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Jimmy Windeskogs ledare:

Att revoltera 1999
Det ar inte samma sak att revoltera
mot samhallet i dag som pa 60-talet.
Identitets- oeh rotlosheten har gjort
att subkulturer i dag ar allmant
aeeepterade i det etablerade samhall-
let. Det vakuum som uppstatt dar det
tidigare fanns ett naturligt kulturarv
ligger bakom detta.

A ena sidan vill bam sa fort som mojligt bli till
vuxna vilket resulterar att man tar till sig de allra varsta
foreteeIser istallet for de positiva. A andra sidan ser vi
att rnanga vuxna vagrar att vaxa upp utan istallet forso-
ker stanna kvar i ett evigt tonirsstadium.

Sa, hur revolterar man mot ett etablissemang som
fonfarande ar inne i sin revoltperiod? Hur hlngt maste
man egentligen ga? Pa 50-talet niekte det med att dansa
till roek n roll, pa 60-talet raekte det med att lata haret
vaxa oeh saga att de vuxna var foresprakare for ett for-
legat samhalle oeh sa vidare. 1999 erbjuder inte dessa
mojligheter. Gar du till exempeI ut oeh sager att man
skall bryta mot demokratiskt stiftade !agar sa ar det inte
speciellt manga som reagerar, regeringens egna utred-
ningar sager narnligen att detta ar ett sundhetsteeken.
Gar du ut oeh foresprakar vald mot meningsmotsmn-
dare sa sager man bara samma sak som Bera av riks-
dagsledamoterna gor.

Samma sak inom musiken, som trots allt brukar
kanalisera ungdomars revolutlusta. Att kalla sitt band
"Eld, Attack, Krossa", utsmyeka sitt album med terro-
ristsymboler oeh hylla det ena hathyttingen efter den
andra gor inte att maoruskor reagerar, istillet far du ett
skivkontrakt oeh plattan den basta platsen i landets
skivbutiker. Till oeh med artister som gor allt for att
provoeera som Marlyn Manson star handfallna. Visst
skriver tidningarna att han skulle vara "kontroversiell"
men for vem cia egentligen? lnte sillan talar samma tid-
ningarna om Manson som ett Fenomen pi sina h.-ultur-
sidor.

Och har ligger problemets sjalva kama. Hur kan du
gora revolt nar dina garningar oeb illciad samtidigt upp-
baekas av landets ledande tidningar, TV program oeh
riksdagsledamoter. Men detta innebar inte att Revolten
som fenomen ar dott, det innebar bara att man maste
ga lite annorlunda till vaga.

For vad ar det som gor en revolt till en revolt? Punh."t
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ett ar att det maste
handla om ett ifraga- t
sattande oeh mot-
stand till samhalls-
ordningen - och inte
ett bekraftande av ~
den. Det ar omojligt
att uppfatta en f6re-
teelse som en revolt
om man inte upple-
ver den som farlig,
kanske till och med
kanske motbju-
dande.

Oeh var hittar vi revoltorer idag? Gor vi det over-
huvudtaget? Jo, men knappast medvetna sadana. I
Sverige har de soeialistiska oeh liberala dogmema tagit
over heIt de senaste 30 iren. Det enda som smr i kon-
trast till detta ar ett konservativt oeh/ eller nationali-
stiskt tiinkande.

Aterigen ett exempeI fran musikens underbara
varld. I dag kan du fa ett skivbolag att ge ut preeis vad
fans som heist; vaIdshyllningar, parodier pa kyrkan,
kvinnoforakt, knarkpropaganda oeh sa vidare. Men hur
giek det for Ultima Thule? Tydligen gar det inte att gi
hur langt som heist, nar du tonsatter Esias Tegner oeh
roekar upp Evert Taube sa har man bevisligen gatt for
langt oeh dina skivor ploekas ner fran skivhyllan oeh
bespottas oeh hanas i pressen.

Oeh dar har vi svaret. Att vama traditioner oeh kul-
turarv, att tala (sjunga) om att unga svenskar skall ga
med huvudet hogt oeh att vi har en trots allt ganska
faseinerande oeh unik historia slar tydligen pa ett gan-
ska kansligt stille pa etablissemanget. Oeh tar ju detta
in ett politiskt perspektiv - finns det nigra som ar revol-
torer i dag sa maste det vara vi. Oeh ciavirt partis akti-
viteter till sa stor deI bygger pa oss yngre sa ar det oeksa
ett betraka som en ungdomsrevolt. Oeh varfor inte?
Det har alltid varit ungdomen som bidragit med iver
oeb initiativkraft.

Men revolten ar meningslos oeh den inte senare
mots av en motrevolt. Sa pi ett satt far vi val be till
gudama att vara bambam valjer att gora revolt mot oss
oeh inga ancira ...



Deba tt / Sverigedemokraterna:

Att bygga pa saker
grund
Denna artikel ar subjektiv och asikterna ar artikelforfattarens, inte nodvandelsevist
SDU:s i nagon generell mening.

Snart 12 ar gangna och ett fadt att
visa bestaende av 20.000 roster och
atta kommunala mandate Inte sa dar
fruktansvart imponerande. Men det
flnns sa manga som agnar sin rid at
att hitta feI och orsaker i det som
redan har hant att de inte behover bli
fler. Denna arrikeIspek:uleraristallet
i framriden.

