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Jimmy Windeskogs ledare:

DAGEN EFTER.
Dagen efter valet var vardagen tilbaka igen. Inte
heller detta val Iyekades vi skapa nagon storre fOr-
andring. Vi blev inte av med Goran Persson,
Vanstern gick fram oeh gjorde sitt basta val nagon-
sin oeh sjalva lyekades vi tappa manga potentiella
valjare. Men det faktum att Sverige ar sig likt har
positiva delar oeksa: radiokanalen Vinyl 107 levere-
rar fortfarande klamiga 60-talshits
Stoekholmsomradet dygnet runt, kassorskorna pa
Gotgatan Livs ar fortfrande lika blonda och lika
hesa. Oeh restaurangen Broken Dreams i BorHinge
ligger kvar dar den alltid legat (oeh har dessutom
eo oy jukebox) oeh dessutom missar Hammarby
fotbollsguldet med all sakerhet.

Talamod ar en dygd, och det ar cllamod vi behbver nu.
Det som ar det viktigaste de kommande manadema ar att
mtinniskor inte tittar sig blinda pa att valresultatet inte blev
bjure an det blev, utan istallet glads "it att vi aven i detta
val tog ytterligare ett steg framat. Talamod kommerdet all-
tiel att kravas - det tog Kristdemokraterna nastan 30 att ta
sig till Riksdagen.

Da undertecknad fanns med pa de fiesta torgmoten
som SD hall landet over i somras (och gjorde sa aven
1994) sa kunde jag upptacka att folk var mycket mer posi-
tivt installda till oss. Person ligen trodde jag att detta auto-
matiskt skulle leda till att manga av dessa rostade pa oss,
det gjarcle de nu inte.·Men bevisligen ar det fier och fier
SOI11 forsclr och sympatiserar med SD (det visar inte minst
skolv:llen). Detta visar att vi definitivt ar ett parti for fram-
tiden. Detta am vi kan visa upp lite karaktar i form av...
tllamod. Rom byggdes inte pa en dag, oeh det liberal-
marxistiska etablissemanget rivs inte pa en natt.

Nu ser vi istiillet framat. SDU gar ut ur
Sverigedemokraterna, vilket skapar en hel massa arbete

. for ass sjalva. Minst lika viktig ar den valkampanj sam
inJeels bara en liten bit in pa 1999. Da ar det namligen dags
for ass svenskar att rosta fram svenska representanter till
EU-parlamentet. Detta val bHr intressant av fiera anled-
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ningar. Det har genom aren
visat sig att de nationalde-
mokratiska partierna forst
och framst har slagit igenom
i just dessa EU-palamentsval
- den trenden har gatt
genom hela europa.
Dessutom ar det forsta gang-
en Sverigedemokraterna
staller upp i EU-parlaments-
valet. Och da vi aterigen kan rakna med hjalp Fran franska
Front National oeh Jean-Marie Le Pen, kanske det gar
vagen denna gang.

Utan att satta upp nagra fantasier sa ar det myeket sam
tyder pi del. EU-kritiska partier kommer definitivt fa mer
roster an normalt, rostdeltagandet kammer att vara
rekordlagt denna gang, vilket i sin tur gynnar mindre par-
tier. Dessutom far SD mindre konkurrens da Ian har for-
svunnit ur bilden. Kanske vi till och med kan hoppas pa att
partier som staller sig kritiska till bade ED oeh invan-
dringspolitiken kan gora gemensam sak med varandra
denna gang, och stiilla upp med endast en !ista.

Ytterligare fyra ar utan SD i Riksdagen ar naturligtvis
inte bra for Sverige - men det ar heller ingen katastrof for
partiet. Efter 1994 sa stod SD med stora skulder och dar-
med sa forlamades verksamheten i mer an ett if. Efter
detta ar harvi dock inte en enda krona i skuld, och en mer
arbetsvillig och organiserad medlemskk Fragan ar am
partiet nagonsin har varit starkare! Det har i alia fall inte
vant battre rustat for framtiden sa lange jag har varit med,
och da giek jag i aliafall med 1989!

Till nasta ar fOrsvinner 20 ars-gransen i SDU, du kan
alltsa losa medlemskap oavsett hur gammal du ar. Jag hop-
pas att detta leder till att ADA ni sam laser detta finns kvar
som medlemmar aven nasta if. Det aret da SDU verk:Jigen
far den organisation oeh uppmarksamhet den egentHgen
fortjanar!



Valet -98:

SD FRAMAr IGEN
Strax under 20.000 (c:a 0.5 %) riksdagsroster vat
kanske inte vad som fOrvantades av
Sverigedemokraterna i arets val. Inte heller de atta
kommunmandat vi tog kan sagas vara SOs stora
genombrott. Men trots allt, SO forsitter aU vixa
och inget visar pa att detta lnte heller kommer att
ske i framtiden!

