnig till att involvera 
Sverige i eurozonens krisåtgärder. 
På lite längre sikt kan det dock inte 
uteslutas att Anders Borg öppnar 
den svenska skattkistan för grekerna 
att ösa ur. Det har hänt förr, då till 
Lettland, Island och Irland.

Statsminister Fredrik Reinfeldt 
svävade också på målet när frå-
gan nyligen kom upp vid ett möte 
i Stockholm med den nytillträdde 
danska statsministern Helle Thor-
ning-Schmidt. De tillkännagav 
att vare sig Danmark eller Sverige 
fått någon formell förfrågan om att 
stödja Grekland men Reinfeldt an-
tydde samtidigt indirekt, att om ett 
sådant stöd blev mer angeläget än 
idag så kunde han tänka sig att över-
väga detta. ”Vi får se”, var de ord han 
använde.

Svart grekiskt hål
Barroso har också nyligen uttalat 
att han anser att alla EU-länder 
bör bidra med ekonomiskt stöd till 
Grekland, alltså även de utanför eu-
rozonen. I en intervju i tyska Bild-
Zeitung uttryckte Barroso att ”alla 
länder bör ge sitt stöd om de har 
ekonomiska resurser att göra det”, 
att ”det ligger i deras eget intresse” 
därför att ”om euron vacklar får alla 
länder problem - även de med en 
egen valuta”.

Och tidigare nämnde Olle 
Schmidt var förstås inte sen med 
att uppmana den svenska reger-
ingen att hörsamma Barrosos väd-
jan. Detta därför att Europa annars 
delas ”på ett fruktansvärt sätt”. Att 
ösa pengar över det konkursmäs-
siga Grekland är för Schmidt att 
visa att vi i Sverige vill tillhöra EU:s 
inre kärna. Det tycks inte bekymra 
Schmidt att många svenskar - san-
nolikt en majoritet - inte delar den 
ambitionen och i synnerhet inte till 
priset av att få se tiotals miljarder 
av sina skattepengar försvinna i ett 
stort svart grekiskt hål!

Det är knappast svenskarnas 
ansvar att hålla ihop Europa när 
Grekland och andra länder straffar 
ut sig ur gemenskapen genom att 
agera nationalekonomiskt oansva-
rigt. Vill man vara med får man se 
till att sköta sig och dra sitt strå till 
stacken i stället för att parasitera på 
de andra. Det är samma enkla och 
självklara princip, fast i större skala, 
som den vi bör tillämpa i Sverige när 
vi bjuder in andra länders medbor-
gare till vårt land och vår nationella 
gemenskap. <

Mats dagerlind
redaktionen

Bland gatubarnen i Nairobi fanns 
det fem bröder, som tuggade kat 
och livnärde sig på småskalig kri-
minalitet. De stod helt ensamma i 
tillvaron sedan föräldrarna avlidit i 
AIDS. De fem uppmärksammades 
av representanter för en skandina-
visk frikyrka. För några år sedan fick 
jag en fråga om jag kunde tänka mig 
att stödja dessa föräldralösa pojkar 
med 500 kronor per år. Det var en 
grupp om ett halvdussin privatper-
soner, som gemensamt dirigerade 
pengar till pojkarna via frikyrkan.

Vid ett par tillfällen då jag fick 
extra inkomster i form av författar-
honorar så ökade jag på gåvobelop-
pet. För några dagar sedan fick jag 
som vanligt en rapport från kyrkans 
representant, men även ett särskilt 
tack, eftersom jag är den största bi-
dragsgivaren. Detta förvånade mig, 
för jag har då inte skänkt så myck-
et, men jag har gjort det med glädje 
eftersom jag kunnat följa hur mina 
donerade slantar omsatts i förnö-
denheter, vård och utbildning för 
pojkarna.

Här följer ett utdrag ur decem-
berrapporten 2010, som jag har re-
tuscherat med hänsyn till de omta-
lades personliga integritet:

”Jag är så jätteglad över att änt-
ligen kunna komma med goda ny-
heter om de fem pojkarna i Kenya! 
Jag vidarebefordrar min brevväx-
ling med hjälporganisationen, som 
ju tog pojkarna under mitt beskydd. 
Alba (som jobbar med organisa-
tionen) har skickat en rapport om 
pojkarna, men även ett par brev 
pojkarna skrivit till oss sponsorer 
och några foton. Hon skrev också 
att Bertil, journalisten som skrev 
reportaget i Svenska Dagbladet (du 
har läst den) ska åka ned till dem 
och göra ett uppföljningsreportage 
om pojkarna. Jag har länge tänkt 
kontakta honom för att berätta att 
hans reportage hade gjort stor skill-
nad för pojkarna, men det har inte 
blivit av. Men jag ringde honom 
förra veckan och han blev jätteglad! 
Han åker kring 1:a advent och blir 
borta ett par veckor. Han ska också 
till Sudan. Han var rörd över att det 
gått så bra för pojkarna. Han hade, 
sa han, inte trott att det skulle gå så 
bra. De hade ju levt på gatan i tre år, 
sniffat och stulit. Han lovordade, sa 
att det är en mycket välorganiserad 
organisation, som jobbar över hela 
världen. Att vi inte hör så mycket 
om dem beror väl på att det inte 
finns så många – i Sverige.

”Du får läsa själv, men det var ju 
så att vi bekostade en bra grund-
skola åt dem, där de också fick äta 
mat. De gick alla färdigt primary 
school (grundskolan). Men nu läser 
tre vidare på gymnasium (secondary 
school) och två har gått yrkesskola 
för att bli skräddare. Och de skö-
ter sig exemplariskt och har till och 
med fått förtroendeuppgifter. Det är 
ju fantastiskt eftersom den sociala 
biten var svår i början.

