MOKRATEN!
~.

i.W.«ii-:~~T:$r::::rf-:1$~::rM"~"i:1"m:::r:::Ji.~~r:$r!~i;~r!ii~::i~~:i~~~~if::rf~r~1::::;'"::::;tr~r::r;;f:~:~::::~:::::~:::::~:~:~:~:~::$~:::ri;~r:

pnsti/O kto her 1999

:.::~:
·\~.i:
.? ..

Officiellt informations organ for Sverigedemokratisk
Ungdom (SDU). Argang: 2.
SDU, Box 766, 19127 Sollentuna. ~l: 08-6412 2532.
Pg: 649 36 00-8
Ansvarig utgivare: Jimmy Windeskog. I redaktionen: Bjorn Soder,
Ann-Sofie Hansson och Vavra Suk.

Jimmy Windeskogs ledare:

De viljelosa i centrum
Vad man gjorde i
detta skede var att
erkanna
NATO:s
overlagsenhet.
Grattis USA!
Likasa ar FN:s
agerande i sam band
med folkomrostningen i Osttimbor under
all kritik. Arosamt var
att man pressade
fram sjalva folkomNaturligtvis tog SD ett korrekt beslut da man strok kravet pa rostningen. Det ar
att Iamna FN. Inget gott finns i ett sadant beslut. For SD finns inte Iika arosamt att man efter detta lamnade den redan utsat·
det ocksa ett matt av overlevnadsinstinkt i detta. FN:s mansk- ta befolkningen i handerna pa en osedvanligt aggressiv milis.
liga rattigheter tar ses som en garant for var sjalva overlevnad. Sjalvaflydde man on tillbaka till sakerheten. Att gora en hand·
Men detta betyder inte att FN pa nagot satt sku lie fungera ling ar som sagt en sak, att sedan sta fOr den ofta en helt
speciellt bra idag.
annan.
FN har ett flertal problem, saval interna som extrena.
Det kan lata sam jag ar lite onodigt irriterad pa FN, men
Internt har det blivit en klubb fOrinbardes beundran, en kar- am sa ar fallet sa ar det endast av valvilja.Varlden behover ett
riarstege for manniskor som ma lagga ner all ilinkbar energi samfund som skall kunna sta upp for demokratiska, sjalvsilinfor att tala om hur goda och fortraffiiga de sjalva ar, men inte diga stater. Den behover ocksa ett samfund som kan sililla
ens orkar se till hur vanliga manniskor har det eller hur verk- upp for manniskor som lever under vedervardiga fortryck.
ligheten ser ut. Som kronan pa skapelsen har man fOratt stH· Tyvarr har vi inget sadant idag.
la sitt valfardskomplex satt en inkompetent representant for
tredje varlden som ledare.
Pa AFA:shemsida kan man numera lasa att SD ar bortjaVad det galler inflytande och maktspclk tycks man helt ha gade, tystade och allmant att ses som besegrade. Konstigt
kapitulerat infOr NATO. Nar man idag talar om "varldssam- detta, jag tycker att vi hor denna visa ar ut och ar in. Det Iigfundet" ar det snarare NATOsom hansyftas an FN.
ger naturligtvis i dessa gruppers intresse att gjuta lite mod
jugoslavien var en katastrof pa manga plan, inte minst for och kansla av framgang i leden. Men samtidigt bar man ju
FN. Att ingripa pa samma satt som man tidigare gjort i lrak tycka att just dessa led borde sililla sig nagot fragande da vi
framstod snart som en omojlighet, detta tack yare vetoratten gang pa gang raknas ut men silindigt gar framk Forst gick
i sakerhetscldet. Har har FN ett problem i sin sjalvagrundvall. alia medlemmar over till NyDemokrati (1992), sedan blevalla
FN ar grundat av nationer som utan att skarnmas sett sig sjal- nazister (1994), sedan gick alia over till Konservativa Partiet
va som mer varda an andra nationer.
(1996) och nu har de formodligen forsvunnit sparlost. Men
Konstigt nog fOrsokte vissa debattorer fOrsvara NATO:s ger detta dem nagonting sa bjuder vi garna pa dessa silindiga
anfallskrig med Rysslands vetoratt. Vad ar tanken bakom "motgangar" .
nagot sadant? Att man garna viIIatt det skall tas gemensamma
Oem som villiasa om AFA:ssyn pa oss gar det narmast pa
beslut, men om detta inte sker kan man Iikagarna ta dem i sin AFA-Stockholmshemsida pa www.motkraft.neVafa.
egen organisation? NATO gick emot FN:s vilja . sa enkeltiir
Till nasta gang ....
det att forklara det som skedde. Att sedan FN kanske av o~hag infor detta skruvade lite pa sig ar fullstandigt irrelevant.

I borjan av aret tog Sverigedemokratema
eU sunt beslut da man omprovade partiprogrampunkten
aU Himna Forenta
Nationema (FN). Eller gjorde man det?
Under bela aret bar vi fau se aU FN bade
ar en relativt viljelOs ocb maktlos organisation. Man bar blivit overkorda ocb Himnat manniskor i sticket. Vem bar idag
nagot fortroende kvar fOrFN?

2. -------------------------------------

Debatt:

DODSSTRAFF
- JA

ELLER

NEJ?

I fOrra nummrct av Dcmokraten inlcddc fOrbundssckrctcrarc Bjorn Soder en debatt am
Sverigedemokratisk Ungdoms beslut att infOra kravet pa dodsstraff i sitt principprogram.
loch med detta (oeh ytterligarc en artikel i detta nummer) har ja-fOresprakarna fatt ett vaIdigt start
utrymme. I nasta nummer Himnas stafettpinnen over till nej-fOresprakarna.

Den 23 januari, vid det extra sager att dOdsstraff inte tar forekomma.
Riksarsmotet, rostade arsmotesdeltaga- Opinionen inom partiet svag
Opinionen inom SD for dodsstraff ar i dagslaget mycket
na bort kravet pa dodsstraff, som tidiga- svag. Kanske beror detta pa att det aid rig forst en saklig
re funnits med i SD:s partiprogram. Ett och ordentlig debatt i samhallet om dodsstraff. DOdsstraff
bra beslut, tycker jag, aven om jag ar en har blivit nagot fult och hemskt. Tankar till militarjuntors
av de mera hangivna dodsstrafforespcl- avrattningar med en kula i huvudet efter en kort rattegang
kanske finns hos manga nar dOdsstraff kommer pa tal.
kama bade inom partiet och ungdoms- Helt forstieligt. Alia massmedier med de politiska partierforbundet. Vid SDU:s A.rskongress i juli na har under en Iang tid g~tt i spetsen for ett motstind till
rostades samtidigt kravet pa dodsstraff dOdsstraff. Nagon motvikt har aldrig fun nits.
igenom och blev pa sa satt en av de fra- Opinion i samhallet fOrdodsstraff
I en storre undersokning av SIFO som publicerades 1998
gor dar vi gar tvartemot moderpartiet.
Jag viii oorja med att poangtera att jag hogaktar alia motstindare till dodsstraffet, saval inom partiet och ungdomsforbundet som i ovriga samhallet. De ar manniskor
som ar overtygade om att de kampar fc.~en god sak och
har hoga ideal. Aven om man ibland gar hart at deras argument sa forlorar man aldrig respekten for dem. Som dOdsstraffsforesprakare hoppas man ocksa pa att kunna bli
bemott med samma respekt.