Som ni kunde lasa i den SD-bulletin som aven gick ut
till alia SDU-are strax innan valet, sa val' arets valkampanj
utan tvivel den mest omfattande hittills. Vi holl over 100
torgmoterfbch de lade ut nastan 1,5 miljon flygblad.Dessa
anstrangningal' l'esulterade i att SD blev det tredje stOrsta
pattiet utanfor riksdagen. Sveriges Pensionarers
Intl'esseparti (SPI), och greve laos hobbyprojekt Det nya
partiet (d), val' de som slog oss i den kampen. Vart att ha
i atanke katt dessa partier hade en omsattning som inte
kan jamforas med den SD hade. Pa Det nya partiets hem-
sida kunde man se dem beklaga sig over att de "endast"
hade 7 miljoner att rora sig med - c:a 6 miljoner mer an
SD. SPI a sin sida hade pengar att satta upp valstugor i
stort sett i alia kommuner dar de stiillde upp.Foga trost
kan tyckas, men det visar k1artoch tydligt att Slirlonar sig.
Kan vi bara bli fler som arbetar mer, sa kan vi tillsammans
klara det mal vi satt upp - riksdagen. Man kanske skall
namna att greven bara slog oss med 5.000 roster, trots
ganska stor medial uppmarksamhet och stiindigt ater-
kommande radioreklam.

lnte hellel' pi det kommunala planet blev valet riktigt
vad vi hade tinkt oss, utan att for den skull vara ett direkt
misslyckande. Pa Ekero tappade vi vart mandat da vi tap-
pade 0.5% av val'a roster sedan 1994. Men med tanke pa
hur de som dl'ev SD-Ekero da har upptratt pa on och den
obegripliga motkampanjen mot den kandiderande Lars
Emanuelsson, sa skall detta ses som ett bra resultat trots
allt. Nu byggs.det fOrframtiden pa Eke1'0. Under den nye
lokalordftiranden Torbjorn Kastells bellil finns nu en seri-
os och hart arbetande organisation i kommunen. 2002 ar
vi tillbaka i fullmaktige pa Ekero!

DaIsEd varden kommunen vi Iyckadesbast i 1991 och

1994 utokade vi till tva mandat. I arets val gick vi tillbaka
till ett mandat. Detta val' dock vantat, sa pass vantat fak-
tiskt sa att vi bara sullde upp med en kandidat, och hade
inte kunnat fylla nagra fier platser, Att SD fick sa ~nga
roster 1994 berodde mycket pa att manga protestrostade
mot davarande kommunalcldet LeifJohansson (c) som
inte bara avskydde SD over allt pa jorden, utan aven styr-
de kommunen basta diktaturanda. LeifJohansson blev sa
tagen av SDs framgangar i k091munen att han strax efter
valet -94 Jamnade politiken. Edsborna har mycket att tacka
SD for. loch med detta sa betyder det att SDs starke man
i Dais ED, Markus Koch, vid arsskiftet pa oorjar sitt nion-
de ar som SDs representant i kommunfullmaktige! Det
gar Markus till partiets mest erfarne lokalpolitiker,

I Hoor lyckades vibehalla vira tva mandat. Ingen dalig
prestation i och med att manga trodde vi skulle forsvinna
helt da SPI gjorde en enorm storsat.sning i kommunen
(man hade tva lokalavdelningar i en och samma kom-
mun), SPI lyckades ta hela fyra mandat, men alltsa inga
utav oss. Bjorn SOder (som numer ar SDUare pa heltid)
avlOser Helene Andersson brevid Anders Westergren i
Sklinekommunen som fortfarande ar SDs flaggskepp,

I SOIvesborgi Blekinge tog vi ett mandat. Ordforande
i SD-Solvesborgoch den man som tar plats i kommunens
fullmaktige ar SDUsegenJimmie Akesson.

1994 val' vi bara en handfull roster Fran ett mandat i
Trollhattan, Efter det trodde de etablerade krafterna i
kommunen att SDs ammunition tagit slut, och de kunde
aldrig dromma om aU vi skulle ta oss in i ar. Tji fick de dli
vi Iyckadesta tva mandat med god marginal! Detta har tau
SSUau flygai taket, och de har nu lovat att att mota oss i
en motkampanj. Vi tar val hoppas att SSU da antligen
vagal' mota SDU i en debatt, men som vanligt lar de val
mesa ur, En invandrad vansterpartist vagrar numera att
komma till kommunfullmaktiges moten, sa lange vi sitter
wr. Sa hans politiska karriar maste darmed ses som avslu-
tad!!! Vi tar gratulera Steve Larsson och Niklas Carlsson
som ar de som tar representera SD i fullmaktige. Dess
suppleanter ar dessutom av visst intresse for oss SDUare.