Kristdemokraterna (KD) a.rert intressant feno-
men i svensk politik. De bildades redan pa 70-talet,
farde en ganska stillsam tillvaro'tills man 1988 fick
in Alf Svensson i Riksdagen pa en eenterlista och
kom till sist in sjalva 1991. Pa ert sart kan man i det
relativa utanfarskap KD upplevt se paralleller med
vart eget moderparti. Trots allt, a.rdet nagra som i
dagens Riksdag kan sticka ut (om an marginellt) sa
skulle val detta vara just KD. Men jamfarelserna
skall inte ga for l:'ingt. Vad har
Sverigedemokraterna i ryggen? Och KD? Jo, sta-
det Fran frikyrkorarelsen gar inte art underskatta.
Inte heller det stad man fart via den borgerliga
press~n. Till sist har man en valdigt karismatisk
partiledare i herr Svensson.

av farebild. Pa ert annat sart a.rpartiet ingen farbild
alls utan ett avskrackande exempel. Farsak i detta
sammanhang koma mag art jag inte talar konkret
om KD:s politik.

Nar KD bildades framstod man som ert ganska
extremt, stundtals utskrattat parti. I dag skrattar
man inte at KD, man skrattar inte at ert parti som
har 10 % av valjarkaren pa sin sida. Sa KD har
onekligen lyckats!Eller har man det? Pyrtsan hell-
Ier! Istillet ill:KD ett exempel pa vad som defini-
tivt inte far handa So. For vad a.r egentligen
meningen att bli ert parti sa pass stort art man kan
fa ministerposter och kanske i framtiden har en
majlighet att bli landets oppositionsparti nar man i
alIa fall konsekvent har avvikit Fran alla ideal man
en gang har haft oeh start for? Just det a.rKD idag.
Inget parti, utan endast ytterligare en av de sju
olika fraktioner som £inns inom det enorma parti-
et som gar under namnet Riksdagen. Man har s:Ut
sin sjal, for art accepteras av det Politiskt Korrekta
etablissemanget har man tvingas art bli en del av
dem, art ta till sig och tillbedja deras dogmer. Oeh
vad ill:da det kraftanstrangningar och det arbete
som lagts ner vill:t?

Ert annat parti som bildades pa 70-talet var ert
Men det som gar KD intressant a.r art de trots parti vid namn Kommunistpartiet

allt at ett bevis pa att arbete lanar sig, de ar ert Marxistleninisterna revolutionarerna, KPML(r).
bevis pa att man inte kan ge upp bara for art de mal Men da KD tog sig ur smapartikostymen gick
man sarter upp inte gar i uppfyllelse over en natt. KPML(r) en annan vag, under 70-talet var man
Det £inns inte nagon fe art sitta och vanta pa, vill ytterst marginella, likasa under 80-talet och idag
vi uppna nagonting far vi ocksa se till art arbeta for har man annu inte blivit nagot annat an en politisk
det. Okej, sa langt vad KD kan fungera som i form sekt. Och sa lar det farmodligen farbli ocksa, en
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ack sa tragisk verklighet far alh som lciinnernagot
far den formen av ideer. Men anciavill jag mena art
detta parti har uppnart lika mycket som KD har
gjort. KD:s Iedare Alf Svensson kan i och far sig
spegla sig i media sa mycket han vill, ert naje vilket
KPML(r):s ledare inte kan unna sig. Men a andra
sidan kan denne ledare leva med art han inte har
avvikit fran sina ideal och sin varldsas1cidning, han
sover farmodligen ballie. Far vad det galler poli-
tiska garningar har de bada partierna uppnart pre-
cis lika mycket - las: precis lika lite. Skillnaden ligg-
ger i art KD har saIt sig far art bli accepterade.
Vilket cia har lert till att man ar vaIkomna in i
salongerna och att utvalda kan leva rart bra pa sirt
politiska "engagemang". Men ar det allt man vill
uppna med politiken?

Bada adena ar tragiska, men KPML(r) har trots
allt sin heder kvar. SD maste pa alla satt och vis
farsaka art inte bli en kopia av varken det ena eller
det andra, aven om det andra ar art faredra. Men
detta ar vi averrens om, debarten handlar om hur
vi istillet skalllyckas. Manniskor i andra nationa-
listiska kretsar har sagt att anledningen till att var-
ken de sjalva har engagerat sig i partiet eller parti-
et har vaxt ar art de menar att SD ar far extrema.
Men lyssnar man pa den sjalvutnamnda "experten"
Anna-Lena Lodenius ar SD istillet far liberala far
att kunna sla igenom. Sclr man utanfar sa ar det
naturligtvis valdigt lart att saga vad som ar ratt och
fel, ur man skall bete sig far att lyckas. Gemensamt
far dessa ar dock art ingen av dem sjalva har lyck-
ats att astadkomma nagot pa egen hand. Trots
detta flnns det en viss farmaga hos SD att lyssna
pa dessa krafter.

am vi nu tar de liberala stramningarna farst.
Ofta patalade av aldre manniskor, salhn aktiva i
nagon starre form. Sa varfar dessa stramningar?
Far att inte verka sa provocerande och utmanande
som parti gentemot etablissemanget? Kanske, men
vad ar hoppet cia? Skall vi verkligen bli glada nar
manmskor som Magnus Karavelli f"arframtrada i
media bara far art han har vissa poanger? Skall vi
satta nagot hopp till moderaten Sten Andersson
bara far art han vagar ha vissa avvikande asikter
ibland (och det av en anledning, vore ban ert
egentligt hot hade han sparkats ut av modera-
tema). Jag ser i dessa stramningar en hopplashet,
en konfliktradsla - och detta ar orovackande. Skall

4.

vi lyckas anser jag att detta skall ske pa varn egna
villkor. Det,ar andra som skall tvingas art anpassa
sig till oss i desperata forsak art hindra var tillvaxt,
inte vi som i desperata farsak skall anpassa oss far
art till:itas en tillvaxt.