Bakgrund
DOdsstraffet har funnits sedan tide mas begynnelse. I de
forsta kanda lagama i Sverige - Magnus Erikssons landslag
fran 1200-talet - finner vi dOdsstraff for manga brott. I 1734
ars lag stadgas det dOdsstraff for 68 brott, vilket pa den
tiden var ganska lite i jamforelse med andra europeiska
lander. I 1865 ars lag gjordes en del inskrankningar och
1921 avskaffades dOdsstraffet i fredstid. 1973 avskaffad'es
aven dodsstraffet i krigstid. Nuvarande svensk grundlag

fick tillfragade svenskar svara pa fragan: "Finns det nagot
eller nagra brott som borde kunna bestraffas med dodsstraff?". 49% av de tillfragade svarade ja medan 48% svarade nej. Bland ungdomar svarade fler an 50% ja. I vart samhalle finns det, enligt undersokningen, ett stod for dOdsstraff och bland ungdomar ar stodet annu tydligare. Finns
det nu en majoritet i Sverige for dodsstraff maste det till
en andring i grundlagen. Allt annat yore att ses som ett
forakt for demokratin och folkviljan. Men forst maste det
komma igang en debatt kring amnet.
Varfor anser jag da det vara berattigat med dodsstraff
for vissa grova brott? De tre oro som ofta forekommer nar
man forsvarar dodsstraff ar: Ratlvisa, miinniskovarde och

medkansla.
Rattvisa
Rattvisa har alltid varit hornstenen i varje rattsstat yard
namnet. All diskussion kring dOdsstraffet oor inledas med

fragan am rattvisan i farhallandet till det bratt sam
begatts. Och rattvisa handlar inte bara am att fa brottslingen gripen ach damd, utan farst ach framst damens
pMaljd, sam maste vara rattvis.
Medan rattslarde ach kriminalager under tidernas
gang labolerat med alika rattstearier - val' tid har sin teari
och sin betaning - sa ar det en verklighet sam ar besraende och aldrig farsvinner fran falkhavet, och det ar rattvisan. Aven am nu rattviseaspekten sedan lange inte fatt sarskilt start utrymme i kriminalpolitiken, .,~.finns den likval
kvar i falksjalen. Och sa kammer det alltid att fOrbli. Ska

Manniskovarde
Om en rattsstat varderar en manniska - brottsaffret - med
hagsta respekt da blir det naturligt med dadsstraff far
grova brottslingar. I djupare mening handlar doosstraffet
am manniskavardet.
Vad ar en manniska yard? Infar den fr.agan ar det viktigt att kamma till insikt am att det strafT sam en rattsstat
tilldamer brottslingen avslajar samtidigt vilken vardering
sam rattsstaten gel' sina medborgare ach sarskilt brottsaffren.
En r'jttsSLatkan tlla sig varm am manniskavardet. Men
det ar i handling sam ardet visar sitt yarde. Och ett satt far

--------------mig,

en statsmakt i langden vinna gehar far sin kriminalpolitik
sa maste den utga fran rattvisan.
Doosstraffet handlar med andra
ard i sin innersta kama am rattvisans

"Men det

vara eller icke vara inam rattsvasendets vaggar. Onskar vi ett samhalle
dar man inam rattsvasendet efterstravar full rattvisa eller ej? Hur hagt
viii vi vardera full rattvisa inam rattsvasendet? Ska den s.k. "humana kriminalpolitiken" sam staller brottslingens val i fakus, istallet far brottsaffrets, fa ta rattvisans
plats? Far den sam drivs av ett friskt rattspatas ar intc
sadana fragar svara att svara pa.

ar i

sam medborgare, att Lareda pa

vad statsmakten kankret gel' mig far
yarde ar att sla i lagboken ach lasa

vilken straffpMaljd det blir far den
sam kan ta Iivet av mig. Dc1far jag
svan pa vitt vad jag, sam manniska,
ar yard i statsmaktens agan. Men
kammer vi att acceptera rattsstatens
vardering av ass nar vi laser lagro
ken? Man kan uttrycka det sa att
infOrden svenska staten ar en medborgares liv varderat till
3-7 ar i fangelse eftersam det ar paraljden far den sam tlr
en annan manniskas liv.Jag menar att i det avseendet har
inte Sverige en civiliserad lagstiftning, eftersam man stiftar
lagar med utgangspunkt fran hur brottslingen kanner sig.

handling som
orden visar sitt
varde"

Rattvisa ach Lag ar gifta med varandra. Om det gars en
skilsmassa mellan dem far bada svan att averleva. Om det
inte finns rattvisa farvandlas lagen, fcln att ha varit det
hatande svardet till att bli nagat av en afarlig papperstiger,
dvs vid brott utdams inte nagat sam i reell mening varken
kan betraktas eller upplevas sam straff.
DOdsstraffet kan fOrsvaras utifran manga aspekter men
det skulle racka med att saga att dOdsstraffet helt enkelt ar
rattvist. Mer skulle inte behavas sagas i amnet. Mer skulle
ingen behova veta. Rattviseargumentet ar sa starkt ach
avgarande att detta enda argument ar nag far att infara
dOdsstraffet.

SDU 'l-shirt
Du har val inte missat SDIA.:snya '[-shirt?
Vit med diskret logga pa vanster sida.
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En sadan pMaljd kan knappast ses sam ett egentligt straff
i jamfarelse med brottet, utan skall mer betraktas sam
nad, hansyn ach godhet mat brottslingen. Men am en
rattsstat bygger pa nad och inte rattvisa, da upphar rattsstaten att vara just en rdttsstat och istiillet bli en nodstat.
Det ar doosstraffet sam i praktisk handling mest effektivt kan bekrafta att medborgama har ett akrankban yarde
ach att rattstaten respekterar manniskalivet. Mard ar
grymt, amanskligt, famedrande ach farader manniskars
livoch kranker manskliga rattigheter. Av den anledningen
kan det inte finnas nagat alternativ till dadsstraffet.

Medkansla
Bade rattskansla och medkansla handlar am van inre och
vara kanslar. Skillnader ar att medan rattskanslan framst
riktas mat brattslingen och det rattvisa straff han fanjanar,
riktas val' medkansla till brottsaffret.
Fragan am doosstraffet far inte bara faras pa ett intellektuellt plan. Vi behaver acksa farsraelse ach medkansla

med offret och dennes anhoriga. Varje brottsoffer ar en
manniska av kott och bled, en del av samhallskroppen.
Varje brott mot en medmanniska ar darfor samtidigt ett
angrepp mot varje samhallsmedborgare - ett brott mot
manskligheten. Iden meningen ar vi alia anhoriga till ett
brottsoffer.
Brottslingen ar daremot inte fortjant av rattsstatens
medkansla. Den som p~ det grovsta satt inte visat n~gon
medkansla till sina medmanniskor har ingen sjalvklar ratt
att fOrvanta sig rattsstatens medkansla. S~ fort ordet medkansla namns ar det brottsoffret och dennes anhoriga som
fortjanar v~r uppmarksamhet.
Nar dodsstraffet uppmarksammas i svensk massmedia
ar det vanligt att det ar den d&lsdomde i nagot land som
far mest uppmarksamhet Den d&lsdomde intervjuas och
reportagen brukar vara fyllda av sympati, medkansla, och
forstcielse for brottslingen. Men sallan tillskrivs brottet den