”Stellan, TACK för dina stora bi-
drag, de var guld värda! Hoppas att 
allt är väl med dig! Som du ser på 
de två fotona jag bifogade från mitt 
besök där 2005, så har de ätit upp sig 
och ser pigga ut. Tack för att du var 
med om att ge dessa fem människor 
en ny chans i livet – de tog den!”

Tilläggas kan att de två äldsta 
pojkarna nu gått klart gymnasiet 
som A-studenter och har stipendier 
för att studera vidare till läkare res-
pektive lärare. En går på gymnasiet 
och två har utbildat sig till skräd-
dare. Man väntar nu på att kunna 
skaffa en andra symaskin och däri-
genom öka på inkomsterna med 
cirka 250 kronor/månad.

När jag anslöt mig till projektet 
hade det gjorts upp en årsbudget 
för pojkarna. Den uppgick till 8 000 
kronor/år och omfattade skolavgif-
ter, hälsovård och förnödenheter. 
Detta betyder att verksamheten hit-
tills kostat cirka 40 000 kronor sam-
manlagt för de fem pojkarna.

När jag ifrågasätter klokskapen 
i svenskt omhändertagande av en-
samkommande ”barn” beskylls jag 
för vidrig människosyn. Den hu-
mana människosynen är naturligt-
vis att lägga 1,2 miljoner per barn 
och år här i Sverige och strunta i de 

hjälpbehövande i utarmade länder.
Jag påstår att vår grupp nått vida 

bättre resultat för 40 000 kronor 
satsade i Kenya än vad Migrations-
verket åstadkommit med 6 miljoner 
kronor per år i Sverige. Under fem år 
ger detta en kostnad av 30 miljoner 
kronor! Detta är alltså kostnaden för 
fem pojkar.

En ensamkommande ung man 
kostar under fem år 6 miljoner kro-
nor i Sverige medan motsvarande 
kostnad i Kenya är 8 000 kronor. 
Detta innebär att för en enda om-
händertagen yngling i Sverige kan 
750 (sjuhundrafemtio) barn i Kenya 
få trygghet och utbildning!

Jag påstår att detta med omhän-
dertagande av ensamkommande 
”barn” i Sverige är ett tragiskt och 
hemskt svek mot de verkligt nöd-
lidande barnen i världen. <

bilden av grekland som turistidyll har fått 
sig en allvarlig törn genom den fortgående 
ekonomiska krisen. Foto: arkiv
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 verigedemokraterna
Trygghet & TraditionSd-kvinnan 

Christina Thuring är medlem i SD-
Kvinnor och bor i Bergvik utanför 
Söderhamn tillsammans med sin 
make och deras sju barn på 16, 
15, 13, 10, 5, 3 respektive 2 år. Till 
familjen hör också två hundar, en 
Golden Retriever och en blandras. 

Cristina är motorintresserad. 
Hon tycker om att köra motorcykel, 
både på vägen och i skog och mark. 
Uppkörningen för att ta mc - kort 
klarades av hösten 2005 när hon var 
gravid i sjätte månaden. Utöver mc 
är Christina intresserad av veteran-
bilar. Hon finåker, och meckar när 
det behövs. Dessutom tycker hon 
om trädgårdsarbete, samt att pro-

menera och plocka bär.
Sedan 1996, när första barnet 

föddes, har Christina varit hem-
mafru. Dessförinnan jobbade hon 
som husfru på Berns Salonger och 
inom äldreomsorgen.

Utöver att vara medlem i SD-
Kvinnor sitter Christina som leda-
mot i kommunfullmäktige och som 
nämndeman i Hudiksvalls tingsrätt. 
Hon är också ersättare i Mo/Berg-
viks församling sedan 2009, och är 
där även kyrkvärd.

Som sina hjärtefrågor anger 
Christina familje – och skolfrågor 
samt äldreomsorg. <

Christina thuring gillar att åka motorcykel. Foto: Privat

Jämställdhet ska gälla för alla kvinnor
Jag brukar försöka undvika att 
vara personlig när jag skriver ar-
tiklar. Men den här gången gör jag 
ett undantag. Anledningen är att 
jag tänker skriva om mina person-
liga erfarenheter av jämställdhet 
kopplat till kultur och religion. 

n t e nog Me d at t J a g tänker 
vara personlig, jag tänker 
dessutom återge en hän-
delse som inte går att ge-

neralisera utifrån. Men det gör inte 
att det jag berättar är mindre sant. 
Det gäller bara att minnas att det 
inte är hela sanningen. 

Och det gäller att minnas att när 
det gäller att stå upp för jämställd-
het och allas lika värde så spelar det 
ingen roll, om det jag berättar rör ett 
fåtal eller flertal kvinnor. Så länge en 
enda kvinna förnekas sina rättighe-
ter finns all anledning att reagera, 
och framförallt agera. 

Tragisk verklighet
För inte så länge sedan jobbade jag 
som lärare inom kommunal vux-
enutbildning. En majoritet av mina 
elever hade invandrarbakgrund och 
många av dem var kvinnor som jag i 
många fall fick en väldigt nära rela-
tion till, på gott och ont. Gott, för att 
de berikade mitt liv genom att vara 
de underbara personer de var. Och 
ont, genom att ibland få mitt hjärta 
att blöda mer än vad jag kunde stå 
ut med. 

