SJOBO
ett foredome!
Invandringstrycket
pa Sverige ar sa oerhort stort
aU man fran regeringshall forsoker sprida ut invandrarna pa sa manga kommuner som mojligt. For aU
undvika allt for stor koncentration
forsoker man
tvinga alia kommuner aU ta emot eU visst an tal sk
flyktingar. DeUa eftersom man varken vagar eller
viII stoppa den pagaende massinvandringen.
Men i
den lilla Skanekommunen Sjobo med ca 15 000 invanare beslutade sig en majoritet av centerpartister
och moderater for aU saga nej till moUagande av
flyktingar.
Den 25 januari 1988 skrev centerpartisten Sven-Olle Olsson en motion
till centerns partisUimma dar han ifn\gasatte invandringens storlek och
fOreslog "aft centerpartiet verkar for en starkt begriinsadflyktinginvandring, sa att denna nagor/unda overensstiimmer med tWgangen pa service, bostiider ochframfor allt arbete". Sven-Olles krav var'egentligen
ganska smA och borde inte vacka uppmarksamhet utanfOr det egna partiet, eftersom det borde vara tillAtet att ha olika synpunkter om den fOrda
politiken. Den politiska processen fOrsju framAt endast genom att politiken granskas, kritiseras och debatteras.
Men sjobocenterns installning upprorde pekpinnepolitikernas kanslor.
Skulle nAgon kommunpolitiker verkligen vAga saga nej till flyktingmottagande? Denne politiker visste uppenbarligen inte sitt eget basta.
Men sjobopolitikerna hade klart perspektiv pA tillvaron och sAg till
kommunens basta och aven Sveriges basta i fOrsta hand. Som folkets
valda repressentanter kande dessa politiker val till valjarnas onskemAI,
till skillnad frAn sA mAnga andra politiker som ser till sitt eget basta i
fOrsta hand eller ar fOr fega och undfallande infOr pAtryckningar frAn
myndigheter eller joumalister.
Sven-Olle Olsson, Per-Ivar Magnusson och Borje Ohlsson kande sina

valjare val och var modiga nog att oppet upprepa sin kritiska h~Hning
om den fOrda invandringspolitiken. Efter diverse hetskampanjer med
personangrepp och slag under baltet genomdrev moderaterna och ,centern i Sjobo ett beslut om au kommuninv~nama sjalva skulle fAavgora
om kommunen skulle ta emot flyktingar eller ej. S~ snart det blev kant
au det skulle bli folkomrostning i Sjobo brot rAskallet ut i massmedia.
Ledande politiker pekade finger och menade att det var "odemokratiskt"
och "omoraliskt" au rosta om flyktingmottagande, trots att en folkomrostning borde betraktas som den yttersta formen av demokrati. Sanningen bakom kampanjen mot folkomrostning var radsla fOrresultatet. AHa
de som under mAnga Ar hjarntvattat svenska folket p~ skattebetalarnas
bekostnad sAg nu sin position hotad. Nu riskerade de att avslojas som
fracka bedragare eller hansynslOsa fOrtryckare nar de pAdyvlat svenska
folket en fOr Sverige skadlig och extrem invandringspolitik dtiTbefolkningen riskerar au bytas ut pAbara nAgra generationer.
Massmedias hatkampanjer mot Sjobo fortsatte och kommunen utmAlades som eU slags nazistnaste. Indicierna som man byggde anklagelserna
pAvar au nAgra nazister besokte Sjobo p:130-talet.
Men joumalistema som soker s:1dana kopplingar har antingen hallucinationer eller sAtiTde medvetet ohederliga. Sjalvfallet har n:1gonenstaka
30-tals nazist inte eu dyft med Sjobocenterns installning till flyktingpolitiken au gora.

Sjoboskriften
NtiTdet nAgon vecka fOre valet plotsligt dok upp en skrift i hush:111eni
Sjobo upprordes massmedia over aU skriften inneholl sakliga och valformulerade argument mot den fOrda invandringspolitiken och aU innehAllet var ett stOd fOr Sjobocentem och NEJ-sidan (de som i folkomrostningen skulle rosta NEJ till flyktingmouagande). Massmedia hiuade
inga angreppspunkter i skriften, men kallade den rasistisk trots au justitiekanslems meddelat au det inte fOrekom n:1grarasistiska formuleringar
i texten. Skadeglada blev m:1ngajoumalister nar de uppHickte au en av
skriftens fOrfattare, professor Goran Englund (den andre var Tekn dir
John Wilthom), var medlem i den "fascistiska" Nysvenska rorelsen. Nu
skulle tillfalle ges att hAna Sven-Olle genom att koppla honom till
"fascism" .
Trots aU Goran Englund undertecknat skriften som privatperson och
ej som representant fOr NSR skrevs det spaltmeter om "samarbetet
mellan centern och Nysvenska rorelsen". En ren lOgn allts:1! Alia dessa
fOrvirrade journalister som rirnJigen borde veta battre brydde sig inte om