Argument for doosstraff ar:
- Det I~ter fullstandig rattvisa ske.
- Det visar stOrsta respekt for manniskans okrankbara
yarde.
- Det forsvarar manniskans vardighet p~ starkaste satt.
- Det bejakar manniskans naturliga rattska.nsla.
- Det uttrycker pa tydligaste satt medkansla med alia
brottsoffer och anhoriga.
Det ger brottsoffer och deras anhoriga sinnesro och satter
punkt for brottet.
- Det ar rattsstatens kraftigaste forsvar till "ratten tillliv"
for alia medborgare.
- Det stoppar deftnitivt garningsmannen fr~n ytterligare
brott .
. Det avskracker mest effektivt fran valdsbrott och mord.
- Det skapar ett lite tryggare samhalle for medborgama.
- Det visar hur ytterst allvarligt samhallet ser pa de grovsta

mordades Iiv; hans tankar och drommar och m~1som har
tillintetsgjort, och sallan far den mordades anhoriga
komma till tals. Detta ar ett symptom pa hur sjukt rattsmedvetandet har blivit Men det ar forstcieligt.
Den proffstyckarelit som fordomer dodsstraffet kan
inte for mycket uppmarksamma brottsoffrens &Ie och offrens anhoriga. Det sku lie namligen fa for&lande foljder.
Folk skulle kunna tycka att brottslingen fortjanade d&len,
och gud bevare oss fOr det!
Den som inte kan eller viii vacka tillliv inom sig rattskansla med alia drabbade och anhoriga kan latt komma att
se pei dodsstraffet med aggressivitet i hjartat. Det ar en
aggressivitet som till slut kan fa hjartat att helt tillslutas for

brotten.
- Det vittnar om moral och rattfardighet.
- Det bejakar kravet pa vedergallning som manniskan
under alia tider haft.
- Det bejakar straffet som s~dant och betygar att vissa
brottslingar fortjanar d&len .
. Det gar viljan hos en folkmajoritet till motes.
- Det avlagsnar ur ekonomisk synvinkel de stotande inslag
som altemativ inneoor.
Jag hoppas med denna inledande artikel att fa igang en
debatt om doosstraffets vara eller icke vara. Ni far garna
hora aver till mig med era synpunkter. Debatten behovs!

den medkanslans ton som d&lsstraffet ocks~ forkunnar.

16 argument fOrdodsstraff
Argumentationen for d&lsstraff kan bli mycket lang. Jag
viii slutligen ge 16 argument for d&lsstraff utan att ga in
p~ vart och ett av dem, vilket far bli en senare fraga.
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RATTEN TILL FORSVAR
Att kriiva att Sverige skall grundlagsfasta
den okriinkbara riitten tillliv visar pa en
stor och human respekt for livet och
dess skonhet. Jag anser att dodsstraffet
inte pa nagot satt star i konflikt med
detta utan tvartom ger styrka och allvar
at orden.
Att det blivit debatt i detta amne maste formodligen bero
pa ett missforstand. tat oss pa en gang fastsla att kriminalpolitiken har ett primart syfte aliena - att forsvara folket
fran brottsliga garningar. Allt annat ar av sekundar betydelse. Visst ar det jattebra om man kan kombinera ett frihetsberovande med yard av en eventuelit sjuk manniska.
Men detta skall alhid sta bakom kravet att kriminalpolitiken skall skydda manniskor fran brott.
DOdsstraffet fyller funktionen som den yttersta utvagen. En person kan ha begatt ett sa pass allvarligt brott att
han aldrig kan betala av sin skuld till samhallet. En person
kan ha begatt ett sa pass allvarligt brott att man maste se
till att han aldrig kan gora om del.
DOdsstraffmotstandare tyeks forbis~ att statens roll ar
att beskydda dess medborgare. En manniska som valjer
att bega en brottslig gaming valjer sjalv att stalla sig utanfor samhallet. I samma sekund han staller sig sjalv over
radande lag staller han sig ocksa utanfOr samhallets
beskydd. Ratten tillliv ar okrankbar, den ar okrankbar for

doosstraffet sa innernr det ocksa att det skulle omojliggora ratten till noovarn. For vad hander da i en langt gaende
situation dar det enda satt~~tatt radda sitt eget liv ar att ta
ett annat?
Man kan ocksa ta detta ett steg langre. Hur skulle vi
agera i ett lage dar Sverige hotas av ockupation och ett
krig bryter ut? For att forsvara oss skall vi naturligt ta till
alia tankbara medel. Men tolkar man den okrankbara ratten tillliv pa ett felaktigt satt sa skulle man kunna komma
fram till slutssatsen att man helt enkelt inte kan ta livet av
fienden.
Nej, jamforelsen ar inte orattvis. DOdsstraff ar ett forsvar. Ett fOrsvar av livets okrankbarhet, ett fOrsvar av kollektivet och rattigheten att leva i ett liv utan skrack.
Med det inte sagt att man inte kan ifragasatta SDU:s
hallning pa nagot satt. Jag menar att den till viss del ar alldeles for diffus. Konkret vet man inte exakt vilka brott
som kan komma ifraga och det ar en stor svaghet, forsvar
ar inte alltid berattigat. lnte heller skriver man i vilken
instans man kan utdoma detta straff. Jag anser att det
endast kan vara Hogsta Domstolen (HD) som skall kunna
utdoma detta straff.
Det finns alltsa utrymme till forbattring i denna fraga,
och ges debatten bara en chans att existera i ett civiliserat
och oppet debattklimat ar jag overtygad om att vi redan
vid nasta Arskongress kommer fram till en formulering
som fier kan kanna sig till freds med.

offret - inte for den som anser sig kunna formulera om
lagar och forordningar.
Om den okrankbara ratten tillliv skulle omojliggora