Jag kommer aldrig att glömma 
den dagen då  jag för första gången 
blev varse att det jag tidigare avfär-
dat som fördomar visade sig vara 
en tragisk verklighet. Det var un-
der en vanlig lektion, där eleverna 
presenterade sina grupparbeten och 
bestämde ämnen för diskussioner-
na i klassen. En grupp berättade om 
skilda synsätt på abort i olika kul-
turer. 

Under den efterföljande diskus-
sionen tog en ung kvinna ordet, och 
berättade om synen på abort i hen-
nes kultur, som var islamsk. Hon be-
rättade att abort inte är tillåtet, och 
nyfikna frågor ställdes. 

”Men, om ni blir våldtagna, får ni 
inte göra abort då?” 

Jo, i så fall brukar abort beviljas, 
var svaret. 

”Om ni blir våldtagna av era egna 
män då, är abort tillåtet då?”

”Inte komma överens”
Det blev så tyst i rummet att vi kun-
de höra en knappnål falla. Sedan 
kom det svar som åtföljdes av in-
stämmande nickningar från samt-
liga muslimska kvinnorna i rum-
met, och som fick mig att känna ett 

enormt behov av att gråta. 
”Våldtäkt inom äktenskapet… det 

finns inte hos oss. Om sådant händer, 
om man inte kommer överens, så får 
man be om skilsmässa.”

Den kvällen var jag förkrossad 
när jag kom hem. Jag tänkte på den 
feministiska kamp som pågått så 
länge i Sverige för kvinnors rättig-
heter. Paralleller drogs i mina tankar 
mellan detta med att kalla våldtäkt 
för att ”inte komma överens” och 
vår tidigare benämning på kvin-
nomisshandel i nära relationer. Så 
kallade ”lägenhetsbråk”. 

Jag tänkte på när det på 60-ta-
let för första gången i Sverige blev 
straffbart för en man att våldta sin 
egen fru, och insåg att dessa kvin-
nor levde i en kultur som ännu inte 
nått dit, trots att vi alla lever i samma 
land. 

en våldsam hederskultur kräver att unga brudar tvingas sticka hål i slidan med en nål för att framkalla blod vid första samlaget. och det 
finns svenska läkare som rekommenderar denna barbariska metod! Foto: therese borg.

Jag är förbannad!
Det här är bara en enda av alla de 
händelser jag skulle kunna återge. 
Men jag har inte tillräckligt många 
tecken till mitt förfogande. Istäl-
let tänker jag låta denna händelse 
exemplifiera hur det står till med 
jämställdheten i Sverige, och påpeka 
hur förbannad jag är. 

Förbannad för att detta kvinno-

förtryck nonchaleras av alla de sty-
rande politiker som menar att vi ska 
visa tolerans, när kvinnor av hänsyn 
till mäns krav tvingas ta del av un-
dervisning sittande dolda bakom 
skärmar. Jag är förbannad för att 
politiker i jämställda Sverige me-
nar att det är tolerans när kvinnor 
behöver separata badtider för att få 
lära sig simma. 

Som menar att det är tolerans när 
unga kvinnor på grund av förtryck-
ande och våldsam hederskultur är 
tvungna att sticka sig själva i slidan 
med en nål för att framkalla blöd-
ning vid det första samlaget. Och 
än mer förbannad blir jag när det 
tolereras att islamsk familjerätt på 
sina håll praktiseras parallellt med 
vår svenska lagstiftning. 

Lika stort värde
För säg mig, hur stor är chansen att 
en kvinna som våldtas av sin egen 
man beviljas skilsmässa med detta 
som grund, när bedömningen görs 
utifrån islamsk familjerätt som för-
nekar förekomsten av våldtäkt inom 
äktenskapet? Och säg mig en sak till: 
Var är alla dessa människor som 
predikar allas lika värde och hävdar 

att vi inte ska göra skillnad på män-
niskor? Var är de när dessa kvinnor 
sviks och behandlas som andra klas-
sens människor? 

Hos sjuklövern verkar de tyvärr 
inte finnas. Men hos oss i SD-Kvin-
nor finns de. Vi står för sann jäm-
ställdhet för alla, utan undantag. För 
oss har alla kvinnor lika stort värde, 
alldeles oavsett i vilket land de råkat 
födas. Vår kamp för kvinnors rättig-
heter inkluderar alla kvinnor, inte 
bara vissa utvalda. <

therese borg
Sd-kvinnor

Vår tid är nu – 
SD-Kvinnor på 
gång!

 4SD-Kvinnor satsar på gemen-
skap och att ha roligt ihop vilket 
gett framgång. 

Från ett nystartat kvinnoför-
bund så har allting gått rakt upp 
hittills för SD-Kvinnor. Nyckeln 
till framgång är samarbete och 
gemenskap, där vi försöker in-
volvera våra medlemmar och se 
till vad varje kvinna kan bidra 
med och visa uppskattning. De 
nystartade arbetsgrupperna är 
redan i full gång och öppna för 
alla medlemmar.

Tack vare den positiva andan 
med framtidstro och glädje i ar-
betet, så finns det stora möjlig-
heter till en strålande framtid för 
SD-Kvinnor. Det låter som en 
klyscha men i SD-Kvinnor för-
söker vi se möjligheter istället för 
problem, vilket säkert är en bi-
dragande orsak till att medlems-
antalet tredubblats sedan starten 
och ständigt ökar. 

Våra aktiviteter har fått ett så 
positivt bemötande att vi dag-
ligen får nya förfrågningar om 
medverkan runt om i landet på 
diverse möten. Det måste ses 
som ett bevis på att vårt arbete 
sker i rätt riktning och att ett 
kvinnoförbund verkligen var ef-
terlängtat.