Ta debarten om dadsstraff till exempel. Jag har
talat med manmskor som pa fullt allvar sagt att de
aldrig kan bli SD:are sa lange partiet faresprakade
dadsstraff. Men fragan saknar egentligen all tank-
bar relevans. Vad spelar det egentligen far roll om
vi bar dadsstraff eller inte om vi ancia tvingas art
leva i ett mangkulturellt samhille? En sadan mann-
niska kan alltsa inte tanka sig art hjalpa till att riidda
Sverige innan han ordagrant till:its art komma in
och taffsa pa partets allra heligaste, dess partipro-
gram. Sadana miinniskor har man ingen nytta av
.averhuvudtaget, sadana manniskor var det som
gjorde KD till en kall bris fran ert riktigt stormva-
der.

A andra sidan finns det ingen anledning art vid-
h:ilh scindpunkter som farvisso kan vara helt i sin
ordning men anda kan vara svara att salja till mass-
sor. Sa Iange de inte axrelevanta det vill saga. Och
det enda som ar relevant i derta skede av historien
ar radda Sverige Frandet mangkulturelh samhillet.
Manniskor som med nostalgi i agona ta1arom bar-
jan av 90-talet och art SD av dagens datum har saIt
sig vet inte vad de talar om. De ar drammare som
ar damda till en ensam politisk tillvaro.

Och SD har onekligen farandrats. Nar Joakim
Larsson valdes in i deras styrelse 1996 var det
mycket tal om art ban var liberal och art det inte
kunde komma in far manga av den sorten. I dag
tillhar Joakim Larsson farmodligen den skara som
ibland ses som "extrema", bak:itstravande och
bromsklossar. Och i detta sammanhang ar det
knappast Larsson som har forandras. Det ligger en
fara i SD:s framtid och utveckling. Det har alltid
funnits en explosiv energi i parriet, en vilja att tanja
granser, en uppkaftighet, stolthet och ett valdigt
stort mod. Detta har ocksa otvivelaktigen varit
partiets starsta tillg:ing och tappar vi detta £inns
det knappast nagra starre utsikter till riktig fram-
gang. Man kan inte som vissa inbilh sig att SD idag
kan bli ert "liberalt" parti far art fa snabb framgang
och efter det kunna ga tillbaka till vad vi ar idag.
De som leder parriet ar inga gudar, det £inns inge-



ring som sager att de kommer att leda SD i framti-
den eller ens nasta ar. Ett parti a.r dess medlemm-
mar och man kanske ocksa skall t:anka pa vad man
attraherar for manniskor om man for en viss poli-
tik.

Framgang till varje pris! Med de allvarliga reser-
vationerna att vi sriindigt maste komma ihag att
ingenting kommer att raknas am vi inte kan tygla
det mangkulturella samhillet. Och for att gara det
maste vi varda partiets sjal och sjalv grund. Manga
kan skratta at och karma farakt at partiets historia.
Men utan den hade vi inte ens befunnit oss dar vi
ar idag, och den har bevisat sig ha varit det kraft-
fullaste vapnet hittills - for nagra mer framgangsri-
ka nationalistiska partier an oss star det i alia fa!

Kultur:

Farhoppningsvis £inns mycket av SD:s framtid
i SDU idag. Derma artikel kanske inte ger sa manga
konkreta rad och vagledningar. Men farhopp-
ningsvis kan den fa nagon eller niigra att farscl det
ansvar man har nar man paverkar SD:s politiska
framtid. Och misslyckas SD ... ja, hur mycket hopp
£inns kvar det dii.?

Mer arv fran Vasa
Sodermanland och son till en obskyr fransk faltmar-
skalk som bara fern at: innan hade blivit vald till
Sveriges tronfoljare. Hingde ni med?

Med andra ord, aven om det at sant att en fransman
blev kung 1818, sa var redan hans son ingift med att-
lingarna till Gustav Vasa. Fcln och med Karl XV sa har
vi alltsa vasaattlingar pa tronen igen. Dessutom, efter-
som Gustav Vasa gifte bort sina manga dottrar som
han gjorde, sa har faktiskt alla kungar fr.o.m. Oskar I
och framat gift sig med en vasaattling.

Annu battre blir det! Gustaf VI Adolf, vat: forre
kung, gifte sig med Margareta av Storbritannien. loch
med detta sa at alltsa bade vat: nuvarande kung och
kronprinsessan Victoria slakt med det brittiska kunga-
huset. Da kommer det in en hel hop med illustra per-
sonligheter i slakttradet. Har ni sett Braveheart sa
minns ni sakert den grymme engelske kungen Edward
Longshanks. Joda, han at en fOrfader till vir kung.
Vilhelm Erovraren, normanden som anf611och erov-
rade England ar 1066 at ocksa han en forfader, liksom
Gange-Rolt: vikingen som fick Normandie som forIa-
ning av den frankiske kungen. Datefter gar slaktleden
vidare bilit via t.ex. Jar! Ivar av Uppland Allra Iangst
tillbaka i historiens dimmor kan vi ana vat: kronprin-
sessas kanske aldste kande forfader - nordbon Halvdan
den gamle, fo~d omkring at:750 i den ~ "'-
haganorn. Cttkeln~
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Var varderade fOrbundsordfOrande skrev i
fOrra Demokraten en artikel am atten
Bernadotte oeh dess slaktskap med Gustav
Vasa oeh kom da fram till att eftersom
Gustav V gifte sig med Viktoria av Baden
(som var barnbarnsbarn till Gustav IV Adolf
- den nast siste kungen fOre Jean Baptiste
Bernadotte) sa ar atten Bernadotte fran oeh
med hennes barn (Gustaf VI Adolf) anyo att-
lingar till den store landsfadern kung Gosta.

