
Sverigedemokraterna
- en ny krafljOr Sverige

Sverigedemokraterna - ett folkparti!
Sverigedemokraterna (SD) bildades den 6 febru-
ari 1988. Syftet var att utmana det radande van-
styret av vart fosterland genom att bygga upp ett
politiskt parti pa traditionellt svenskt folkrorelse-
maner. Sverigedemokraterna utgors darfor av
vanliga svenskar fran samhallets alia skikt och
yrkesgrupper. Vi foretrader inte nagon speciell
grupp eller klass i samhallet. Vara ideologiska
stallningstaganden baseras pa vad vi tror ar bast
for Sverige och svenskarna.

Ett parti som viixer
Redan samma ar som partiet bildades var det
valar. Sverigedemokraterna stallde upp i riks-
dagsvalet och fick efter en blygsam valrorelse
1 118 roster.

I valet 1991 hade flera sverigedemokratiska
kommunforeningar bildats och partiet Iyckades ta
tva kommunaia mandat, i Hoar och Dais-Ed.
I riksdagsvalet fick SD 4 887 roster.

I valet 1994 tog SD fem kommunala mandat i
Hoar, Dais-Ed och pa Ekero. Resultatet i riks-
dagsvalet blev 13 889 roster.

I valet 1998 tog SD atta kommunala mandat:
2 st i Hoar (5,15%) 2 st i Haninge (3,4%) och 2 st
i Trollhattan (3,1 %) 1 i Dais-Ed (2,7%) samt 1 i
Solvesborg (1,79%). Riksdagsvalsresultatet blev
19 624 roster.

Av dessa siffror kan man dr-a tva slutsatser. For
det forsta har var kommunala representation och
vara riksdagsvalsresultat okat i varje val. For det
andra tyder var successiva framgang pa att var
organisation ar stabil med god spridning i landet.

En folkets man som partiledare
Mikael Jansson ar en vanlig familjefar som har
tagit sitt ansvar och stallt upp for sitt folk. Innan
han anslot sig till Sverigedemokraterna var Mikael
Jansson fortroendevald kommunpolitiker for
Centern i Orebro. Under Janssons ledning har
partiet fatt en stabilare organisation och en tydli-
gare ideo.logisk profil. Mikael Jansson har fort in
ett sunt ekologiskt medvetande i partiet och har
arbetat for att Sverigedemokraterna skall vara ett
"nationellt mittenparti med ekologisk grundsyn".

Inget missnojesparti
Sverigedemokraterna ar inget missnojesparti. Vi
star pa en solid ideologisk grund och vet vad som
langsiktigt maste till for att fa Sverige pa fatter.
Vart partiprogram har blivit alltmer heltackande i
takt med att den interna debatten i partiet har
utvecklats. Visst ar vi missnojda, men vi ar inte ett
parti for skattekverulanter och nej-sagare. Vart
missnoje omvandlas istallet till konstruktiv kritik
och positivt nytankande.

Inget extremistparti
Sverigedemokraterna ar inget extremistparti. De
asikter som Sverigedemokraterna for fram var all-
mangods bland alia de stora partierna sa sent
som for trettio ar sedan.

Ofta har Sverigedemokraterna smutskastats i
media. Man har forsokt koppla partiet till sma
extrema sekter och malat upp en bild av SD som
ett otackt rasist-, nazist- eller hbgerextremistparti
med de ruskigaste avsikter.

Det har givit oss fordelen av att manniskor blir
overraskade nar de ser att sverigedemokrater ar
vanliga manniskor som hyser samma asikter som
de sjalva. (For i sjalva verket ar det vara riks-
dagspolitiker som ar de verkliga extremisterna!)

Andra Hinder visar viigen
Utlandska forebilder ger de fortryckta svenskarna
nytt hopp. Det finns flera nationella partier i
Europa som tiIIsammans representerar miljoner
europeiska valjare. Osterrikiska FPO, som nu sitt-
ter i regeringen har legat pa en stadig valjarandel
runt 25-35% de senaste aren. Ett annat exempel
ar Front National som sedan flera ar fatt runt 10%
av rosterna och styr i fyra storre franska stader.

Positiv nationalism
Precis som det finns bra och dalig internationa-
lism, sa finns det bra och dalig nationalism. Dalig
nationalism kan leda till konflikter och utnyttjas i
krig. En sund nationalism utgor ett sammanhal-
lande kitt mellan de olika grupperna i ett sam hal-
Ie och ar inriktad pa en fredlig samverkan mellan
olika lander.