”Tack vare den 
positiva andan 
med framtidstro 
och glädje i arbetet, 
så finns det stora 
möjligheter till en 
strålande framtid 
för SD-Kvinnor.

SD-Kvinnors styrelse har be-
slutat om en verksamhetsplan 
för 2012 och budgeterat för fle-
ra aktiviteter. Vi hoppas förstås 
att ännu fler vill delta aktivt och 
ha kul ihop med oss. I samband 
med kommande årsmöte, som 
varar i två dagar, kommer in-
bjudna föreläsare dela med sig 
av sin kunskap och erfarenheter. 

Till hösten 2012 är ytterligare 
en större konferens inplanerad 
samt att vi kommer att erbjuda 
flera olika föreläsningar under 
året. SD-Kvinnor kommer även 
att medverka under Almedals-
veckan, med ett eget tält och 
egna evenemang och vi hoppas 
på stor uppslutning och medver-
kan från våra medlemmar där vi 
fortsätter ha roligt tillsammans. 

Det är massor med roliga ak-
tiviteter på gång så det känns 
verkligen att det är vår tid nu! <

Carina herrstedt
ordförande Sd-kvinnor
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Olof von Dalin förnyade svenska språket
franska varianten La Misantrope in-
spirerade svensken. Then Swänska 
Argus använde sig dels av svenskt 
originalmaterial, dels av engelska 
och franska översättningar.

”Nytt på svenska var”, heter det 
i Wikipedias presentation av Dalins 
tidskrift, ”att man kunde läsa om 
vanliga personer, som talade om 
vanliga problem på vardagsspråk, 
liksom politisk satir i sagoform.”

Kunglig bibliotekarie
Vad utgivaren främst ville häckla 
var samtidens pedanteri och till-
gjordhet. Rent politiskt uttryckte 
sig Dalin tämligen försiktigt och 
reserverat, men ekonomiskt fram-
stod han som så kallad merkantilist 
och fabriksskyddare. Han anses ha 
stått den blivande Hattpartiet nära.

Trots frihetstidens föregivna to-
lerans och trots utgivarens allmänna 
försiktighet förbjöds Then Swänska 
Argus av Kanslikollegium redan i 
mars 1733 till följd av kritik riktad 
mot religionen, staten och den all-
männa sedligheten. Förbudet häv-
des dock fyra dagar senare av kans-
lipresidenten Arvid Horn, troligen 
uppmuntrad därtill av drottning 
Ulrika Eleonora den yngre vilken 
uppskattade tidskriften. 

Dalins gynnare Rålamb presen-
terade nu redaktör Dalin för kon-
ung Fredrik I och drottning Ulrika 
Eleonora, Carl XII:s föga snarfagra 
syster. Av kungaparet fick han dyr-
bara gåvor och blev med stöd av 
ståndsriksdag och konung utsedd 
till kunglig bibliotekarie med extra 
lön.

Sagan om hästen
Olof Dalin var under hela 1730-ta-
let rastlöst sysselsatt med en rad 
skrivprojekt. Han invaldes tidigt 
i Kungliga Vetenskapsakademien 
samt skrev diktverk, satirer, dra-
man, tragedier etcetera. Bland de 
mer minnesvärda arbetena märks 
Tankar över oväldigheten, en stor 
dikt tillägnad Carl Gustaf Tessin, 
satiren Aprilverk om vår härliga 
tid, prosakomedin Den avundsju-

ke, herdedikten Celadon, Brynilda, 
som räknas som den första mer be-
tydande svenska tragedin i fransk-
klassisk stil, prosaverket Tankar över 
kritiken samt flera humoristiskt-sa-
tiriska verk.

1739 gjorde Dalin, via Danmark, 
Hamburg och Nederländerna, en 
resa till Paris tillsammans med sin 
förre lärjunge Hans Gustaf Rålamb. 
De båda vistades i den inflytelseri-
ka franska huvudstaden i ett halvår. 
Dalin introducerades i framstående 
franska kretsar av Tessin, som vid 
tillfället var ambassadör. Efter hem-
komsten 1740 fortsatte Dalin sitt fli-
tiga författande, nu under märkbar 
fransk påverkan.

I den berömda Sagan om hästen 
visar Dalin, att han starkt påverkats 
av fransk men även brittisk satirisk 
diktning. Den politiskt historiska 
dikten skildrar på vardagsspråk 
Sveriges historia sedan Kalmaru-
nionens tid. 

Svea Rikes historia
Vistelsen i Paris ändrade Dalins 
politiska utsyn. Från att ha varit en 
hattvän som propagerat för Carl XII 
blev han partilös men med dragning 
åt Mösspartiet. I dikten Svenska fri-
heten 1742 riktar Dalin sin udd mot 
partisplittringen. Dalin tar avstamp 

Första numret av then Swänska argus. Foto: 
arkiv

olof von dalin förnyade svenskt språk och svensk historieforskning. Foto: arkiv

i Ulrika Eleonoras död året innan 
– han skildrar inledningsvis i alle-
gorisk form hur friheten sökt skydd 
hos drottningen. Dikten tillägnades 
ridderskapet och adeln. 

Mot slutet av 1740-talet övergick 
Olof Dalin alltmer till sitt historis-
ka författarskap, vilket omspände 
tre volymer av verket Svea Rikes 
historia 1747-61. Dalin skildrar här 
på ett banbrytande sätt Sveriges ut-
veckling från forntiden över medel-
tiden fram till Gustaf Vasa och den-
nes söner. Anmärkningsvärt är att 
författaren byggde sin tideräkning 
på vattenminskningsteorin (det vill 
säga i realiteten landhöjningen). 