De utgors av dels Urban Persson, som var SDU-ordforan-
de 1995, oeh dels Christian Andersson, som varit ledare
for SDU-VAsTsedan 1996.

A.ven i Stoekholmskommunen Haninge var fornnt-
ningarna stora, A.venv:1ramotscl.ndare var varse om detta.
I Haninge har AFAverkat genom ett "opolitiskt" "teater-
sallskap" som dessutom tar kommunala bidrag, Levande
Zon ar namnet (eller var det Levande Zoo???).Den rned
gott minne kommer aven i h~g att Levande Zoo stad som
arrangorer for en demonstration mot "marknadens dikta-
tur" i Stockholm ett par dagar innan valet Valdigtmyeket
politik i den organisationen for att vara en "opolitisk"
sadan. Nu kan dock inte dessa krafter stoppa ass. Forsbka
skramma oss kanske, men aldrig stoppa oss! S~ledes tar
bade Anders Steen och Johan Rinderheim (som aven ar

SDs vice ordfOrande) sitta med i kommunfullmaktige
framover.

SD gick fram pii m~nga andra platser Iikas~.I Molndal
utanfor GOteborgvar vi bara handfull roster fcln mandat,
och i Tierp i Uppland var vi EN (1 !!!) rOst fcln att komma
in. I GOteborghade vi ett tag mandat under valnatten, och
det var m~nga platser vi avancerade p~. For en komplett
redogorelse for valet, kommun for kommun, kop SD-
Kuriren nummer:35.
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VALANALYS
• •

- PARTI FOR PARTI
.Aretsval var unikt pAmAngasitt. Inte pi det sittet
regeringsmakten formulerades pA, utan det vat
resultaten i sig som overraskade. Hit gOtvi en kort
och subjektiv genomgAng av partiema. Inte bara
de i riksdagen, utan aven andra partier med ambi·
tioner.

VANSTERPARTIETICKE-KOMMUNISTERNA
Vansterpartiets Gudrun Schyman gor anspr.ik p~ att

vara ledare for europas aldsta ickekommunistiska kom-
munistparti. Men det ar inte bara det sam gor Vanstem
unikt. Det ar i stort sett det enda kommunistparti i vast-
varlden som inte bara overlevde Berlinmurens fall, utan
bJev stort'e oeh starkare. Detta ar i oeh for sig ganska
naturligt. Nya tider kraver nya ideer, oeh aven om
Vansterns ideer inte ar speciellt aptitliga, s~ ar en ~ter-
gang till ideologierna oeh en (valdigt) stort polarisering
att vanta.

12.0 % var en okning med nastan 6 %, men det var inte
bara i riksdagsvalet Sehymans politiska soldater giek fram-
at. I vissa kommuner lyckades man faktiskt ta over 45 %
(!!!) av rosterna. Speciellt i Norrland oeh Bergslagen var
man framgangsrika. Det ar bara att onska kommuninne-
vanarna i de drabbade kommunerna Iyckatill...

MILJOPARTIET
Trots aU man tappade en tiondel av sina valjare vann

Miljopartiet sin stbrsta seger hittills. For forsta g~ngen
kommer man nu (om an ganska passivt) aUvara med och
styra landet, genom den v:1gmastarrollde tatt i och med
aU (s) och (v) inte klarar av att ta majoritet i riksdagen.
Det visar hur marklig den parlamentariska demokratin
kan fungera i bland.

Annars finns det val inte s~ mycket mer an att man
fortfarande har landets mest inkompetente ledare i
spr.ikroret Marianne Samuelsson. lnte konstigt au vi tar
lovau se Birger Schlaug hela tiden.

SOCIALDEMOKRATERNA
Aldrig tidigare har ett regeringsparti gjort ett sa pass

katastrofalt val som sossarnas ik Trots att man Iyekades
att "stabilisera" hela Sveriges ekonomi (enligt deras egen
version i alla fall)s~valde 8.7 procentenheter av deras val-
jar~r att Iamna dem for ett annat altemativ. Nu riickte
inte detta fOratt vi skulle bli av med GOran Persson som
statsminister. Men efter ytterliggare fyraar med den forda
politiken ger diagnosen att Perssons tid ar over efter
nasta val.

Med tanke pa att detta ar social(o)demokraternas
samsta val n~gonsin, s~ oorjar man hoppas au de ar p~



samsta val nagonsin, sa bOrjar man hoppas au de ar ~
vag tillbaka till den grad au de kanske till sist blir en
hogst marginell kraft i svensk palitik. En ganska orimlig
tanke kanske manga tycker, men man skall aldrig saga
aid rig. Ser man pa ltalien sa har partier som sAsent sam
for bara nagot ar sedan styrde landet nu helt fdrsvunnit
. de finns he It enkelt inte Iangre! Med tanke pa an sas-
sarna garanterat kommer an sjunka ytterligare i nasta
val, sa kommer hur som heist partiet snart an sta inror de
mest allvarliga problem partiet n~onsin haft.