Skane-Kurien
Skane-Kuriren ar den nyaste SD-tidningen. Den innehaller pressklipp fran den
gangna manaden, samt historia och artiklar. Den utkommer 12 ggr per ar och innehaIler 16-26 sidor och har fargomslag.
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GOTISKA FORBUNDET
Gotiska forbundet var ett fosterHindskt na tidskriften Iduna hade stor betydelse i datidens litterara och kulturella liv. Det var Erik Gustaf Geijer som Yackte forslag om denna publikation (25 maj 1811), vars forsta
under aren 1811-1824. Det bildades av hafte utkom i juli samma ar. Ursprungligen bar tidskriften
nagra unga man som tjanstgjorde pa titeln "En skrift for den nordiska fornalderns alskare" men
ambetsverken i huvudstaden. De hade denna titel borttogs 1813 for att medge vidstracktare plaalia vant kamrater i Uppsala och flertalet ner. Av innehallet marks fOrst och frarnst Geijerts epokgorande nordiska dikter bl.a. "Yikingen" och "odalbonden"
av dem var varmlanningar. De beslot att och filosofiska historiska och litterara avhandlingar.
benamna sig sjalva med gotiska namn, Darnast uppmarksammades Esaias Tegners dikter, sarskilt
benamnde sina sammankomster stam- de 1820 och 1822 offentliggjorda sangerna ur "Fritiofs
mor och sin sammanslutning Gotiska saga". Afzelius lamnade i Iduna oversattningar fran islandskan och ett flertal personer skrev arkeologiska avhandforbundet.
lingar. De samtida Danska fornstravandena omnamndes
E1dsjalen i forbundet var kanslisten Jakob Alderbeth som ocksa flitigt. Bland ovriga bidragsgivare kan namnas
foreslog sina vanner att de skulle ge en fast form och ett Atterblom, Hammarskold, Ling och Nicander.
bestamt mc'U<'itsin forening. Huvuduppgiften skulle vara
GOtiska forbundet fick en stor betydelse for var konst.
au utveckla moraliskt patriotiska stravanden samt prakti- De forsta stravandena for en "gotisk" nationell konst
sera nordisk fornforskning. Han forfattade inledningen
utgick fran Ling, som 1814-17 hall forelasningar over "de
och uttalade grundtankarna till de stadgar som antogs 16 nordiska myternas anvandande j skon konst" samt hade
februari 1811. Idem uttrycktes forbundets syfte med en larjunge och entusiastisk beundrare i Bengt Emil
orden "Forbundet yare en broderlig-forening af man, Fogelberg.
egnade at upplifvandet af de gamle gathers frihetsanda,
Genom en star gava pe:-,gar av G.U. Silverhjelm anordmannamod och redliga sinnen". GOterna skulle syssla nade fdrbundet 1817 en pristavlan for konstnarer sam ur
med forskning i de fornnordiska sagoma och studier av den nordiska mytologin hamtade amnen for framstallvara fornlamningar. Bland de e1va stiftarna som kallades ningar. Denna tavling foljdes snart av nya, bl.a. en anordstamgoter, var Erik Gustaf Geijer den mest betydande. Sa nad konstutstallning 1818 dar Gotiska forbundet tavlade
smaningom invaldes forfattare och konstnarer som: Esaias mot Konstakademien. I denna tavling deltog skulptoren
Tegner, Per Henrik Ling, Arvid August Afzelius, Johan Fogelberg med de forsta skisserna till "Odin och Thor",
Gustav Liljegren bland andra.
som i slutgiltigt skick nu star i Nationalmuseets trapphall.
Inalles uppgick ledamotsantalet till 93. Yid stammoma
Pa grund av att de ledande personligheterna i GOtiska
skedde forst upplasning av protokoll och berattelser.
forbundet fick allt storre tidsbrist avtynade forbundet
Foredrag och tal blandades med overHiggningar och darpa tyvarr pa 1820-talet. Det upplostes dock forme lit forst
vidtog sjalva gillet Under gillet tomdes homen med gam- 1844, efter Adlerbeths dad.
man, lampliga sanger avsjungs och Bragebagaren hojdes
till utmarkta braders ara. Sammankornsterna halls om vintern i frimurarbarnhuset och om somrarna i fria luften,
heist pa nagon oppen plats i skogen. Som hogtidsdag fif.Ides instiftelsedagen, 16 februari. Den av fOrbundet utgiv-

sallskap i Stockholm, som var verksamt

Bokrecension:

BREV FRAN NOLLPUNKTEN
Av

PETER ENGLUND

bOcker visar Englund p~ ett valdigt gripande satt att kriget
och relativt uppskattad hos den generel- faktiskt av m~nga s~gs som n~got positivt, som renande
och produktivt N~gonting m~nga skulle omvarclera under
Ie nationalisten. 1988 slippte han sitt massmorden, den manskliga fOrnedringen och gasattackdebutverk, Poltava . en synnerligen stark erna.
Englund har ett genuint intresse for konst och arkioch levande skildring av ett av vara mest
tektur vilket ger denna form av Iitteratur helt nya dimenkinda slag. Denna bok ir inte ails Iika
sioner. Vi far folja konstnarer i La varldskrigets skyttegrarolig att lisa, men inte for att den skulle var och se kriget med deras ogon och vi far se hur ideolovara dalig.
gin fOrandrade arkitekturen i Tyskland och Sovjet Det ar
Peter Englund ar I~ngt fdn en nationalist, tvanom ar han gripande och kanns som en ratt ny infallsvinkel.
Kapitlet om Stalins utrensningar ar valdigt intressant.
synnerligen vansterinriktad. Om inte annat har han bevisat detta som skribent i Modema Tider.
Englund bollar med sitfror (t.ex. hur m~nga som blev gripMen trots att en bok som "Brev fdn nollpunkten"
na, var under utredning och blev satta i Gulag), vansinnet
ovillkorligen pa ett satt eller annat m~ste berora politik ar tar sig s~dana former att man knappt tror att det ar santo
Den enda delen som kanns lite arbetsam att ta sig igeinte detta n~got som stor, inte speciellt i alia fall.
"Brev fdn nollpunkten" besclr av sex stycken uppsat- nom ar den om judeutrotningen. Inte for att den skulle
ser. Dess rada Iinje ar krig och fortryck p~ 1900-talet och vara ointressant utan snarare fOratt det redan har skrivits
dess katastrofala foljder. I rask takt avv~rkas l:a varldskri- s~ ofantligt mycket i amnet att Englund inte tillfor s~
get, Stalins utrensingar, det tyska och sovjetiska fortryck- mycket. Men samtidigt sa ar det svart att se en sadan har
bok utan den delen.
arstaternas konstnarliga framstallning, judeutrotningen,
Ocksa delen om Nagasaki ar gripande. Vi far lasa om
bombningarna av Hamburg under 2:a varldskriget och
slutligen atombombningen over Nagasaki.
amerikanska forskare som blir utom sig av gladje nar de
Att Englund ar en duktig forfattare med en osedvanligt far reda pa att staden bl;vit bombad. Man blir acklad, kanlevande stH visste vi redan. I denna bok tar han denna ner sig fomedrad och blir allvarligt radd!!!
"Brev fcln nollpunkten" ar en bok som alia nationaliskonst till nya hojder. Englund pendlar pa ett storartat satt
mellan att beskriva personliga levnadsOden och karaktarer ter borde lasa. Aven om inte Englund menar det i sin bok
och varldspolitika handelser. Det enda som ar tdkigt med sa visar den pa ett ytterst brutalt satt upp behovet av natiodetta ar att han valt samma form i alia uppsatser och det nalism. Samhallen som ger andra samhallen samma ratt
att existera och verka sjalvstandigt. Inte minst i med
kan s~ledes bli n~got tjatigt och enkelsp~rigt.
Som sagt ar detta ingen rolig bok att lasa. Redan forsta Jugoslavien i atanke blir denna bok, trots dess historiska
kapitlet tratfar en som ett knytnavsslag imagen, och fort- vinkel, brinnande aktuell.
Boken bar finnas att lana eller bestalla hem pa narsatter sedan att sl~.Just detta kapitel gor en iIIam~ende. Vi
far lasa om den fullkomliga extas som brat ut i Europa i maste bibliotek -'vilket sannerligen bar goras!
samband med l:a varldskrigets utbrott. Hur unga idealistiska manniskor inte kan vanta att fa byk bort sin gcla ~~rdag och slanga sig ner i skyttegravarna. Med citat och dag-

Peter Englund ar formodligen ratt kind

Organisationen:

SDU :S NYA STALLING INOM
EURONAT-UNGDOM
observator inom samarbetet och kommer att Mila
sig till detta status, eftersom SOU anser att samarbetet
har blivit alltfor centrerat kring Medelhavet, och att kannedomen om deltagarna inom Euronat-Ungdom ar alldeles
for lag. oet ar viktigt for Sverigedemokratisk Ungdom att
veta var deltagarna star i olika fragor, vilket ocksa utlovades
av de flesta deltagarna i Euronat-Ungdom da organisationen bildades. Till dags dato har SOU knappt tatt reda pa
nagot ails om deltagarnas ideologi eller politiska program.
SOU ar faktiskt det enda forbundet som hittills aversatt sitt
moderpartis partiprogram till franska, vilket ju ar EuronatUngoms samarbetssprak. SOU anser att det ar omajligt att
samarbeta med partier och organisationer som har asikter
som SOU inte kan sta for. Ett annat skal till missnaje ar att
Det marktes andringar i FN]:s trupper. Farre ungdomar del- de uppgifter som delats ut pa materna inte har utfarts i
tog i arets mote, pa grund av ett antal avhopp till nagon silirre utstrackning. SOU ar formodligen den organisation som bidragit med mest arbete vid sidan av fransMegretsidan. Daremot var stiimningen bland ungdomarna
mycket god och det goda humaret radde under hela tiden mannen. Vi har gjort allt som ankommit pa oss.
Fokuseringen pa Medelhavet har lett till att det inte
SOU besakte de unga kvinnor och ma~ som arbetade pa
sommaruniversitetet.
finns nagra representanter fran norra Europa, vilket har
SOU fick under sammankomsten lyssna pa tre tal. oet gjort att SOU har farsummat kontakter med andra partier
forsta halls av Sima Mraoviteh, forskare pa Centre National och organisationer i vart naromrade som till sitt arbetssiitt
de Recherche Scientifique (Centrum fOr NatUlvetenskaplig och ideologi Iiknar oss mer. oarfar anser SOU att ett samarbete inom Euronat-Ungdom ar omajligt sa lange inget
Forskning), som talade om manipuleringen av opinionen
under kriget i Kosovo. Det andra halls av Bruno Gollnisch, stabilt samarbete inletts med vara broderfolk i Norden.
Att vara observatar inom Euronat-Ungdom kommer for
Europaparlamenariker, Front Nationals generalsekreterare
och forname akademiker (doktor i internationell ratt, SOU att innebara att SOU tar ta del av information och
Professor i japansk ratts- och handelssprak vid universitetet beslut som fattats inom Euronat-Ungdom, men SOU komi Lyon III samt leg. advokat i Paris), som talade om den mer inte att kunna paverka samarbetet pa nagot satt samt
utbredda perverteringen och fOrvrangningen av spraket i fana nagra beslut. Kort sagt kommer SOU att hiilla sig "a
vardagslag samt uppmanade ungdomarna att tro pa sina jour" med vad nationella i Europa astadkommer, men inget
asikter och v.1ga sta fOr demo oet tredje talet halls av Carl aktivtsamarbete inom Euronat-Ungdom kommer langre att
Lang, Europaparlamentaliker och Front Nationals general- vara aktuellt for SOU. Euronat-Ungdom lar nog gii framat,
men utan SOU!
delegat, som talade om Eoropapolitik och EU.
Motet mellan de europeiska deltagarna praglades av
Sou:s nya stiillning i Euronat-Ungdom. SDU,har Iiks~rn
Vlaams Blok Jongeren i Belgien, sankt sig ned till

Den 15-16 juni var det dags for annu en
representation for SDUutomlands, namligen i Frankrike. SDUtick aven i ar delta
i FNJ:s (Front National de la Jeunesse)
sommaruniversitet pa det historiska slottet Neuvy sur Barangeon, i lanet Cher.
Andra europeiska ungdomsorganisationer som representerade var italienska
Forza Nuova och spanska Democracia
Nacional, som sande var sin representant.

Aktuellt:

SETT OCH HORT!
Ibland ar det inte klokt vad man skall
behova uppleva, och tydligen skall
behova tolerera. Under Stockholm
Water Festival upptradde kulturberi·
karen och "artisten" Ken. Under sitt
upptradande uppmanade han bland
annat publiken att anfalla slottet och
v~ldta prinsessan Madeleine (som i
och for sig bar p~ Drottningholm ...).
Ken polisanmaldes fOr detta men
kunde naturligtvis vanta sympati hos
m~nga inom etablissemanget. Bland
annat satt Claes Malmberg och Lennie
Norman i rv·programmet M~ndagsklubben (som g~r p~ onsdagar) och
forsvarade Ken. "Ratt till yttrandefrihet" kallade man det, "uppmaning till
brottslig handling" var vad det egent·
ligen var . och enligt ~r lagstiftning s~
infaller detta inte under yttrandefriheten. Apropa ingenting sa var en
annan kulturberikare, Lars Lindroth,

kontor.
Det kallar vi rationalisering!!!

sen, utan ratt att rosta eller yttra sig.
Tror ni att detta rostades igenom?
Naturligtvis inte, vilket ~terigen visar
I Norge gick Fremskittspartiet fram att m~nga har s~rt for demokrati och
ytterligare i de val man nyss hade dar, respekt for andras ~sikter.
nu har man over 16%. Denna fram· I Trollhattans fullmaktige har SD
g~ng kallade Expressen en "vaIfor- motionerat om att samtliga barn i
tjant tillbakag~ng". Om det ar en till· kommunen skall utbildas i simning.
bakag~ng att ffl fier sympatisorer s~ Vi ~terkommer nar vi vet hur de g~tt i
onskar vi i den andan Expressen all denna fr~ga. Men fOrmodligen blir
lycka och framg~ng.
det val ett nej d~ forslaget kommer
fcln just oss.
Aven i Tyskland ar det glada miner!
Den 18:e september holl den forenaDar har det nationaldemokratiska
partiet DVU (Den tyska folkunionen) de vans tern "gatufestival" i Stockgitt fram~t och tagit sig in i ytterliga- holm, p~ sitt eget Iilla satt som vanre tv~ delstatsparlament. Det ar bara Iigt. For skall man ha en festival m~ste
att gratulera och hoppas att den tyska den naturligtvis vara olaglig (utan tillr.ationella krisen, med idiotisk kon- sclnd), deltagarna m~ste vara bevapkurrens mellan i stort sett identiska nade med allehanda vapen, skadego·
partier, till sist kan fflsitt slut.
relse m~ste naturligtvis ske och
. -----------------------.---.-----.--.- avslutningsvis skall man kasta foremal
Samre gick det i Frankrike i EU·valet. p~ polismakten.
Le Pen-falangen lyckades bara ffl in Och vad hander? Jo, debatten konhalften s~ m~nga representanter i centreras pa om polisen gjorde ratt
Europaparlamentet av de man hade nar de ingrep eller inte!
innan valet, Megret-falangen fick inte
in n~gon. Men kanske detta till sist En av dem som reagerade ~ polisens
satter stopp for de problem man haft "tilltag" var naturligtvis Gudrun
p~ den fronten. Annars tog sig en nytt Schyman. Schyman hade samma
nationaldemokratiskt
parti in i vecka ocks~ g~tt ut och sagt att van-

ig~ng och antydde saker ang~ende
prinsessan for n~gra ~r sedan. Hon
har tydligen en viss dragningskraft
hos vissa.
Ken "bad om ursakt" ett par dagar
senare. Han gjorde det genom att for·
klara an han "alskade" Madeleine, vilket formodligen lamnade henne
somnlos ett bra tag.
Det var antagligen Iika bra att ~rets Europaparlementet fcln Frankrike.
vatte nfestival var den sista i raden.
Men Ken behover inte gclta, nasta ~r I Hoors kommunfullmaktige har SD
kan han ju upptrada p~ Gay Pride·fes· lagt fram en anspclkslos forfclgan om
tivalen.
att man tillsammans med vansterpar·
tiet (de tv~ partier som inte fflr sitta
Postverket har tydligen planer p~ att med i kommunstyrelsen) skall fflsitta
het skippa samtliga av landets post· som observatorer i kommunstyrel-

sterpartiet maste narma sig den ickedemokratiska vanstern. Vad hon talar
om ar miltianta veganer, "antifascister" och annat pack.
Men vi skall val vara tacksam att hon
och hennes parti antligen bekanner
fargoNu vantar fclgan, ar det hogmod
eller genidrag?