art ta reda pil fakta. Ert exempel: Den 8 september 1988 skrev Aftonbladets Stefan Holgersson art skriften var rasistisk. Men vid en kontroll
friln Sverigedemokraternas framgick det art han inte hade liist den och
inte ens visste vad den inneholl.

Olof Johansson

hotar med utesllltning

Den store fOrespdkaren fOr massinvandring, Centerledaren Olof Johansson, hotade med Atgarder mot Sjobocentern och menade art partistyrelsen skulle kunna blixtinkallas fOr art behandla en eventuell uteslutning
av centermedlemmar i Sjobo. Olof Johansson tog sil kraftigt avstAnd
mot de ledande centerpartisterna i Sjobo art han inte ville betrakta dem
som centerpartister.
- De sprider vilseledande uppgifter om art de lir centerpartister, och det
ar de ju uppenbarligen inte, sade Olof Johansson.
Olof Johanssons aversion visade sig oppet mot de ansvarsfulla centerpolitikema i Sjobo som lojalt och troget valt att gora sirt basta fOr sina
valjare. Per-Ivar Magnusson har lojalt arbetat fOrcentem sedan 40-talet.
Olof Johansson sade vidare:
- Det ar bara formaliteter som hindrar att ett antal centerpartister i Sjobo
sparkas ur partiet fOre valet. Domen kommer vid partistyrelsens sammantrlide den 5 oktober.
Vidare framholl Olof Johansson bl a au Sven-Olle Olsson "brutit mot
partilinjen genom beslutet om folkomrostning". - Centern anser officiellt art man inte kan rosta om medmlinsklighet, sade Johansson vidare.
Fern dagar fOre valet och folkomrostningen blandade sig liven moderatledaren Carl Bildt i striden och uppmanade i ert brev samtliga medlemmar i Moderata Samlingspartiet i Sjobo art rosta JA till flyktingmottagande.
Enligt massmedia sil klinde sig JA-sidan mycket segervissa nAgradagar
fOre valet och derta skul1e bl a bero pil den negativa publiciteten kring
kopp1ingen till Nysvenska rorelsen.

Sven-Olle kritiserar
folkpartiet
Fyra dagar fOre valet skrev Sven-Olle Olsson en debartartikel i SkAnska
Dagbladet, dar han kritiserade de som med tvivelaktiga argument ville
oppna portarna fOr sk flyktingar. Sil hlir skrev Sven-Olle bl a:
"Jag kan inte underlata aU bedira en av de ledandefolkpartisternas a~eramie under senare tid. Det iir Vincent Kiirager jag dd tiinker pd. /Jan har
enligt min mening grovt f6roliimpat kommllninneVllnarna som varande

en sam ling inavlade individer. J vartfall denjordbrukade delen av var
befolkning har heIt klartfor sig det negativa i detta av forakt priiglade uttalande om sjoboborna. Jag har for min del svart attforsta all man o.verhuvudtaget aspirerar pa att forelriida befolkningen under .wldanaomstiindigheter ... "
" J flyktingfragan har bade socialdemokraterna och folkpartisterna
genom bl a Vincent Kiirager klart deklarerat att ett eventuellt "Nej" i
flyktingomrostningen tiinker man inte respektera. Delta gor det ytterligare angeliiget jijr dem .'10mriistar "Nej" all ocksa tillse all de tva parlier i
kommunfullmiiktige, .'10mstijder folkomrostningen - alltsa eentern oeh
moderaterna - far fortsalt majoritet i fullmiiktigeforsamlingen. / annat
fall iiventyras inte bara en eventuell seger for Nej-sidan alt noga overviiga partivalet denna gang."
"Speciellt ni .'10mi vanligafall inte rostar pa centern eller moderaterna:
overviig miijligheten att lana er kommunala rost till antingen 0.'1.'1
i centern eller till moderaterna i delta val. Det kanfa utomordentligt stor betydelse for framtiden, inte bara for 0.'1.'1
sjobobor utan for hela landet. Ni
skall oeksa vela att 100 OOO-taismiinniskor i vart land avundas sjobobornas mijjlighet till paverkan i denna sa viktigafrdga. Denna miijlighet
har ni fdtt genom ett fast oeh konsekvent upptriidande fran vara bada
partier."