Men faktum ar att det at annu battre an sa! GuStlV
Vasa hade manga barn - f6rutom sonerna Erik, Johan,
Magnus oeh Karl (av vilka samtliga utom den kraftigt
sinnessjuke Magnus skulle sitta pa Sveriges tron), sa
hade Gustav Vasa flera d6ttrar som kom att mota vari-
erande aden. Enligt tidens sed sa sag kungen till att
gifta bort Vasaprinsessoma sa val som mojIigt, vilket
betydde med olika tyska adelsman. Detta betyder att en
ganska stor del av dagens tyska add at attlingar till
Gustav Vasa. Lat oss titta lite narmare pa detta. Karl
IX, Gustav Vasas yngste son, hade en dotter vid namn
Katarina, som giftes bort med en tysk :idling vid namn
Johann Kasimir av Zweibriicken. De fick flera barn
och Katarinas dotterdotters dotterdotters sondotters
dotterdotter hette Josefina av Leuchtenberg, hertiginn-
na av Galiera. At 1823, vid 16 ars alder, giftes hon bort
med kronprins Oskar av Sverige, davarande hertig av



Debatt:

Fran socialism och
barbari till kultur och
civilisation
Harmed lamnar jag ett litet bidrag i
dodsstraffdebatten. Jag maste staIla
mig bakom Vavra Suk:s inlagg i f6rra
numret av Demokraten, staten skall
inte syssla med att doda sina med-
borgare. Andock haller jag med
Bjorn Soder vad galler f6rverkande
av sin egen ratt till liv genom uto-
vande av grova vaIdshandlingar. Men
vem har ratten att ta nagon annans
liv? Den svenska'socialiststaten?
Knappast. Du, jag, eller ar det brott-
soffret respektive dennes anhoriga
som ska ta det beslutet?

Det kunde i oeh for sig vara praktiskt om brott-
tsof£rets anhoriga fiek bara det beslutet oeh tro-
Egtvis det mest dttvisa. Men vilken barbar vill
egentligen utfora det beslutet oeh avratta brotts-
lingen? Pa det viset sa tror jag i oeh for sig art ert
stort an tal dodsstraff inte kommer art utdelas.
Men det skulle i alla fall satta offret i forsta rumm-
met till skillnad £ran dagens godtyekliga rarts-
flummen. Dagens modell inbjuder till bron, det
grovsta man kan bega i det soeialistiska Sverige ar
ekonomisk brortslighet, savida man inte ar nagon
osvenskt sinnad multinationell mangmiljonar for
cia verkar allt vara tillitet.

Jag kan forsta vad en primitiv vedergallning kan
ge en enkel individ, men ur ert andligt oeh mann-
niskourveeklande perspektiv ar det vidrigt oeb
bilitstravande. Jag har svart art tanka mig hur det
i det langa loppet skulle kunna verka tillfredsstill-
lande. Det ar primitivt. Forvisso ar manniskan en

primitiv varelse oeh kommer sa lange art forbli.
Det tar tid art utveeklas oeh bygga upp men det gar
myeket fort art rasera. Art verka bakatstravande
hor inte till sunda individers tankande.

Manniskans medvetenhetsutveekling ror sig i
cykler oeh hiller just nu pa art dala. Detta samtidigt
som eivilisationseykeln ror sig mot en forstorande
fas, tidigare i varldshistonen har det inneburit eivi-
lisationers undergang, oeb kan sa gora igen om vi
inte tanker noga pa vad vi gar.

Dodsstraffet skall vara till for art statuera exem-
pel oeh avskracka. Men vad ar det for exempel en
stat statuerar genom art doda sina egna medbor-
gare? Maste detta till for art stavja medborgarna
eller dem som valjer att sta utanfor systemet sa ar
jag ledsen over art behova konstatera art den staten
redan star infor sirt sonderfall. Forvisso ar det inte
svart se art sa ar fallet. USA ar ert lysande exempel
pa detta oeb belyser det verkliga problemet battr~
an det vi ser har i Sverige. Art infora dodsstraff 1

Sverige skulle Vara som att bota symptomen pa
sjukdomen iscillet for art bota upphovet oeh den
verkliga orsaken till dagens manskliga forfall. Det
system som rader idag maste bort, oeh jag tror art
likval som kultursjukdomarna kriminalitet oeh
homosexualitet kommer art forsvinna nar en sund
civilisation vuer £ram sa kommer aven behovet av
dodsstraff gora detsamrna.

bverhuvudtaget sa ar de flesta inslag i debarten
om dodsstraffet inte av objektiv karakfu utan
bestar mest av asikter istillet for insikter. Men hur
ska vi kunna ha insikter i ert amne vi overhuvud
inte bar kunnat fordjupa oss i? Oeh nar ska brort-
tslingen fa en ehans art sona sirt brort om denne
blir £rantagen mojligheten dartill? Glom inte de
bevingade orden, land skall med lag byggas. Men
lag forutsarter frihet, frihet under ansvar. Alia bar
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vi friheten till vad som heIst sa lange det inte kran-
ker andras okrankbara ratt tilllika frihet. All makt
tenderar att missbrukas. Dagens radande sam.halle
ar ocittvist ty om nagon har makt betyder det att
nagon annan har underkastat sig. Likaval som vi
har en individuell frihet sa har var och en av oss ett
kollektivt ansvar. Det sa.mhaIle vi lever i ar en
reflektion av oss sjalva och ett resultat av allas var
orattfardighet gentemot livets och naturens lagar.
Gor gentemot andra sasom du skulle vilja att de
gjorde gentemot dig.

Tidigare hade jag inte ails velat bli kallad huma-
nist, med anledning av de ofta dithorande flumm-
merierna och bristen pa klarsynt tankande. Men
faktum ar att det har samhallet bara lockar £ram
det samsta hos dess medborgare.