OCH DESS KONSEKVENSER
Den 24 mars gick USAoch dess NATO till anfall mot rest)ugoslavien. I 78 dagar varade kriget. Det fOrdes som
Mde eU bombkrig och ett ekonomiskt krig.
Nu i efterhand kan man konstatera att vi som protesterade mot anfallet (SO tog som enda parti sullning mot
kriget, reds anm) hade catt och aU vi gjorde det av flera
skaI.

m

anfallet pa USA:s initiativ genomfordes utan
bemyndigande av FN:s sakerhetscld innebar NATO;s
agerande ett avstandstagande fran det formella internationella rattssystemet som upprattats efter 2:a varldskriget. Vad vi som protesterade mot kriget anforde som
argument mot eu miliurt ingripande var att den pagaende etniska konflikten i Kosovo skulle trappas upp av
krigshandlingarj leda till ett intensifierat folkdrivande
och till ett omsesidigt mordande vilket for overskadlig tid
omojliggor en fredlig samlevnad pa Balkan. Vi som motsaUe oss det militara ingripandet utpekades som naiva
och Milosevic-Iakejer, fcln liberaler till vasterpartister och
Sverigedem okrater ...
Au kriget fordes for ideals skull- och inte for marknader, makt ock kontroll - maste man vara dum eller
extremt blaogd (som t.ex. folkpartiledaren Leijonborg)
for aU inte inse. Washingtons och NATO:s nutida tal om
miinsk/iga riittigheter har precis samma varde som
under forra arhundradets Moskvas tal om de smd folkens
[rihet, dvs vackra ord att Iura folk med. Kriget innebar
serbisk masslOrdrivning av - och mord pa . albaner.
Ockupationen innebar nu albansk massfOrdrivning och mord pa - serber och zigenare. Folkhatet blir en historisk betst1ende realitet. Det kalla krigets tvapoliga
varld har inte efterfoljts av en mangpolig varld utan USA:s
hegemoni. Dock ar denna hegemoni langt ifran absolut.
Regionala, etniska och sociala konflikter tilltar. USAspelar nu med i dessa, som pa sin tid det brittiska imperiet.
Det vantar flera nya krig langre fram, ocksa i Europa.
Denna instabila hegemoniperiod kan stracka sig over
manga ar av catt blodiga konflikter innan det gar for USA
som det gau fOr det spanska valdet och det brittiska
imperiet.
Gunnar )ervas, expert hos forsvaret (FOU), papekade
au Kosovokriget visar pa att Sverige borde satsa pa

eller egna karnvapen och mojlighet att na atminstone
mal i Europa hade vi sluppit kriget. Varken Tyskland,
Frankrike eller Storbritannien skulle ha gatt med i kriget
om det kunnat kosta Paris, Berlin eller London.
Problemet deua skapar ar att allt fler stater skaffar sig
karnvapen for att inte riskera att drabbas av samma ode.
Vi har redan sett hur Indien och Pakistan custar upp och
skafTatsig karnvapen.
- Nu kommer terrorbalansens mangpoliga tid, sager
de. Den stat som inte skafTarsig karnvapen till skydd mot
USAdomer sig tilllakej.
Intressant ar att Kina andrat uppfattning i denna Fraga.
Det land som viii bevara sin sjalvstandighet gentemot
USA maste skaffa sig karnvapen. Erfarenheterna fdn
Indien och Pakistan visar aU staterna, fOr aU bevara sin
sjalvstandighet gentemot Washington, maste forbereda
sig pa att stl emot de ekonomiska angrepp som foljer ett
sadant beslut - samt att karnvapenspridningen inte bara
utgor det hot mot varldsfreden som USA utger den fOr
att vara, utan ocksa utgor landernas kanske enda sau aU
forsvara sig.
Varldsfreden avgors inte av USAutan av att ha mojligheten au besegra dem.
Det morderna hogteknologiska kriget ar ekonomiskt
ogenomforbart for sma och fattiga stater. Enbart kostnaden for ett av de plan som USAanvande mot J ugoslavien
sku lie knacka manga landers ekonomi. En analys blir all
U-Ianderna - inklusive Kina - maste undvika fallan all deltaga i en hogteknologisk kapplopning och custa sonder
sin ekonomi. Men svagheten i de rika landerna bestar
bland annat i oviljan att offra Iiv. U-Ianderna och andra
lander som viIIst1 emot USAmaste dra nytta av detta for
att kunna sla tillbaka.
Det som galler ar att inte spela pa motst1ndarens viIIkor. Man maste darfor pa allvar studera aven andra stridsmetoder an de konventionella. sa till exempel hur man
medvetet kan arbeta med dataintclng och fora statsgerilla-krig i motst1ndarens rygg.
Forsvarspolitik fors idag pa flera vis pa samma satt som
anfallskrig sker till storsta del genom CNN och dess
nyhetsrapportering. Man kan inte lata sig begransas till
krig pa slagfaltet.

SDU Vast:

FULL FART FRAMAT!
Har det varit problem tidigare i har skett i Stenungsund, Fiskebackil, Grastorp
SDU:s vastdistrikt sa tillhor detta samt omclden kring kusten.
I Stenungsund har det h<\lItsinformationsmote fOrnya, friskaaktivister. Bland annat talades det
tet i somras har nya och mer funk- om arbetsformer och chansema och mojligheter-

numera det forgangna. Sedan arsmo-
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~O:nu siktet
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Innan valet 2002 ar m<\lsattningen att besoka samtliga kommuncr i Vastra GOtaland for att dar
sprida b<\de SDU- och SD-blad.
Till detta arbete kommer det att
kmvas mycket aktivister, s<\det
ar av storsta Yarde att DU hor av
dig till oss for att gora din insats
SVERIG ES
(se adress nedan).
SD:s nya blad ar just p<\ing<\FRAMTID
ende, och s<\fort vi f<\ttdessa s<\
satter detta arbete ig<\ng.
Under sommaren och hasten har det i vastdistriktet delats ut SDU - och s.k. "strutsblad". Detta

~::d:~~a!ah~~~e7~~~I~~u~
•
mycket Iyckat och uppskattad
pubkvall i Uddevalla.
Dessutom h<\lIs det varje
m<\nad planeringsmoten dar
bland annat datum for de olika
aktivitetema bestams. Vid dessa
moten ar samtliga medlemmar i
SDUVast valkomna. S<\att det ar
bara att hora av dig om intresse
finns.