Genom Tessins förmedling an-
ställdes Dalin 1750 som lärare till 
den unge kronprinsen Gustaf, då 
endast fyra år gammal. Han till-
vann sig både konung Adolf Fred-
riks och drottning Lovisa Ulrikas 
gunst. Dalin hade nu kommit upp 
sig ordentligt i smöret och blev ad-
lad ”von Dalin” 1751, utnämndes till 
kansliråd 1753 och blev rikshistorio-
graf 1755. Vistelsen vid hovet skulle 
dock visa sig bli farlig för den ny-
blivne ädlingen. 

Lovisa Ulrika smidde nämligen 
ränker tillsammans med ett antal 
ädlingar i syfte att stärka kunga-
makten, och i vissa av Dalins skri-

verier förekom anspelningar på 
ständernas otillbörligt stora makt. 
I ”kalottpredikningarna” nagelfor 
von Dalin på ett satiriskt sätt dåti-
dens prästerliga predikosätt. Dalin 
hade nu ståndsriksdagens ögon på 
sig och tvingades 1755 lämna hovet. 
1756 avvärjdes den planerade stats-
kuppen med påföljd att åtta ädling-
ar, bland dessa lantmarskalk Erik 
Brahe (1722-56), blev torterade och 
avrättade. 

Hovkansler
Olof von Dalin undgick detta öde 
men dömdes till böter för de på-
stått hädiska kalottpredikningarna 
och förbjöds närma sig den kung-
liga familjen. 1761 upphävdes för-
visningsdomen och von Dalin åter-
upptogs till sin glädje i hovkretsen. 
1763 utnämndes han till hovkansler 
men avled på Drottningholm kort 
därpå, strax före sin 55-årsdag. Han 
begravdes vid Lovö kyrka. Minnes-
vården restes på drottningens be-
kostnad.

Sin historiskt största betydelse 
hade mångfrestaren Olof von Dalin 
som historieskrivare och som för-
nyare av det svenska språket. Hans 
minne vårdas av Olof von Dalinsäll-
skapet i Falkenberg. <

tommy hansson
Chefredaktör

l oF v on d a l In (1708-63) 
har främst gått till his-
torien som grundare av 
tidskriften Then Swän-

ska Argus men hade många strängar 
på sin lyra. I egenskap av tidnings-
man, skönlitterär författare, histo-
riker, vetenskapsman och pedagog 
framstår han som en av den svenska 
frihetstidens mer imponerande ge-
stalter.

Olof von Dalin – som före ad-
landet 1751 först skrev efternamnet 
Dahlin och därefter Dalin – föddes 
på Vinbergs prästgård i Halland 
den 29 augusti 1708. Fadern, som 
var kyrkoherde, hade tagit efter-
namnet från sin hemort Dalstorp i 
Älvsborgs län. Han avled året efter 
sonens födelse.

När Olof vid 13 års ålder anlände 
till lärdomsstaden Lund blev han 
väl omhändertagen av dels läkaren 
Kilian Stobaeus, dels filosofen An-
ders Rydelius.  Han övergav snart 
medicinstudierna till förmån för 
humaniora.

Then Swänska Argus
1727 kom Dalin till Stockholm och 
blev på mentorn Rydelii inrådan 
anställd som informator hos kam-
marrådet Claes Rålamb. Efter hand 
välkomnades han även i andra be-
märkta Stockholms-familjer och 
gjorde viss lycka med sin finstämda 
poesi.

1731 utsågs unge Dalin till extra 
ordinarie kanslist i Riksarkivet för 
att året därpå få en kanslibefattning 
vid Kanslikollegium. Vid sidan av 
arbetet för brödfödan hann han 
med viss historisk forskning. Det 
var i december 1732 som det för-
sta numret av Then Swänska Argus 
utkom anonymt hos B. Schneiders 
boktryckeri i huvudstaden. Bakom 
publikationen stod alltså  Dalin, 
som hade som målsättning att ge ut 
en moralisk-satirisk veckotidskrift.

Engelska tidskrifter och i första 
rummet den vittra The Spectator –
fortfarande en medial kraft att räkna 
med – utgjorde förlagor för Dalins 
satsning, men även den holländsk-

Inga tveksamheter då Tranströmer fick Nobelpriset
oM a S t r a n S t r öMe r är den 
åttonde svensk som 
tilldelats Nobels litte-
raturpris. Tranströmer 

har nämnts som tänkbar pristagare 
under en lång följd av år, och den 
stora frågan var väl om han skulle 
hinna få priset under sin livstid – 
han fyllde 80 år den 15 april i år och 
har varit slagrörd sedan 1990.

Av reaktionerna att döma före-
faller alla rörande överens om att 
Tomas Gösta Tranströmer, född 
på Södermalm i Stockholm 1931, 
är en värdig nobelpristagare. Inn-
an Svenska Akademiens ständige 
sekreterare Peter Englund offent-
liggjorde valet hade Tranströmer 
redan förärats snart sagt alla upp-
tänkliga litteraturpris. Det första 
kom 1956 med FiB:s Lyrikpris, och 
därefter har Tranströmer fått exem-
pelvis Samfundet De Nios Stora Pris 
(1979) och Europeiska Priset (1990).

Tomas Tranströmer lyrikdebute-
rade 1954 med samlingen 17 dikter 
och utnämndes redan då till geni. 