Intressantast ar viiIannars aU bade Bjorn Rosengren
och Mona Sahlin bada tog sig in i den nya regeringen.
Genom an utnamna sadana omdomeslOsa persanlighe-
tel' visar Goran Persson exakt hur mycket omdome han
sjalv har. Dessutom lyckades SOs gamla kompis Anna
Lindh (det ar hon som Jigger bakom au SO har rorbud
mot att hyra moteslokaler i hela Stockholm) bli utrikes-
minister till raga pa allt.

FOLKPARTIET
Lars Leijonborg fick en omojlig uppgift da han efter

Maria Leissners fiasko fick i uppdrag att radda den sjuk-
nade skutan. En "manskligare Sverige" lovades i valkam-
panjen, men tor vem kan man fraga sig. Troligtvis for
snyltare oeh parasiter Franjordens alia hOrn, givetvis for
knarksmuglare och valdsman, men knappast for ass
andra. V:iljarnagay dock tummen ner at bade Leijonborg
och Folkpartiet, och dess resultat minskade med 2.5
procentenheter. I den SO·Kurir som kom efter valet
1994 forutspadde en skribent an man skulle fa lovan
lamna riksdagen detta val, och sa langt i fcln var det fak·
tiskt inte. Faktum ar an man klarade sig med bara 0.7 %
marginal!

GOr man inte nagonting, och det snabbt, inom
Folkpartiet kommer man formodligen fa lovau lamna
riksdagen om fyra ar· tack och lav. Lars Leijonborg har
varken den karisma eller utstcllning som behovs i detta
kritiska lage. En raddning kan vara att forsoka vinna bor-
gerliga valjare genom an uttika sin "flykting"-gull,det ar
ju manga galningar sam inte kan tanka sig an rosta pa
vanstern. Det kan med lite tur radda folkpartiet, men det
yore katastrofalt for Sverige. Men formodligen har sista
tiget gatt.

"Orattvist" tyckte Folkpartisterna sjalva om valresul-
tatet. la, det skulle val vara an de holl sig kvar denna

CENTERPARTIET
Om Folkpartiet har problem sAgaller det dubbla for

Centern, faktum ar an partiet har gatt tillbaka i varenda
val sedan 1973!!!Och det ar inte undra pa. Den konser-
vativa sidan av partiet, de som tillhor den utrotningsho-
tatde stammen bOnder, och ar de som partiet bildades
for an varna, har bit for bit fan lov att ge mark for den
liberala falaogen. An sedan den bleke Olof Johansson
eftertrlides av en omojligt annu blekare Lennart Daleus.
"Det har ar Lennart" kanske kan utnamnas till valets
markligaste och mest v~ade reklamslogan, men proble-
met af just detau det ar ungefar sa mycket palitik
Centern haratttillfora Sverige.

Centern gick.m~d 2.6 % ner till 5.1 % i arets val. I
nasta val·kommerde troligen pa au lamna riksdagen.
Detta far naturligtvis varje SDare au bli glad. Det finns
formodligen manga potentiella SD-valjare ute ~ landet i
den gamla falangen. Lokalt gick dock partiet valdigt bra
~ vissa platser, vilket formodligen ar just vad man kom-
mer au spela sin storsta roll i framtiden - ute i kommu-
nerna langt ifcln riksdagen. Och detta ar helt och Mllet
Centerns eget fel, man har va ganger stau infor betydan-
de vagval, och bada gangerna valt fel. Forsta gangen val'
nar Sven·Olle Olsson lade fram den nu klassiska motio-
nen :nrf1l9, ~ en av Centerns partistlimmor. Den
behandillde en vilja om au Centern skulle inta en restri-
uktiv stlillning nar det gallde invandringen - den rOstades
nastan enhalligt neroDen andra ehansen tappade man da
man gick fcln "Nja till ED" till 'Ja till ED". Hade Centern
blivit en invandringskritiskt Nej till EU-parti sa hade man
formodligen legat over 20 % i dag. Sa kan det gal

En annan glad nyhet nar det galler Centern val' au
den homosexuelle Anderas Carlgren fiek lov au lamna
riksdagen.