Se er omkring, idag har vi skapat ett samhalle
eller kanske ett folkligt fangeIse ar ett battre ord,
dar regel ar att ingen bryr sig ett dugg am vad som
hander runt omkring demo Dar slaven inte bnner
till att han ar slav. Dar de styrande manipulerar
medborgarna, eller internerna, genom att skapa
konflikter och scilla grupper mot varandra for att
Mlla dem ovetande om den riktiga orsaken till sitt
lidande. Undantagen £ran denna regel ar tyvarr fa.
De flesta som valjer att engagera sig maste forst
cika ut for nagonting sjalva innan de ens reagerar.
Det sam driver mig i kampen mot ailt detta ar en

drom om att komma ifni.n det ovan namnda. Men
det viktigaste av ailt ar att vi ersatter det nuvarande
systemet med nagot battre, nagot nydarumde. Och
inte foljer civilisationens dodgravare i fotsparen. I
min mening ar dodsstraffet nagot som inte utveck-
lar utan snarare verkar bakatstravande. Men det
slutliga svaret pa £ragan om dodsstraffet ar snarast
ett subjektivt, filosofiskt svar. Ingen har patent pa
sanningen, jag tror heller inte att nagon SD-are kan
ge ett korrekt svar pa den £ragan. Bjorn SOder:s 16
punkter (se foregaende nummer av Demokraten)
for dodsstraff besclr till valdigt liten del av objek-
tiva fakta och till storsta delen av asikter.

Den poang jag harmed vill gora ar : Varfor ska
Sverigedemokraterna, sam ar ett sa litet och skort
parti, over huvud taget ta upp fragan am dodss-
straffet, vi kan bara [arlora och vacka anstot
genom att ta upp den £ragan. Jag anser att det rack-
er med att ospecificerat sttava efter hardare straff,
istallet for att riskera att vacka anstot till ingen
nytta genom att ta upp nagot sa kontroversiellt och
sam heller inte kommer att behova anvandas i
nagon stone utsrackning ... Eller ar det det som ar
tanken?

Organisationen:

Detnokraten 2000
Av flera anledningar vill vi uppmarksamma vara lasare pa hur arbetet med
Demakraten ar tankt under 2000. Ni far se det sam en ganga tor att fa aven
er att bidra med arrikar, fatan, funderingar, debatrinlagg Deh sa vidare ..
Sa kann er manade!
Nummer: 1 Nummer: 3 Nummer: 5
25 januari 25 maj 25 september
Nummer: 2 Nummer: 4 Nummer: 6
25 mars 25juli 25 november

ADRESS Via E-post:
jimmy.windeskog@
sverigedemokraterna.se
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Via brev:
Demokraten, Box 766
191 27 SOLLENTUNA



Ideologi:

N ationalkonservatism
Ibland nar man som nationell disku-
terar ideologiska sporsmal kan en
viss forvirring infinna sig, beroende
pa att det faktiskt finns vaIdigt lite
ideologiskt material som ar tillgang-
ligt for den stora massan av natio-
nella anhangare. Nationalsoeialister
harju alltid tillgang till "Min Kamp"
fran olika kallor liksom kommu-
nisterna alltid ga tillbaka till
"Kapitalet" oeh "Det kommu-
nistiska manifestet". Oeh vi da, vad
harvi da?

Det har ju borjat bli sa att
Sverigedemokraternas officielia ideologi kallas for
nationaldemokrati - vilket atminstone hos mig
vacker obehagliga minnen fran min tid i Centern.
Centern led av att man inte tillhorde nagon klar
politisk ideologi, sa darfor uppfann man nagon-
ring som man kallar for ekohumanism, vilket jag
dock aldrig har hort nagon lyckats forklara vad det
ar. Lite sa ar det med nationaldemokrati ocksa,
tycker jag. Kan nan namna tre nationaldemokra-
tiska politiska filosofer? (rid for eftertanke) Nej,
just det. Vad tycker egentligen den som ar natio-
naldemokrat? "Som SD", hor jag nan saga. Jaha,
men varfor behover vi da nan ideologi overhu-
vudtaget, om nationaldemokrati alitid ar det-
samma som SD:s partiprogram? Sjalv har jag alitid
kallat mig for nationalkonservativ, eftersom jag
menar art det ar en benamning som ligger betyd-
ligt narmare det som SD ar (atminstone i rnina
ogon) och dar det dessutom £inns flera tankare art
tillga.

Sverigedemokraternas huvudmotsclndare ar a
ena sidan den roda terrorns man i form av AFA,
Ung Vanster, SAC, KPML(r) och andra kommu-
nistiska sekter och a den andra sidan nyliberalis-
men, i form av Folkpartiet, Dagens Dumheter och
Expressen. Bada dessa vill bryta upp de gem en-

skaper jag talde om tidigare, liberalismen till for-
man for deras drom om den helt fria manniskan
utan nagra bindningar elier granser, kommunis-
men till forman for klasslojaliteten.
Konservatismen och nationalismen star i det har
fallet inte allt for langt ifcln varandra - bada talar
om vikten av lojalitet mot landet och familjens och
hembygden stora inflytande.

Familj, hembygd och fadernesland ar ju slagord
som har statt i SD:s logga och som har trumpetats
ut pa gator och torg inte bara av mig utan aven av
andra talare inom partiet. Tron pa dessa gem en-
skaper ar inte enbart nagot som man kan finna i
SD:s program utan ocksa nagot som en del kon-
servativa tankare talar om, aven om man inte hor
det sa ofta i dagens vansterdominerade debatt. En
konservativ kan pa samma sart som den nationeli-
Ie oroa sig for invandringen elier forsvarets utarm-
ning. En nationalist och en konservativ vill lika
mycket att hela Sverige ska leva och art vart kul-
turarv skall bevaras till kommande generationer.