nungande seger usel valvaka
Nar TV den 18 september bOrjade sin valvaka utlovade man aven att redovisa resultatet frAn folkomrostningen i Sjobo. For oss som fOljde valvakan blev den bAde en besvikelse och en bekraftelse p<\hur massmedia
ag,erar i vissa sammanhang.
Asikter som inte ar allmant accepterade av regering eller riksdag ska
sopas under mattan. DarfOr inneholl valvakan inga klara besked eller
analyser med anledning av utfallet i Sjobo. Journalisterna sjalva ar ju i
allmanhet medlOpare och internationalister, darfOr hade de inte den
minsta fOrstAelse fOr den rungande NEJ-segern.
Iefterkommentarerna fOrsokte sig en del tidningar pA att bortfOrklara
segern p1l.olika sau. NAgon havdade t ex att segern var en protest mot
politisk pAverkan frAn Stockholm. Ingen fOrsokte sig pA att finna orsaken i det faktum att den svenska invandringspolitiken ar sA oerhort
extrem.
Foretradare fOr JA-sidan blev s1l.svm-t chockade av valresultatet och
n1l.graav dem beslutade sig fOr att flytta fr1l.nSjobo. De stod uppenbarli-

'\

gen inte ut med tanken p<'l.att tvingas se s<'l.
m:\nga mHnniskor med andra
<'I.sikteri agonen. S<'I.var det med den "fOrst<'l.elsenfOr andra folk" som
JA-sidan gjort sig till tolk fOr. Uppenbarligen ska andra manniskor tvingas acceptera fdimmande religioner, kulturer och raser, men sjalva kan
de inte ens acceptera andra <'I.sikter,utan bOrjade gr<'l.tad<'l.
de upptackte att,
verkligheten var n<'l.gotannorlunda an de fOrestallt sig.
Den 24 september intervjuades Sven-Olle Olsson i den kristna tidningen Dagen. Dar berattar Sven-Olle att han saknar ett politiskt parti i Sveriges riksdag som sHger nej till Sveriges nuvarallde flyktingpolitik. Han
berattade aven att han inte avser att starta n1\got nytt missnojesparti. I
handelse av en uteslutning blir den praktiska konsekvensen att sjabocentern inte f<'l.rdelta i distriktsstarnmor eller partistarnmor.
- Tro inte att det har ar en isolerad sjobofOreteelse. Den har folkomrastningen kunde ha h<'l.l1its
i vilken annan av landets 283 kornmuner och
jag tror fOr min del att det hade blivit samma majoritet som har. Det tror
jag p<'l.fullt allvar. De kommuner som sagt ja till flyktingar tror jag har
handlat mot folkviljan, sade Sven-Olle vidare.
Visst har Sven-Olle ratt! Men faktum ar att om hjamtvatten till fOrm<'l.n
fOr massinvandring inte varit s<'l.
intensiv under m:\nga :\r s:\ skulle motst:\ndet mot flyktingpolitiken ha varit annu storre. Deh skulle valartikulerade flyktingmotst<'l.ndare f<'l.ttdelta i debatten pAlika villkor sAskulle varenda svensk inse faroma ~ed massinvandring. Utslaget i Sjabo ar sannerligen gladjande och att det blev sAstor NEJ-seger trots hjamtvatten
visar att det finns en sund nationaIkansla i folkdjupet.
Det var ocksA hjaItemodigt av Barje Ohlsson, Per-Ivar Magnusson och
Sven-Olle Olsson att ta strid mot etablissemanget eftersom de rimligen
borde veta vilka konsekvenser skulle kunna bli. Det finns ju mc1nga
exempel pA personer som avskedats, omplacerats eller hotats och tom
misshandlats och dodats darfor att de framfOrt invandringskritiska synpunkter eller uttryckt en nationalistisk st<'l.ndpunkt.