MOOERATERNA
Det var minsann inte bara Socialdemokraterna som

skrev historia med sitt stora valnederlag. Moderaterna
gick forvisso fram med 0.3 % i arets val - men det har
aldrig hant tidigare au det ledande opposition~partiet
har gjort en sAIiten framgang. An Carl Bildt har tyekt an
det har varit roligare moo au forsoka media Fred i
Jugoslavien, an au vara delaktig i den svenska debauen
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ar naturligtvis en av de stOrsta "bovarna" i fiaskot. Frngan
ar nu om inte Carl Bildt kommer att fors6ka spela ¢den
internationella seenen p:1 heltid oeh Moderatema f:1r
soka efter en ny partiledare. Just det faktum att Bildt
varit borta sa myeket har fltt m:1ngaaven inom partiet att
bO~a tala om att Blidts tid som partiledare kanske ar slut,
aven om han viii det eller inte. Bland kandidatema till
efterfoljare tyeks Per Unekelligga bra till. Inttessantare
yore annars om MUFs ordforande Tomas Idergaard tiek
jobbet. Den vulgarliberale Idergaard skulle formodligen
sanka paniet ytterliggare.

Detta genom att bland annat sparka ut manniskor
som Sten Andersson, manniskor kritiska till invandring-
en. Det ar ju lite av ett problem att m:l.nga manniskor
fortfarande pa fullt allvar tror att Moderatema skulle vara
mer aggresiva i sin stiillning till invandringen an
Soeialdemokrater. Varfor orkar dessa manniskor inte
lasa igenom Moderatemas partiprogram?

KRISTDEMOKRATERNA
Tillsammans med Gudrun Sehyman var AlfSvensson

valets stora segrare (sanningen ar att de var valets enda
segarare, endast Vanstern och lID giek fram:l.t).Och var-
for inte, Alf Svensson m:t5te bedomas att vara Sveriges
kanske mest professionelle partiledare - nu ar det inte
myeket till motstand, men and <i.Alf oeh lID har verkli-
gen gatt den langa vagen, samma vag sam SD skall gi
Fran ett utskrarttat och mariginellt parti till ett av de stOr-
sta. Det tog KD nastan 25 :1rfdn starten till an bli ett riks-
dagspari oeh sa lang tid skall det inte ta for oss. Mycket
vatten har naturligtvis runnit under broarna under alia
dessa ar. Oeh det ar den stOrsta forklaringen till KDs
framgang, man har Iiberaliserats under dessa :1r.Lite, om
ens nagot, Finns kvar pa program met sedan starten, och
att rosta pa KD ar precis samma sak som att rOsta p:1
nagot av de ovriga etablerade partierna. P:17().talet satt
AlfSvensson i1V oeh beriittade att goo minsann hade en
:t5ikt om Sveriges momssatser oeh det var lIDs kall att
genom fora derma vilja. Patetiskt oeh lojvaekande kan-
ske, men da val' de atminstone arliga mot sig sjaIva. I dag
ar Kristdemokraterna varken kristna eller demokrater.

Ett exempel pa detta ar att de har backat i b<idasina
prof1lfclgor, abortfragan oeh de homosexuella. Men Alf
Svensson kan nu i sin stallning faktiskt bOrja utmana Carl
Bildt som oppositionsledare. Den fighten kan bli riktigt

intressant om vi n<igonsin Ilr se den.
Men KDs framg:l.ngmed 7.7 % foljer bara den ovriga

tendensen i europa, varje land med sjalvaktning skall ha
ett stort kristdemokratiskt parti.

SVERIGESPENSIONARERSINTRESSEPARTI
Alltg:1rtydligen att salja med en kandis! SPI bildades

redan innan valet -91 men slog inte igenom innan
BrunolfWendt tog over ordforandeskapet SPI blev i <ir
det storsta partiet utanf6r riksdagen, oeh tog over 60
kommunmandat landet over. Formodligen slogs SPI och
SD tillsammans med Det nya partiet om ungefcir samma
valjar skarn.

Det som ar s:1oerhOrt frustreande med SPI ar M
saker. Dels exakt vad de ar, ett intresseparti, och dels
deras falskhet. Att som valjare rosta p:1ett intresseparti
kallar jag for direkt oansvarigt. Ingen manniska ar bara
pensionar, ingen manniska ar bara arbetslos, ingen man-
niska ar bara bilist, ingen manniska ar bara kvinna och sa
vidare. Att rOsta pi ett parti som oppet bara fOretriider
en grupp i samhallet ar enfaldigt, d:1ser man inget ur ett
djupare perspektiv eller ens tar ansvar for landet.

Vad det galler deras instiillning till invandringen sa
kan man ju beriitta att BrunofWendt sparng pi tv:i SDare
i Ystad under sammaren och forklarade att det enda sam
var rei i SOS partiprogram var att repatrierings:1ret 1970
borde vara 1950. SD var for Iiberala allts<i!Tror ni det
syns i SPIs eget partiprogram?