Vad alla inte känner till är att han 
dessutom varit yrkesverksam som 
psykolog innan han drabbades av 
ett handikappande slaganfall 1990. 
Tranströmer har bland annat arbe-
tat som fängelsepsykolog samt var 
under 1980-talet verksam vid Ar-
betslivsinstitutet i Västerås, förfat-
tarvännen Lars Gustafssons hem-
stad.

Akademiens motivation till att ge 
Tranströmer priset var ”För att han i 
förtätade, genomlysta bilder ger oss 
ny tillgång till det verkliga”.  Så här 
skriver han i en haikudikt i diktsam-
lingen Den stora gåtan (2004): 

På en hylla i/dårarnas bibliotek/
postillan orörd./Kom upp ur kärret!/
Malarna skakar av skratt/när furan 
slår tolv./Min lycka svällde/och gro-
dorna sjöng i de/pommerska kärren./
Han skriver, skriver…/Lim flöt i ka-
nalerna./Pråmen över Styx./Gå tyst 
som ett regn,/möt de viskande löven./
Hör klockan i Kreml!

Tranströmer är alltså en värdig 
pristagare som besitter stor inter-

nationell lyskraft: hans poesi sägs 
vara översatt till 60 språk och han 
lär vara mycket populär i exempel-
vis Kina. Skall vi vara riktigt ärliga 

kan knappast samma omdöme ges 
till alla föregående svenska nobel-
pristagare i litteratur.

Först ut bland svenska medbor-
gare att tilldelas det eftertraktade 
priset – prissumman i dag uppgår 
till 10 miljoner kronor – var Selma 
Lagerlöf 1909. Hon invaldes som 
första kvinna i akademien 1914. Här 
råder inga delade meningar. Selma 
Lagerlöfs författarskap är högklas-
sigt i alla avseenden. 

När sedan akademien 1916 de-
lade ut priset till den egna ledamo-
ten Verner von Heidenstam var det 
kanske mera tveksamt, och när man 
1931 beslutade ge det  posthumt 
till sin gamle ständige sekreterare 
Erik Axel Karlfeldt – som avlidit 
ett halvår tidigare – gick skam på 
torra land. Såväl Heidenstam som 
Karlfeldt har skrivit tänkvärda och 
bra saker ur ett svenskt perspektiv, 
men världsklass?

Den prisutdelande akademien 
fortsatte den tvivelaktiga traditio-
nen att belöna de egna med att för-

ära Pär Lagerkvist priset 1951. 
1966 hade dock turen kommit 

till Leonie (Nelly) Sachs, en tysk ju-
dinna som 1940 fått hjälp av Selma 
Lagerlöf att fly till Sverige. Hon blev 
svensk medborgare 1952 och fick 
1966 Nobels litteraturpris tillsam-
mans med israelen Samuel Agnon.       

1974 gjorde Svenska Akademien 
närmast parodi på sig själv genom 
att ge de egna ledamöterna Harry 
Martinson och Eyvind Johnson pri-
set. Båda måste enligt min mening 
anses vara värdiga pristagare per 
se, men det var självklart att akade-
miens självbelöningssystem skulle 
ge upphov till kritik. Den hyper-
känslige Martinson, akademileda-
mot sedan 1949, tog extremt illa vid 
sig och begick till sist harakiri med 
en sax på ett sjukhus i Stockholm 
1978. <

tommy hansson
Chefredaktör

tomas tranströmer är en värdig pristagare. 
Foto: arkiv
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Jens Leandersson
kommenterar 

uttalanden

”Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hoppar 
av söndagens partiledardebatt i SVT:s Agenda. 
Vi ville inte stå tillsammans med Sverigedemo-

kraterna.”

(DN 111007)

Rena rama sandlådan. Är alla människor lika 
mycket värda och skickar det här signaler om to-
lerans och respekt till medborgarna? Helt ärligt, 

tror ni verkligen Jimmie vill stå tillsammans 
med S+V för den delen? Men man måste skilja 
på sak och person och uppträda som vuxen… 

•

”Medborgarskap light” i sju år. Så vill Malmös 
kommunalråd Ilmar Reepalu (S) bekämpa 

kriminella gäng. 
- De är väldigt rädda att bli utvisade, till Irak el-

ler vad det nu kan vara.
Det är en fråga som är väl värd att pröva. […] 
Vår linje är inte att vi ansluter oss till Ilmars 

förslag.”

 (Morgan Johansson, rättspolitisk talesperson (S) kom-
menterar förslaget till TT på förmiddagen respektive 

eftermiddagen den 7 oktober.)

Att Ilmar Reepalu, Malmös kommunalråd har 
rätt råder det ingen tvekan om. Det tragikomis-
ka är Morgan Johanssons och Socialdemokrater-
nas velande. Det är lite som Prästens lilla kråka, 
än slant han dit och än slant han dit och än slant 

han ner i diket…

”Problemet är ju inte dom grupper som kommer 
hit, problemet är ju ett överreglerat samhälls-

system i Sverige. Titta bara på gruppen somalier, 
dom har hög arbetslöshet i Sverige. I Storbri-

tannien och i USA så är dom kända för att vara 
entreprenöriella, kreativa, driva företag och 

jobba mycket.”

(Annie Lööf (C) kommenterar somalisk invandring i 
Agenda den 9 oktober 2011)

Den kanadensisk/somaliska hemsidan somalica-
nadians.ca uppger att 70 procent av somalierna i 
Kanada är arbetslösa. I själva verket är somalier-
na nästan lika bidragsberoende i andra länder 
som de är i Sverige. Skillnaden är att i övriga 

länder talar man om problemen utan att behöva 
skällas som främlingsfientlig…

•

”Granskningsnämnden konstaterar att Cecilia 
Uddén i programmet spelade en låt med titeln 
We spit on SD. Låten var gjord av hennes söner 
och spelades i samband med att hon berättade 
om deras musicerande. Nämnden konstaterar 
att varken låttexten eller Cecilia Uddéns utta-

lande i anslutning till att låten spelades knöt an 
till Sverigedemokraterna..”