Sjobotrojkan utesluts
Anonyma hotelser framfOrdes till Sjobos flyktingmotstAndare och en
jaktstuga som tillhorde en NEJ-anhangare brandes ned.
Vi har fAtt ett samhalle dar ett fAtal extrema intemationalister kan tysta
opinionsbildningen genom att skramma invandringskritiker till tystnad
med mycket enkla metoder; man kranker dem genom att kalla dem vid
oknamn och anvander sig av fula personangrepp.
Onsdagen den 5 oktober 1988 skulle centem avgora om sjobotrojkan
skulle uteslutas eller ej. Strax efter halv fyra pAeftermiddagen kom meddelandet att Barje Ohlsson, Per-Ivar Magnusson och Sven-Olle Olsson

uteslutits ut eenterpartiet. Centerledaren Olof Johansson angav som sk~il
att de uteslutna agerat oHimpligt i flyktingfrAgan oeh haft samrore med
Nysvenska rorelsen. Men eftersom de uteslutna haft varken "samrore"
eller "samarbete" med Nysvenska rorelsen fOrefOU det uppenbart att
man fabrieerade sk~ilatt utesluta tre fOreenterledningen obekvama personer. Exemplet Sjobo har visat att det inte gAratt driva en invandringskritisk opinion ens inom etablissemanget. Darmed har etablissemanget
an en gAng trampat pAdemokratin och offentligt slaktat fOretradare fOr
en invandringskritisk opinion.

Aftonbladets
hetskampanj
Nar det galler just Sjobo sAhar intemationalistema haft svArt att formulera sakliga motargument och istallet gjort personliga pAhopp pA SvenOlle. Han har i Expressen kallats "Svin-Olle" men rekordet slogs nog av
Aftonbladet som den 26 september publieerade en sk "dikt" pA
"kultursidan"(?). SAhar lod den:

Det fula trynet i Sjobo
Du har ett fult tryne Sven-Olle,
liksom de andra svinen i din sjobostia.
yilken skadlig naring har du fOratit dig pA?
Ar det stekt flask och kokt grot med gradde?
Det ar en ensidig kost som fOrstoekar.
Men den alldeles rAaoeh lidande varlden
strax utanfOr din egen hank och stOr
har du mage nog att ignorera och fOrskjuta.
Vad tiT du radd fOr, Sven-Olle?
Att sittflasket skall bOrja brinna?
Vem ar du radd fOr, Sven-Olle?
An nAgon dar utanfOr skall komma?
Att nAgon utanfOr skall komma och ta
maten lIr munnen pAdig.
Oraa dig inte!
Ingen vettig manniska vill dela ditt brad!
Siv Arb

Detta ar Siv Arb.
, 311003-5221

De vedervardigheter som etablissemanget sta.r fOr i sina angrepp mot
oliktankande ar sa.primitiva och ra.a att om samma argumentation hade
anvants mot invandrare sa. skulle det bli klappjakt pa. fOrfattaren och utgivaren hade domts fOr hets mot folkgrupp eller fOrtal.
Hederliga, lojala och patriotiskt sinnade svenskar kranks och utsatts
systematiskt fOr fOrnedrande behandling.
Det hycklande och inkonsekventa samhalle som Sverige utgor idag och
som berommer sig fOr att vara rikt, humanitart, ansvarsfullt och rattvist
bestM av ett kulturellt utarmat etiskt och moraliskt svMi sargat svenskt
folk, styrt av en vamjelig sammansattning av landsfOrradare och quislingar som gjort Sverige till en fOrtryckarstat av internationell blandkaraktar.
Rapport, Dagens Nyheter och Expressen bestammer vad du ska tycka
och om du inte passar in riskerar du att silillas pa. bar backe.
Det ar battre i vMa grannlander. I Danmark jublade Framstegspartiets
Mogens Glistrup och tillsammans med norske kollegan Carl Hagen uttalade de sitt stoo fOr Sven-Olle!
Tiden manar alla svenska man och kvinnor som vill beha.Ila sitt land att
ta strid mot landsfOraderi och fOrtryck. am vi verkligen vill behMla vMi
land sa.ma.ste vi kampa fOr del.
am vi ar fOrfega eller bekvama fOr uppoffringar sAkommer vi att tvingas a.se hur landet tas ifra.n oss och bit fOr bit laggs i handerna pa. fram-

lingar. Den svenske mannen, som varit bAde viking och karolin, som
blott och dott fOr fosterlandet fOr att ge oss en framtid, mAste nu Ater
rusta sig fOr strid.
Ett bra vapen i kampen fOr Sverige och demokratin lir den nya trojan
"Sjobo - ett fOredome" som kan besHHlasfrAn Sverigedemokratema.
Upp till kamp medan det finns hopp! Snart kan det vara fOrsent!

Resultatet

av folkomrostningen

i SJOBO:

6269 NEJ-roster.
3032 JA-roster.
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