DET NYAPARTIET
Ian Wachtmeister for land och rike runt i kladd en

"rolig" mossa och stallde intressanta fclgor till ahorarna
som han tydligen inte hade nigra svar pa sjalv.
Wachtmeister ar onekligen en stark personlighet Han ar
kaxig, oradd for konflikt och allt igenom en god kraft,
<itminstone den dagen han rorst:1ratt han inte kan radda
Sverige ensam och utan ett handlingsprogram. SD sokte
lange samarbete med Wachtmeister men det passade
inte. Formodligen hade det blivit ett herrans Iiv hos eta-
blisemanget om Ian och SD hade slagit sina pisar ihop.
Nu gjorde istallet Wachtmeister n:1got som kan kallas
hans livstOrsta fiasko och en pinsam sorti ur svensk poli-
tik. Kanske Iika bra det. Wachtmeister v:1gar saga au
ingen kan tala seriost om invandringen i Sverige, men
Wachtmeister v:1garheller inte sjalv gora det. P:1n<igot
sau blir det lite IOjligt nar han beskriver sig sjalv sam



invandare pa grund avatt hans sIakt kom till Sverige pet
1500-talet.

Efter att ha skrapat ihop c:a 25.000 roster setar vi ror-
modligen av med Det nya partiet och kanske kan Mgra
seriosa krafter istillet soka sig till SD.

NYDEMOKRATI
Val' det nagot Ny Demokrati bevisade i valet setvar

det att pengar inte ar allt Trots en valbudget petnastan
10 miljoner fiek man inte mer an 8.000 roster och ett
enda kommunmandat. Ha detockset i ettanke att man via
statens omsorg hade sina valsedlar utlagda petalia post-
oeh valkontor. Den rekordunge patiledare Iyckades inte
trots annonser oeh systrarna Graaf radda ens det sam
kunde raddas. Oeh det ar val skont att man inte kan get
till val pi ett program som inte sager n~onting fdrutom
att "sunt fornuft" skall styra politi ken.

Tva roliga saker om Nyds valkampanj kail namnas.
Det forsta val' att man forsokte tavla med Ian om vem
som val' mest ny, saledes fick vi i valkampanjen se ban-
derollen med texten "Det nya Ny Demokrati" ..Det andra
val' att man he It sonika snodde en av SDs slogan, Nyd
ville gora ansprak att vara "partiet som sager vad du tan·
ker".

Formodligen ar det over for Nyd nu. Men man vet

aldrig, aven nasta val har de sina valsedlar pet landets
samtliga post _och valkontor. Ill. j ,

AATIVISEPARTIET
Partiet med sveriges mest rnJssviSaoae' I)amn .:if

samma parti som tidigare gibk 'uhaer\' ruimnet
Arbetarfdrbundet Offensiv. Rattvisepartiet :if en samling
rnanniskor sa m agerar efter den gamla Leo Trotskis "vis-
domsard". Partiet ar bara ett av den flora av kommunis-
tiska sekter sam staIlde upp i valet. De!likadei faktfukt
ta 3.000 roster och med det blev de det storsta oppet
antidemokratiska partiet i Sverige. Dessutom Iyckades
de' ockset beMlia sina tva mandat i Vmeet, tva mandat
sam man Iyckades avia en spriiglista i forra valet.

Det ar trots allt ganska betryggande att detta :ir det
basta kommunisterna kangora, valdigt ofarlig ammuni-
tion alltset.

Dessutom :if Rattvisepartiet roliga. Dess framsta
paroll :if att verka for att bilda ett nytt "arbetarparti".
Tank er att ett partis srorsta onskan :if att bilda ett nytt
parti!!! Vem hindrar dem att gara det???

Valet -98:

SD FRAMAT ISKOLVALET
Det finns all anledning tOr oss i SDUatt stricka
lite pa oss. Att so gick kraftigt framit i skolval·
len over hela landetfor vi ta som en beloning ror
virt arbete.

Vi har fortfrande svart att ffl.fram exakta uppgifter
om SDs exakta siffror i skolvalet. Precis sam fOrra valet
sa ar man helt enkelt radda fdn skolornas sida att visa
hur mycket stad SD har bland ungdomen.

Pa vissa skolor harman vagrat att ge oss resultaten
nar vi ringt upp dem. Pa andra skolor har man bara sar-
redovisat riksdagspartiernas siffror. Detta har i vissa fall
len till an "Ovriga partier" har haft upp till 25 %. Man
behaver inte vara nagon matematiker for att riikna ut

att SD hade ganska stara procentsatser idessa fall.
Vissa skolors siffror har vi dock lyckats grava fram.

P1 Molndals storsta skola, Fti5Sbeffisgymnasiet, hade vi
till exempel9,5 % och var fjarde stars.ta parti. PetGavles
storsta skola lyckades vi ffl.over 20 % och blev tredje
storsta parti, p~ Gavles andm gymnasium fick strax
over 5 %. P1 SOder 'i Stocholm hade vi 10 % p1 Aso
gymnasium och 3 % p1 Frans Schartaus gymnasium.