Det betyder inte art alia nationalister ar konser-
vativa. Nationalsocialismen tar t.ex. avsclnd fran
demokratin och ar inte sa lite revolutionsroman-
tisk, dessutom foresprakar nationalsocialismen
direkt aktion for art uppna de politiska maIen, vil-
ket ar frammande for den konservative som ar
skeptisk till forandring over huvud taget och vill
art den skall ga langsamt och gradvis om den nu
maste ske. En numera sa gort som dod inriktning
ar nationalliberalismen, som val mest var aktiv
under 1800-talets tidigare men som i viss man har
fart ert uppsving i och med Jorg Haiders fram-
gangar med De Frihetliga i Osterrike.

A andra sidan kan man helier inte saga art alla
konservativa ar nationella. Tank bara pa hur det
som tidigare var Sveriges storsta konservativa
parti - Moderaterna - idag kallar sig for "liberal-
konservativt" och har ert ungdomsforbund som ar
sa nyliberalt att de har gert upp alla tankar pa art
forsvara det som partiet en gang bildades for art
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farsvara - familjen, hembygden och f:iderneslan-
det. Konservativa fran en annan tid vander sig tro-
ligen i sin gray nar de ser hur ivrig dagens hoger ar
att acceptera en anslutning till frammande makt
och en massimport av frammande folkslag till lan-
det. Dessutom verkar det som en del konservati-
va fortfarande menar att det ar de ti.ka som ska ha
det bra utan art ta nagot ansvar for de fattiga i
samhallet. Nej, de svenska konservativa ar inte
nationella.

varit med om art bli kallad for "marxist" av libera-
la motsclndare eftersom jag har foresprakat vissa
statliga begransningar for naringslivet, begrans-
ningar som en konservativ farmodligen skulle
applidera. Dessutom skulle vi kanske slippa en del
av anklagelserna fOr nazism om vi anslat oss till
nagot som faktiskt ar en etablerad ideologi.
Tvivlen pa var rumsrenhet ar ert av de starsta hin-
dren for SD:s tillviixt i dagsIaget som jag ser det.

I vilket fall ar en sak sakert - oavsert vad ni dar-
ute sager, sa kommer i vart fall undertecknad art
fortsatta kalla sig for konservativ nationalist!

Vari bestar cia fardelen med att ka1la SD for
nationalkonservativt? Tja forst och friimst ar det
ju sa som jag tidigare sagt - det verkar ibland som
rarelsen saknar ideologisk stadga, att vi inte riktigt
vet varifdn vi ska hamta impulser till var politik.
Dar kan kanske konservatismen bli ett komple-
ment till nationalismen. Det kan bli Iattare att far-
svara vissa dem av partiprogrammet - jag har sjalv

Demokraten skall i detta sammanhang passa pa att beratta att SO planerar att ge ut en boklskrift om
partiets ideologi. Arbetet med protjektet forvantas vara klart i slutet av november, sedan skall form-
givningen till.
Projektet gar under arbetsnamnet "Tre vagar - Ett mal" och kommer forhoppningsvis att finnas till
forsaljning i borjan av 2000. Om/nar detta sker kommer den naturligtvis att finnas till forsaljning i
Demokraten.

Organisationen:

1999 ars utmarkelser
SDU:s utmarkelser har varit en tradition sedan 1995. Femte gangen i ar alltsa. Och i ar har
vi en SDU:are med som pristagare for forsta gangen.

1999 ars Debattor
Jens Leandersson, utan kon-
kurrens! Hans symboliska
beskrivning av farhallandet mell-
Ian Sverige och kapitalismen pa
SD U:s Arskongress var obetal-
bar. Tyvarr Iampar den sig inte i
tryck. ..

1999 ars Sagotant
Astrid Lindgrens tid ar over och
forbi, bered vag for Bim "BIM
BOM BOP" Clinell. Dessutom
den enda sagoboksfarfattaren
som blivit nominerad i en tavling
for sagobacker. Det var annat pa
Mio Min Mios tid.

1999 ars Brottsoffer
Levande ZOO i Haninge (eller
Diiringe am man sa vill). Sa
Iange de sjalva begick mordbran-
der och slog ner manniskor med
jarnrar sa pratade inte sa mycket
om lag och ordning. Men nar de
sjaIva tick smaka pa sin egen
medicin av ett gang nynazister sa
var det sa synd, sa synd om
manniskor som blev farfaljda av
meningsmotsmndare.

1999 ars Attentat
Stackars Kurdo Baski. Han
miste nastan livet i en incident
som involverade ett skott fran ett

luftgevar. Rena lRA-takterna.
Annat var det nar Joakim
Larsson blev slagen medvetslos
med hjalp av AFA:s jarnrar.
"Interna uppgarelser" kallade
media det da.

1999 ars Demokratiska
fOrebilder.

I Gron Ungdom ar vaId mot
meningsmotsrandare inte en
anledning till uteslutning. Sa
Iange man inte gor det i deras
naron, men med huva gar alltsa
bra.
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Organisationen:

Vart mal
Manga har fragat mig vad syftet ar
med att det finns en separat ung-
domsorganisation skild fran SD. Jag
tycker att det ar dags au be1ysa detta
lite narmare och vill har ge min syn
pa orsakerna till detta.

Naturligtvis ar aven SDU:s mal att
rorst och framst framja moderpartiet
och bista det i dess anstrangningar
att komma in i riksdagen. Men dess-
utom skall SDU verka ror att engage-
ra ungdomar inom en sund nationell
gemenskap dar de kan utveckla sin
nationella identitet och inhamta kun-
skap om det de styrande vill Iortiga.
Kunskap ger viljan att handla. Man
ska inte skylla pa dem som Iorstor
Sverige, man skyller inte sin Iodust
pa sina fiender, daremot ska man
klandra dem som mycket val vet vad
som Iorsiggar men anda inte gor
nagot at saken.

Man kan saga au anledningarna till art SDU
finns ar tre:

1. Vi anordnar akriviteter och tillsrallningar
som aldre inte orkar eiler vill delta i och vi bedri-
ver var verksamhet pa skolor och andra platser
diir ungdomar finns.