Programmet Sommar i P1 i augusti med 
Cecilia Uddén anmäldes till Gransknings-
nämnden som visade vad intellektuell 
härdsmälta är. Om inte låttexten anknyt-
er till SD, vad anknyter den till då? störst 
bland de som säger sig vara 
toleranta…

Neeej...nu 
kallar Åkesson mig 
”bondfångaren från 

Bankeryd” igen!

Tråkig -  
vem, jag?

Foto: Photo2be

Foto: Photo2be
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Hallå där, Håkan Borg!
1. Vilken är den senaste film 
      du såg? 

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

Per Johnsson, 
Arbetssökande
Ledamot i kommunrevisionen, 
Eskilstuna

e ge n S k a P av riksombudsman, 
med sin arbetsplats förlagd 
till riksdagskansliet, har 
Håkan Borg en central po-

sition i Sverigedemokraternas orga-
nisation. Det är ett jobb som passar 
Håkan perfekt:

– Jag började som ombudsman 
för Stockholms län men har efter 
hand fått mer och mer ansvar, sä-
ger Håkan. Och jag har aldrig varit 
rädd för ansvar. Jag är sammankal-
lande för övriga riksombudsmän 
och håller just nu på och sätter ihop 
en mapp med arbetsinstruktioner. 
Riksombudsmännen Runar Filper 
och Stefan Jacobsson rapporterar 
till mig och jag i min tur till parti-
sekreterare Björn Söder.

I arbetsbeskrivningen, omtalar 
Håkan, ingår dessutom att samver-
ka med partiets säkerhetschef Bengt 
Malmberg i frågor som rör enskil-
da medlemmars säkerhet. Under 
senare tid har som bekant ett antal 
sverigedemokrater utsatts för grova 
trakasserier – det har bland annat 
rört sig om försök till mordbrand, 
vandalisering och klotter.

– Nyligen utsattes unge Antonio 
Karlsson i Falköping för att angrepp 
där någon sprejat texten ”AFA ser 
dig” på husfasaden. Vad som är sär-
skilt motbjudande är att man ger sig 
på i första hand kvinnor och unga 
medlemmar, det vill säga personer 
som kan antas vara särskilt sårbara.

Håkan Borg föddes på Malmö 
BB för 36 år sedan men är uppvuxen 
i Höllviken i Vellinge kommun. Se-
nare flyttade han tillbaka till Mölle-
vångstorget i centrala Malmö, men 
är sedan 2007 bosatt i Tumba i Bot-
kyrka kommun, ett par mil söder 
om Stockholm, tillsammans med 
sin hustru. Håkan blev tidigt intres-
serad av politik och samhällsfrågor:

– Jag gick med i Moderata 
Ungdomsförbundet (MUF) som 
14-åring. Vi har ju alla våra ung-
domssynder, säger Håkan och 
skrattar. Jag växte upp i vad man 
kan kalla ett ”mörkblått” samhälle – 
Moderaterna skötte kommunen på 
ett klanderfritt sätt. Jag har behållit 
mina åsikter, men det har tyvärr inte 
Moderaterna!

Håkan valde att utbilda sig till 

3 frågor
till 3 sverige-
demokrater

1. Kronjuvelen
2. Snabba cash av Jens Lapidus.
3. Bilresa till Danmark och Tysk-

land.

Kristin Nilsson,
Butiksbiträde
Styrelseledamot SD Södermanland

1. Ice Age 2.
2. Gömda av Liza Marklund.
3. Dalarna.

Adam Marttinen,
Gruppledare SD landstinget 
Södermanland

1. Too Big to Fail.
2. Livet deluxe av Jens Lapidus.
3. Spanska solkusten: Fuengirola, 

Marbella, Torremolinos.

diplomerad kock efter gymnasiet 
och jobbade bland annat i Köpen-
hamn ett tag. Han säger sig ha arbe-
tat som köksmästare på ”alla möjliga 
ställen” och har även drivit en egen 
krog.

– Det lärde jag mig mycket på, 
bland annat att arbetsdagen ibland 
kunde pågå från klockan 08.00 på 
morgonen till 23.00 på kvällen. 
Bland annat lärde jag mig att situa-
tionen för egenföretagare i det här 
landet lämnar en hel del i övrigt att 
önska. I restaurangbranschen råder 
en stark hierarki och jag fick jobba 
mycket med schemaläggning och 
konflikthantering. Det gällde att se 
till att alla gick åt samma håll. Fak-
tum är att det jobb jag har nu i myck-
et liknar det jag gjorde då!

Bilden av Håkan Borg blir inte 
komplett om man inte lägger till 
hans militära förflutna. Han full-
gjorde sin rekryttjänstgöring vid 
luftvärnsregementet Lv4 i Ystad, 
som är nedlagt sedan åtskillig tid. 
Håkan märkte snart att det mili-

tära passade honom som ”handen 
i handsken”:

– Jag har alltid gillat ordning och 
reda och jag är en mycket varm för-
svarsvän. En stark nation behöver 
ett starkt försvar!