Vi fOrberder att ha en omfattande redovisning av
skolvalet i nasta bulletin. Men d1 m!ste vi ha din
hjaIp!!! Om du sitter inne pfresultat om hur det g~tt
for SD i din kommuns skolor, skicka d~ genast oss ett
brevom detta eller ring 08-641 20 11.



KVARLEVANDE CITAT FRAN

VALRORELSEN
~Vem iir det som knarkar?"

lars Emanuelsson s5ker svaret ~ ~tan hur en partikanslist kunnat satta en stiimpel pft ett kuvert ett par
centimeter fel.

"Ja. ..det kom en tjonune"
Sammankallande i valberedningen Joakim Lanner fcirsOkersvara ~ frigan vad gOteborgsuttrycket 'TJOmme"
egentligen betyder.

~Ja. ..det kom en tjonune"
Partikanslisten Ingemar Ramell fcirsOkersvara ~ samma fdga 80m ovan. Railabesked och klara de6neringar.

"Jag behover inte liisa vad nJ sth fOr, jag vet allt om er (..•) 'as" ir nJ ett parti?"
Forrvirrad mots~ndare ~ Ekero.

~Hej vad det gAr, nu glt vi hem till SOder"
Partisekreteraren Jakob Eriksson i ett av sina otaliga rors6k att sjunga. Denna ~g blandade ban bara ihop tee
olika s~nger (var av tW gick att definera)!

~Jag fcirstAr att Tobias Roomette vi11begi poJitiska attentat nir ban set sie i spegeln"
Amatorpsykolog MikaelJansson i arbete.

~Om man blir lokalkindis pi Gotland, bUr man okind cW"
Chefredaktoren fcir SD-Kuriren TorbjOm Kastell tanker hogt under Partiveckan p.\ Gotland.

"Stoppa SDs kvinnohat, ]anssolll huvud pi ett fatl"
Motst~ndarramsa i Malmo.

"PoUsen holl de bAde grupperna isir"
I stort sett varenda lokaltidning som refererat ett av SD:s togmote. Jovisst, det bander ofta att tee allergiker med gIasOgon
anfaller stora mobbar av kriminella motdemonstranter.

~He was in war with Peter the big"
En sprnkovan Ola Sundberg talar om Karl XII ~ engelska under en middag uppe i Kaknastomet.

~Men ni 8r ju ett riktigt parti, nJ bar ju massor av pengarlll"
Motdemonstranter £dn Rattvisepartiet och KPML(r)fcirs6ker fcirklaravarfcirde ar 51dlligt organiserade jamfcirt med SD.

"Om vi vore i Nordkorea hade nlgon dOdat den dir hunden om itit upp den~
SD·veteranen Lars K3mestam fcirstor dagen fcirtW f1ickor80m ar ute och rastar sin hund.

~Ji~ Windeskog frlgar om demokrati ir introlerans? S'ftl'et 10m jag kan ae if jal~
En socialistisk och "demokratisk" insaodare i tidningen DaJa-Demokraten.



Organisationen:

SDU pAEGNA BEN
Sedan 1995 bar SDU inte
varit en egen, fristAende
organisation. Under det Aret
integrerades SDUsverksatp.-
bet i moderpartiets oeb alla
former av egentIigt sjatvbe-
stamande fOrsvann. Detta
bar naturligtvis bammat
aktivitetsnivan. Nu it det
dock dags for SDUatt Ateri-
gen bli en fri oeb sjilvfor-
sorjande organisation.

I enighet med det beslut som
togs pa Sverigedemokrater-nas
riksarsmate 1998 sa har nu arbe-
tet med att bryta ur SOU ur SD
inletts. Det hela kanske inte
Hher sam en speciellt star sak
det hat - men det ar fel.AttSDU
sedan 1995 har varit en del av
SD har varit bra fOr SD men
knappast fOr SOU. Istallet har
det varit sa att det sqm SO har
prioriterat alltid har gatt fOredet
sam sam har varit viktigt fOr
SDU.

Nu ar det slut pa det!
Naturligtviskommer SOUsfram·
sta uppgift alltid att vara under·
stadja SD. Men nu far vi ehans
att agera sjillvstandigt, alltsapri-
oritera vara kraftanstrangningar
gentemot ungdomen och de

yngre vaIjarna samt agna ass at
bildningsarbete.