2. Vi aktualiserar och driver fragor som ar
vikriga fOr ungdomar, exempe1vis skolmiljon,
ungdomsranen, mm. Vi gor det ur vart perspek-
tiv vilket kanske inte hade vunnit lika stort gehor
bland ovriga i SD.

3. Inom SDU iir det Hirtare art som yngre fa
plats i styrelsen eiler fa nagon annan fortroen-
deuppgift och diirmed fa kanna pa det ansvar

som foljer med deua fortroende samt art bekan-
ta sig med det demokratiska arbetssattet. Art
framfora sina ideer infor en grupp och ta srail-
ning till olika forslag ar viktig ovning infor fram-
riden. Vi kommer att behova manga kommunal-
politiker efter 2002.

Darover ar det naturligtvis inget som hindrar
art vi samarbetar med SD, tvartom borde vi hjal-
pa och storta varandra. Atminstone i Stockholm
fungerar detta utmarkt Gag vet for lite for au
kunna uttala mig om ovriga landet) och ungdo-
mar hjalper till vid de stora flygbladsutdelning-
arna och kan ocksa lyssna till de foredrag som
SD anordnar.

SD och SD U komplerterar varandra och har
ett gemensamt mal - att ta tillbaka Sverige.

SDU
PRODUKTBR

T-shirt med diskret SDU-logga
120:-

SDU-klistermarken (60st)
50:-

Postgiro:
649 36 00-8
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Debatt/historia:

Indianernas ode
I ar ar det aterigen dags att demon-
strera till minnet av invandringen
och dess offer.
Det ar nu over 100 ar sedan invan-
drarna i Amerika trangde undan alIa
indianer. Mark stals, urbefolkningen
misshandlades och mordades. Vi vet
alla vad immigranternas terror resul-
terade i: reservat, dod och forinte1se.
Siouxer, apacher, krakfotter, arapa-
hoer; alIa urinvanare forfoljdes och
avlivades.

Nar massinvandringen kom igang hade det redan
gatt far langt. Ingen sag konsekvenserna av eravrar-
nas politik. Vi har alia last i backer och tidningar, sett
TV-program och hart pa radio om faljderna av kolo-
nisationen av Amerika. Nu nar vi stir pa randen till
nasta artusende borde vi alia kanna till var historia.
Genom att erkanna det som har hant i det farflutna
kan man satta stopp far samma utveckling i framti-
den. Det verkar dock som fokuseringen pa historien
har en tendens att farskana det som hander mitt
framfar agonen pa oss i dag.

Mangkulturalismen och den politiska korrekthe-
ten har i dag, 1999, brett ut sig aver Europa med ara-
ber i Frankrike, turkar i Tyskland och i Osterrike (tur-
karna farsakte invadera Osterrike redan far hundra-
tals ar sedan) och har i Sverige har vi ex-jugoslaver,
syrianer, gambianer och andra friimmande grupper.
Manga av dessa grupper samarbetar lander emellan
och besitter olika positioner inom europeiska ligor. I
dag faljer Sveriges regering den amerikanska modell-
len: en vansinnig urinvanarfientlig massinvandrings-
politik.

I Sverige 1999 ranas, valdtas och hotas svenska
ungdomar kallblodigt i sitt eget land av invandrare
som ett led i deras kriminalitet och farakt far sven-
skarna. Mangkulturalisternas propaganda akar i styr-

ka och omfang. Invandringskritiker har hamnat i
samhillsmarginalen och sriimplas som "rasister", dar-
far att det inte verkar finnas nagon plats at dem i det
mangkulturella samhillet.

I stillet far att skapa vllstand far Sveriges
befolkning genom att satsa pa det egna folket,
importeras Her manniskor till fangelser och bidrags-
apparaten, sa att det skattebetalande folket kan sugas
ut. I stillet far adliga efternamn ar invandrarna
"naturligt" scimplade med exotiska namn och
utseenden vilket skali komma att bli deras fribiljett
till kvotering och sarbehandling. Jag tanker aven pa
lycksakare sasom farniljen Demir och hur svenska
rattigheter och socialbidragsregler anses galla inte
bara far svenskar utan aven far dem. Det ma vara
over hundra ar sedan utrotningen av indianerna agde
rum, men an i dag fardrivs manniskor, direkt eller
indirekt, pa grunder som hurnanitet, FN-avtal och
"kulturberikning". I dessa tider behaver vi en kritisk
diskussion vad det galler mangkultur. Tank pa att det
var i mangkulturens namn som de vita tog aver
Amerika. Mangkultur ... visst, men pa vems bekost-
nad? Miingkultur kom till for att gynna vanstern. I
dag anvander vansterliberala partier mangkultureo
sam ett medel far att na politiska positioner.

Om vi gammer oss bakom historien kao vi aldrig
se de undantrangdas bild av verkligheten. Vakna upp!
Om vi iote gor nagot at svenskfientligheten nu, kan
vi snart erfara historiens upprepning. Satt stopp
inoan indianutrotningen upprepar sig. Historien gar
inte att andra pa, men det som blir historia i morgon
kan vi andra pa i dag.

Det har varit demonstrationer runt om i landet
detta ar. Gii ut och gar din rast hard. Vi svenskar ar
annu manga och starka. Utlanningar och politiskt
korrekta kan och far inte tysta oss. lnte nu. Aldrig
nagonsin!



Europa: ••FPO m.ot makten!
-men vad innebar nationalliberalismen?
Under hosten gick svensk massme-
dia i taket. Ater igen hande det
otankbara, ett nationalistiskt parti
tog ater ett stort steg framat. Och
denna gang var det allvarligare an
nagonsin. For ett tag sag det ut som
att osterrikiska FPO, lett av Jorg
Haider, skulle kunna ta plats i den
nya regeringen. Med 27.2 % blev
man Osterrikes nast storstaparti.