Tel' 0520-328 17 (NYTT):::~~~:III::::

He~~~a~~~~~;d~~vast
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SDU Ost / debatt:

STATENS~LINTEDODA
fOrall framtid? Blir det inte dyrt? Det ekonomiska argumentet kan vi snabbt hoppa over genom att plipeka att de dOdsverka sin ritt tillliv genom att krinka denna titt hos straffvi talar om skulie bli hogst nligraper ~rhundrade. Att dli
nAgon annan. Har mbte Jag till fullo hAila med Bjorn. forsorja en eller n~gra personer extra per lirhundrade ar inte
nligon viisentligutgift. Dessutom viIIjag verka fOratt brottsD1girningar som k1art visar att personen inte sitter
virde pi andras Iiv har fOrverkat ritten till sitt eget, lingar satts i arbete i mojligaste m~n, dli det dels sanker kostoch har menar jag inte frimst infOr tittsstats-Overhe·
nadema fOrderas uppehalle, dels ar det fostrande, vilket ar
sarskilt viktigt for de som inte sitter plilivstid.
ten, som Bjorn uttrycker det, utan I en morallsk
Meningen med aU inte ha dodsstraff ar alltsli att visa aU
mening.
Men jag havdar andli att hur mycket man an tycker att perso- ingen fflrdOda, inte ens staten. VisstfOrtjanarinte brottslingnen inte har ratt att leva, sli medfOr det inte att man har ratt en att leva, men det ar inte vlirsak att dOda honom.
att ha ihjal personen. Allraminst st;l.ten.Staten skall inte syssForutom detta ar min tanke den, att genom att I~ta
Ia med att dOda sina medborgare.
brottsIingen leva ger man honom chans att tanka, fundera
Har mliste jag genast inflika att samhallet naturligtvis och mojligen tillforasamhallet och viirlden nligot. Mlingafilomliste skyddas fdn en slidan brottsling och absolut och ovill- sofer har suttit pli sina kammare och funderat, dikter och
korlig Iivstid ar darfor he It nOdvandigt. Detta saknas idag, konstverk har tillkommit i avskildhet. Om nligon ar en kall
tvartom vet alia brottslingar att vad de an beglir fOrbrou sli och kanslolos mordare kan han kanske fortfarande vara ett
kommer de att vara ute en dag igen. Sllfflrdet inte vara.
geni pli nligot annat omrllde
Vad ar det dli for mening med aU ha en manniska inl;lst
Bjorn

SOder

argumenterar

i sin

artikel

(sej

"Motsigelse?" i torra nummret) for att man kan for-
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SDU Ost / debatt:

ORDET INVANDRARE
Svenska spdket saknar idag ett bra uuryck for dem vi
SDU:are ser som ett frammande element i samhallet, slidana
som utgor en ickesvensk del i Sverige.
Sjalva ordet invandrare beskriver delvis en annan grupp av
manniskor, namligen alia som invandrat till Sverige. Allts~
inte deras barn, men val alia nomnan som flyttat till Sverige.
Men vi ser fortfarande en assyrier som utlanning om han
ar fodd av assyriska fOraldrar och dessutom kanske helt
behllllit den kulturen och spdket. Daremot ser viinte en finlandare bosatt i Sverige som frammande, aven om han ar
fodd i Finland. Inte heller adopterade personer ses av de
flesta som frammande i Sverige om de ar uppvaxta i vllr kultur, aven om adoption i sig kan medfOra en del identitetsproblem och solidaritetssplittringar for personen i fdga.
Hur skall vi dli beteckna de personer vi inte anser hor
hemma i Sverige, dvs personer som inte assimilerat sig och
inte har nligon mojlighet eller onskan aU komma in i det
svenska samhallet i framtiden? Det ska galla alia oavsett medborgarskap eller land de ar fOdda i. Naturligtvis kan vi inte
referera till hudfarg eller nligot Iiknande som media ofta
anvander och lurar ass att anvanda. Det ar de kulturella skillnadema som ar avgorande och ju storre de ar, desto svllrare
ar det att anpassa sig, ibland omojligt. Finns det aQ~linligot
ord som inte kan missfOrstlls,sliatt inte personer soin vi inte
avser skall kanna sig utpekade? Eller ska vi lansera ett nytt

ord?
Tidigare har vi anvant uttryck som "utomeuropeiska
invandrare" och "icke vasterlandska invandrare". Detta for
aU just plipeka aU ju storre den kuturella skillnaden ar, desto
svllrare ar det att anpassa sig. De flesta som inte har sitt
ursprung i vllr kultursfar anpassar sig aldrig, och det ar just
dem viviIIpeka ut med detta begrepp. Ett annat uuryck som
anvands ar just "invandme som inte anpassat sig", men det
ar for llingtoch saknar 3:agkraft.
Jag fOresllir har ett uttryck som jag tycker passar in framling.Alltslinligon som vi uppfattarsom frammande, icke
horande hemma i Sverige. Mojligenskulle man kunna utoka
det till"etnisk framling", men det ger fel associationer. Skall
man vara lite tydligare kan man saga "oanpassbar framling"
eller "icke assimilerbar invandrare". "Kulturberikare" ar ett
ord som etablissemanget sjalvalanserat och det har just den
fordelen att det betonar skillnaderna i kultur. Men aven om
del gick aUanviinda en tid har det nu ffltten oserios stampel,
sli att vi i princip bara kan anvanda det i skamt eller informella sammanhang.
Eller det kanske finns ett gammalt svenskt hederligt
uttryck som har inneoorden aven utJandsk vettvilling. Hur
som heist behover vi ett uttryck for manniskor av typen; "jag
'11. b'0 S . . '11b .
?~
:n~:~~"
I venge, Jag V1 0
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SDU Nord:

SVENSK HUSMANSKOST
VaIdigt ofta far man som nationell hora
att det finns inget som ar svenskt, kala
dolmar kommer fran Turkiet och allt
annat ocksa fOr den delen. Det ar ofta
mangkulturens lakejer som kommer
med konstiga pastaenden, som fOr de
ar sanningar efter aratal av intensiv
propaganda mot svenskama fran alia
mojIiga haIl. Det galler da att sakligen
kunna bemota dessa illvilliga logner pa
ett bra satt.
Jag tankte nu ta upp nagot som vi inte kan leva utan ,
nagot som verkligen hor den svenska kulturen till ,
nagot som ar uppbyggt kring den akta svenskheten,
namligen maten. Mat ar ju nagot vi inte kan leva utan
och som i hogsta grad hor till kulturen.
Anledningen till att jag skriver att den ar uppbyggd
kring den akta svenskheten ar att den kan inte vara sa
mycket annat, husmanskasten har gamla anor och var
i det tidiga skedet mycket regional, man jagade maten
av det som fanns att tillga pa garden, i skogen, sjon
och i jordbruket, pa sa satt har manga fina klassiska
ratter uppstatt. En del av ratterna kan till och med ha
blivit till for over tusen ar sedan, nar man endast hade
oppen e1d att tillga, kolbullar fcln Dalarna ar ett sadant
exempel. Senare oorjade man inhandla varor som var
billiga och latta att ffl tag i, pa sa satt utvecklades ratterna. Man behover till exempel aka till Kina fOratt ata
sotsur mat, vart svenska dillkott med genuina svenska
ingredienser ar minst Iika gott som nagra sweet &
sour-rakor.
Gemensamt fOrde flesta ratterna ar att de ar rustika och mattande, har ett bra naringsvarde och ofta en
enkel tillagning.
Sverige ar ett mycket rikt land, rikt pa traditioner
och ravaror. Vart avlanga land med hundratals sjoar
med vaxlande salthalt och temperatur har gett ass en
stor artikedom bland fisksorter. Arligt talat, vilken