Om sin bakgrund som reservof-
ficer vill Håkan inte orda mycket – 
eftersom han blev entledigad från 
sin krigsplacering 2003 är det ett 
överspelat kapitel, menar han. Om 
det fortsatta intresset för det militä-
ra vittnar dock några facktidskrifter 
i militärhistoria och allmän historia 
som ligger på bordet i tjänsterum-
met. 

SD-medlem blev Håkan Borg i 
slutet på 2007 efter att ha gått och 
funderat i ett års tid på att göra slag 
i saken. Om sina bevekelsegrunder 
för att gå med i partiet berättar Hå-
kan så här:

– Jag har alltid varit konservativ 
i kriminalpolitiska frågor. Dagens 
straffskalor med straffrabatt och 
annat tycker jag är löjeväckande. 
Sverigedemokraterna var det parti 

som bäst motsvarade mina egna 
åsikter. För mig är också äldrefrå-
gan mycket viktig. Om vi inte kan 
ge våra äldre, som arbetat hela sitt 
liv och vars frukter vi nu skördar, 
en värdig ålderdom så är det skam-
ligt!

När han inte sitter bakom skriv-
bordet i sitt tjänsterum – som 
inom parentes sagt håller en per-
fekt ordning – är Håkan Borg le-
damot i SD:s tre man starka trupp 
i Botkyrka kommunfullmäktige. 
Övriga ordinarie ledamöter är 
gruppledaren Östen Granberg och 
arbetskamraten Robert Stenkvist, 
som har sitt rum i samma korridor 
som Håkan i riksdagskansliet. Sa-
rab Yalda är ersättare.

– Robert hade uppe en motion 
i fullmäktige om övervaknings-
kameror för att komma till rätta 
med brottsligheten, omtalar Hå-
kan. Det var nästan parodiskt att se 
hur samtliga partier gick emot oss, 
dock utan att diskutera sakfrågan. 
De ville bara tala om för oss hur 
”främlingsfientliga” vi var!

I Botkyrka kommun har den 
samlade vänstern med Socialde-
mokraterna i spetsen haft makten 
sedan Hedenhös. Oppositionen 
består av Alliansen, SD samt de 
lokala varianterna Tullingepartiet 
och Botkyrkapartiet. Håkan infor-
merar om att Tullingepartiet kom 
från ingenstans och gick upp till 
sju mandat.

– De tog säkert åtskilliga röster 
från SD, tror Håkan.

Det är svårt att sia, särskilt om 
framtiden, brukar det heta. Enligt 
riksombudsman Borg ser den för 
Sverigedemokraternas del dock 
god ut:

– Vi har allting för oss om vi 
bara kan hålla ihop alla starka vil-
jor och komma överens. 

Kloka råd från en klok och 
sympatisk man, som om inte alla 
tecken slår fel har en ljus framtid 
inom Sverigedemokraterna. <

tommy hansson
Chefredaktör

riksombudsman håkan borg uppskattar ordning och reda. Foto: tommy hansson.

e n god a S ta de n Sö-
dertälje har varit 
föremål för en hel 
del uppmärksam-

het genom århundradena. 
Bland annat från ryssarnas 
sida.  Södertäljenäset ligger 
strategiskt placerat mellan Öst-
ersjön och Mälaren, och när 
den ryska galärflottan for här-
jande fram längs den svenska 
ostkusten 1719 tillhörde Söder-
tälje de städer som fick oväl-
kommen påhälsning.

Ryska styrkor till ett man-
tal av cirka 3000-4000 sökte i 
juli nämnt år tränga fram till 
Stockholm via landvägen från 
Södertälje, men slogs tillba-
ka av svensk trupp. Däremot 
lyckades den svenska militä-

ren inte hindra ryska kosacker från 
att bränna ner halva delen av staden. 
Kyrkan klarade sig dock oskadd från 
mordbrännarna. 

Södertälje utsattes för negativ 
uppmärksamhet av helt annat slag 
genom den berömde skalden Carl 
Michael Bellmans (1740-95) försorg. 
Genom de bristfälliga kommuni-
kationerna under senare hälften 
av 1700-talet blev många resenä-
rer strandsatta i Södertälje, där de 
tvingades till orimligt långa vänte-
tider. 

Saken blev inte bättre av att de 
väntande regelbundet blev ofredade 
av de många svin, som sprang om-
kring lösa och lediga på gatorna.

Missförhållandet föranledde 
Bellman att författa en elak visa , 
där han liknade de styrande i staden 

vid just svin. I visan ”Magistraten 
uti T**** fiker (asteriskerna står för 
merparten av namnet ”Tälje”) skal-
dar Bellman på följande sätt:

Magistraten uti T**** fiker
Att vid Riksda´n vinna få justice;
Varje Rådman uti staden skriker,
jämrar sig nu över prejudice.
Man kan tänka, saken är också vik-
tig,
Hela Rådstun pliktig
Att ge Contraplan.
Man tror ej att saken snart avstan-
nar;
Rådstun nu förbannar
Varje galt i stan.
Saken var den, när Rätten skulle sitta
I en ganska sträng och svår Qvestion,
Kom en sugga fram, vid bordet titta,
Satte sig vid Preses sans facon.

Preses steg då upp och compli-
mentera,
Sade intet mera
Än: gack ut din Fan.
Nej, sad´suggan, jag har så be-
drivit
Att jag också blivit
Rådman här i stan.

Svinhugg går dock igen, och 
som hämnd lät stadens styres-
män sprida det möjligen sanna 
ryktet, att en orsak till skaldens 
aversion mot Tälje var att han 
blivit utkastad från en krog i sta-
den. <

tommy hansson
Chefredaktör

Rysshärjningar och svinhugg i Södertälje