En av de viktigaste fOran-
dringarna blir attSOU blir sjalv-
srandigt i och med en egen sty-
relse (tidigare var SDUtvungna
att fOljaSOs styrelses beslut). I
denna styrelse kommer en
representant fran SD sitta, pre-
cis som SOU far en pl~ts i SOs
styrelse. Genom att vi nu kom-
mer att skota var egen ekonomi
kommer vi att nu kunna salufo.
ra savill musik (Ultima Thule.
oeh sa vidare), savillsom egna
T·shirts,affischeroch ideologisk
littratur. Redan innan aret tar
slut kommer det fOrresten en
skrift pa svenska av franska
Front Nationals ungdomsordfo.
rande Samuel Mareehal. Om
SOUs intemationella kontakter
kan ni Hisaen artikel om langre
fram.

Nya aktiviteter kommer
oeksa att markas nar det nya
aret tar fart. FramfOr allt kom-
mer SOUatt arbeta med utbild·
ning oeh sociala aktiviteter.
MaJet ar att fOrutom det arliga
sommarHigret atminstone
nagon plats i landet en gang i
manaden ha en veekoslutshelg.

Oe amnen som kommer att
betas av ar debatt oeh retorik,
men aven politiska sakfdgor dar
vi fOrdjupar oss narmare.
Oessutom raknar vi med au
komma med egna narradiosand-
ningar inom en manad elier tva.
Utbildningsarbetet kommer

j -:~ _ 'j,

oeksa att kompliteras med uto-
kad fOrsaljning av skrifter, oeh
inte minst en utokad utgivning
av Ung Front (kaske det SOU-
protjektet som drabbats h¥9ast
under integration en tSO). ;

Nar detta skrivs.skall snart
ledande SDUarefran'hela landet
precis straJa tillsammans i
Stockholm i syfte aU rosta fram
den fOrsta styrelsen oeh lagga
fram utgangspunkterna fOr ett
prindpprogram. Aven om inget
at bestamt riktigt an sa ser det
nu ut som au prineipprogram-
met bUri punktform som sedan
utveeklas i olika handlingspro-
gram.

Vi aterkommer naturligtvis
med mer information am detta i
nastaDemokraten. Men redan
nu kan vi beratta att kravet au
vara under 20 ar fOr att vara
medlem i SDU helt fOrsvinner
vid arsskiftet!!



Europa:

EURO-NAT UNGDOM

BILDAT I PARIS
Sedan sommaren tillhor Sverigedemokratisk Nacional (Spanien) samt Front Hellenique-
Ungdom det nya internationella samarbetsot- Mouvement des Jeunes (Grekland). Fdn bOrjan
ganet Euro-nat Ungdom. Euro-nat Ungdom it fannsocks~VlaamsBlockYongerenfcln Belgienmed
naturligtvis en fortsittning pi ptojektet Eum- i samarbetet,men har efter en tid beslutat sigan bara
nat, instiftat av Jean-Marie Le Pen och dit iven finnastillhands som observatorer.
Sverigedemokratema ingir. Det fina med Mde Euro-nat och Euro-nat

Ansvar!Det ar p~ det ordet detta unika samarbete Ungdomar an de visaran den nationalistiskaiden ar
bygger.Ansvar for euro- •• ---------------. overlligsen den intema-
pa och dess fosterlan- Euro-nat Ungdoms manifest tionalistiska.MeHanflera
der. Ansvar mot kapita- av de lander dessa ung-
!ism och kulturimperia- domar foretriider finns
!ism.Ansvarfor clrt eget Ett europa praglat av samarbete mellan det ganska allvarligadis-
folk. Nationerna kommer att byggas upp efter sex kussioner om grans-

grundHiggande principer. dragningar - dessa leds
avpolitiker sam i sin tur
vamar for nationalism.
Nar nationalister, riktiga
nationalister, traffas s~
marker man inget av
dessa bamsliga fasoner.

Euro-nat Ungdom
bildades i samras i Paris
och har efter det aven
hunnit triiffatsi Spanien.
imef aU hit utsett en
intemationell sekretera-
re s~ kommer denne
med en utforligare rap-
port i nasta bulle..

SDU ar sannerligen
inte ensamma over att
kanna detta ansvar.
Forutom SDU ing~r i
Euro-nat Ungdom aven
Front National de la
Jeunesse (Frankrike),
Isanmaallinen Kansallis-
Liitro (Finland), Forza
Nuova (Italien),
Organisation de jeunes-
se "La Gtand@
Roumanie" (Rumanien),
Slovenska Narodna
Mladez (Slovakien),
Alianca nacional
(Portugal), Democracia

1. Att fOrkasta globaliseringen, den statslosa
kapitalismen och den allmanna dekadensen.
2. En fullstan dig avvisning av Euron, samt av
Maastricht- och Amsterdamfordragen.
3. Aterbildningen av varje Nations suveranitet.
4. Medvetandet av europas styrkor och kvalite-
ter.
,. Sambandet m€Uanmodernism och inrotning
6. THiampningen av den nationella och europe-
iska foretradelseratten.

IVM kraft, storhets- och styrkevilja leder vlr
kamp!