medlehavsfisk kan tavla i smak med en aborre ~om
man sjalv fflngatoch grillat?Yara djupa skogar har gett
oss ett stort utbud av vilt och dessutom svamp och bar
avalla mojliga sorter. Varje sommar och host mognar
dessa till en smak som verkligen saknar motstycke.
Tank vilken naturlig skatt det ar att kunna ga ut i skogen och plocka dessa underbara ting Oangt ifran alia
lander har A1lemansratt), for au sedan ta hem de och
laga till en riktig god middag med dessa som tillbehor.
Varat vilt ar ocksa nagot att vara stolt over, har kan
djuren strova fritt och ata naturlig fOda.Pa manga stallen i Europa fOdsdjuren upp i inhangnader pa konstfoder och slapps ut nagon vecka innan jakten och
skjuts sedan som vilt. Dock ror sig detta mest om
fflglar. Nog om detta, vi vet alia att Sverige pa manga
satt ar ett land att vara stolt over.
Ett arv Fran foma tider ar att vi idag ater raa Iivsmedel, da kunde man inte alltid, eller hade man inte
kunskapen att tillaga demo Inlagd sill, gravad stromming, fflrfiol och rabiff ar nagra exempel pa sadana.
Uraldriga traditioner dor inte ut, i dagens samhalle
glommer vi helt enkelt bort dem. Detta galler sjalvklart
inte bara fragan om tillagad eller ra fOda.
I barjan skrev jag om kaldolmar och namnas bar
kanske att deras ursprung ar FranTurkiet, det vi ater ar
dock en forsvenskad variant av deras vinblads-koldolmar. Det ar ju absolut inget ovanligt nar det galler mat
att man tar intryck fran andra, andra har ju ocksa tagit
intryck FranoSS.
Dolmama tros ha kommit genom turkiska
fodringsagare som "gastade" vart land, som ffltt hemlangtan och bett nagon kokerska att fOrsoka pa sig den
farsfylldablandratten.
Detta ar endast en ytlig presentation av det svenska koket for att forsta battre kan man lana backer pa
biblioteket. Det finns mycket gamla kokbacker som
innehaller riktigt genuint svensk('. ratter. Det handlar
helt enkelt som sa mycket annat om att lasa gamla
Q?cker for att fOrstavart lands storhet.
~
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SDU-profilen:

VAVRA SUK
Vilka ar SDU:s viktigaste fdgor?

I var serle av iotervjuer av de persooer 80m
leder arbetet inom snu har nu toren kommit till Vavra Suk frin Stockholm, vice ordfOrande for SDU Ost.

Vi maste forst och framst verka pa skolor. Dar maste vi ta
upp valdet och diskrimineringen mot svenskama. Aven det

psykiska vald som speciellt svenska tjejer utsetts fOrmaste vi
Iyftafram. Vima.'iledcssulom poanglera alt det ska vara ordning i klassrummen och alt vi inte accepterar alt nagon konVavra ar tjeckisk nationalist som valt att sekvent sabaterar undervisningen.

hjalpa oss sveoskar i kampen for vart land Finns det nigon fdga SDU borde fOra Mrdare?
och det sveoska folkets oberoende.
Vi kan inte ha alldeles fOrmanga fragor samtidigt aven om
1-
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det

ar mycket man tycker ar viktigt. En ide yore att fora fram

VarfOr kampar du fOr Sverige?

sunda ideal i den svenska historien.

Nationella i alia lander maste hjalpa varandra. I mitt hemland,
Tjeckien, har vi Iiknande problem som har i Sverige.
Intemationalistema fdrsoker att skapa en mangkulturell
varld i alia lander och da maste vi hjalpa varandra.

Finns det nigon fdga som ar direkt dalig?

DOdsstralfet kan man ha olika asikter om, men jag tycker att
fragan ar sa kontroversiell att vi snarare fOrlorar pa att ta upp
den.

Nar och hur blev du nationalist? Hur kom du in i SDm

Har du sjalv haft nigra fOrebiider inom SD eller SDm

jag har alltid haft nationella varderingar. Tidigare har jag Det finns manga som fyller viktiga funktioner pa ett utmarkt
ansett mig bade som konservativ och nagot at vanster. jag satt. Man kan saga att jag har olika fOrebilder pa olika omrasatter den traditionella familjen i forsta hand och varderar den. Men vi :if ju ocksa ett parti dar vi maste samarbeta och
nationens frihet och sjalvstandighet hogt men samtidigt har komplettera varandra.
jag kritiserat egotankandet. jag viii jag hjalpa de svagare, ser Hur agerar du sjalv fOr att vara en fOrebild?
mig som en del i vidare sammanhang, bade genom miljo och jag forsoker att leva som jag lar och jag funderar ofta pa och
samhalle, och viIIatt vi tar hand om varaAdra och hjalper de forsoker kanna efter vad som ar ratt och fel.jag ar noga med
som hamnat snett till ratta. Men nar jag laste SD's partipro- det jag fdretar mig och forlater mig aldrig de snedsteg jag gor
gram visste jag direkt att jag kommit ratt. jag blev medlem forran jag gottgjort demo
samma dag.
Anledingen till att jag ar med i SDU ar att jag tyvarr tror att
den gamla generationen till stora delar lie fOrlorad. Det ar
svart att fa dem att tanka i nya banor och bli idealister och
solidariska med sitt folk. Daremot kan de sakert b1isa less pa
det som hander omkring dem att de anda rostar pa 055, men
det ar anda ungdomen som ar framtidens hopp.
Ungdomar flnner i dag sail an intresse i partipolitik,
hur bryter vi den trenden?
Politik betyder i dag byclkrati, smutskastning och timslanga

Vad har du fOr politiska fOrebiider?

Det ar latt att bli besviken pa sina politiska fOrebilder.
Politiken ar smutsigare an man tror. jag fOredrar att inte ha
nagra.
Vad har du fOr historiska fOrebiider?

Upptacksresaren Sven Hedin, sin tids mest kande svensk,
och den tjeckiske skotillverkaren Bata som inforde en skola
som byggde pa ny pedagogik. Bamen tyckte om skolan sa
mycket att de grat nar familjen skulle flytta darifcln.
Hur gor vi SDU till ett battre fOrbund och SD till ett
riksdagsparti?

debatter om struntsaker. Vi maste ga rakt pa sak och visa att
POlilikar att paverka alll det som finns omkring oss. Vimaste
ocksa tanka pa att vi ar ett ungdomsfdrbund och ska engagera ungdomar med intressanta aktiviteter som i och for sig ar
fostrande i den nationella andan men som inte ar direkt pOli-

Ju flcr som slutcr sig till oss desto hogre krav kan vi sililla pa
de aktiva medlemmama. Vi maste akta ass fOr sadana som
inte klarar av att leva som en nationalist och som kan gora
bart partiet for lang framtid. Vi maste agera som forebilder

tiska.

och det ska vara en ara att fa vara en av 055.