FPO ar vad man kallar ett nationalliberalt parti,
ett inte helt bekant begrepp i Svenge. Med vara defi-
nitioner later det till oeh med som en motsagelse.
Det hela kan kanske behava sin lilla farklaring. I
liberalismens tidiga skede var det inte ails ovanligt att
liberala partier samtidigt var nationalistiska. Sitt star-
sta sate hade man i Tyskland dar det farms en hel
handfull- nationalliberala partier, men de farms aven
pa andra platser i Europa, danbland Danmark. I dag
ar foreteelsen om inte mdod sa ganska ovanlig. Med
lite vilja kanske man kan kalla det norska

_______£remsJmttspartier.natiQualliberalt. Men framfar ailt
ar det FPO som gar ansprak pa titeln. Utvecklingen
till detta har dock gatt snabbt, far bara 15-20 ar
sedan var FPO farknippat med mer traditionellt
(atrninstone med vara matt matt) liberala dogrner.

Sjalv ar inte ledaren Jarg Haider sa villig att satta
en ideologisk etikett pa sig oeh sitt parti. Han talar
om ideologier oeh mopier som hamnande oeh
osjalvstandiga. Sjalv kallar han sig frihetlig, oeh nar
man utveeklar detta sa harnnar ban i ett demokrati-
tankande som i miingt oeh mycket ligger nara det
som £inns i Svengedemokraterna.

Mycket av Haiders ideer gar tillbaka till den
garnle liberalen John Stuart Mill. Mill befarm sig pa
sin tid mil fran de som kallar sig liberala i Sverige i
dag. I boken "Det representativa styrelsesattet" som
korn 1861 kan man saga att ban slutligen definierade

den representativa demokratin vi bar i dag. Tanken
bakom var att gara en politisk motsvarighet till den
£riamarknaden. Med den allmarma rastcitten under
devisen "en man, en rast" ville man skapa ett system
dar individers efterfragan skulle vaga lika.
Motivationen farms i fyra huvudargument; man
framjade individernas sjalvfarverkligande, matenella
oeh l..'U1turellaframsteg samt utgjorde en grogrund
far medborgaranda oeh gemenskap (till saken hor
dock att Mill sjalv hade vissa reservationer som idag
ar farlegade, t.ex. mot kvinnlig rastratt oeh far extra
makt till "speciellt menterade personer"). Men det
som framfar allt blivit vagledande far Haider ar tron
pa att frihet kornmer med ausvar, inte bara ansvar i
form av ansvarstagande utan oeksa i form till andra
rnanruskors frihet. Inte minst reagerar man mot den
"mobbning" (brannmarkning, bannlysning, trakasse-
ner - kalla det vad ni vill) man i dag ofta anvander
mot meningsmotsclndare vilket han jamfar med de
metoder totalitara stater anvander mot de man inte
vill se. Haider har oeksa noterat att dagens "demo-
krati" ofta saknar subtila demokratiska bestandsde-
lar. I detta vakuum som uppstar ser han en raddare i

Meningarna om FPO och Jorg Haider gar
brett isar, ocksa hos nationalister.
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populismen som en rast av folket, sa kallas ban
ocksa ironiskt nog ocksa "populist" av sina motscln-
dare.

Nar det galler visioner om morgondagens sam-
halle ligger FPO en bit ifriin Sverigedemokraterna.
Aven om Haider aldrig narmar sig Sveriges liberala
partier sa anvander han den svenska valfardsmodell-
len som ett avskrackande exempel. Och aven om
Sverigedemokraterna inte ser den moderna versio-
nen, Palme och £ramit, som nagot alternativ sa ar
det andii dess grund och tidiga utseende vi vill
narma oss. FPO skiljer sig ocksa mot SD i att man
har en mycket mer individuell syn pa manniskan,
och det har ju sina logiska farklaringar. "Sa mycket
frihet som majligt, sa litet stat som ar nadvandigt"
har Haider sagt. Det gar ju att tolka pa flera satt,
men andii ar det helt klart att man har en annan
grundsyn i denna fraga an oss.

Men vad det galler ideerna om sarnhallets samm-
manhillande massa ar det lattare att se likheter. Det
egna folket ar inte bara de som i farsta hand skall sm
under statens beskydd, de skall ocksa ha ovillkorlig
ratt till sin hembygd och sin kultur (som kan jiimfa-
ras med SD:s slogan; "Familj, Hembygd,
Fadernesland). Dock skall detta vara en harmonise-
rande faktor och inte leda till rasism och liknande
sjukdomar. Och det harmoniserande i att Haider
tveklast sager att Osterrike inte ar ett invandrarland
ar att ordning bygger pa den minsta gemensamma
namnaren att ett land dar ofarenliga normer och
varderingar mots inte kan erbjuda samma starka
grund

Sa vissa likheter med den form av nationalism
som SD och SDU faresprakar £inns synlig. Men
detta skall definitivt inte averdrivas. Till exempel
motsatter sig FPO repatriering av etniska framlingar
och man vill inte heller att Osterrike skallliimna ED.
Front Nationals ledare Jean Marie Le Pen har av
flera anledningar en ratt kylig banning till Haider.
Han ser (som andra) en populist i honom och kallar
honom principlas, nagot den tyska mentom Franz
SchOnhuber ocksa har gjort. De ser en fara i hans
form av nationalism, vilket satter dem sjalva, liksom
SD, pa den mer konservativa (eller SD som social-
konservativa om man sa vill) sidan av samma natio-
nalistiska mynt. Men a andra sidan har SD:s partile-
dare Mikael Jansson sagt att FPO ar det partiet han
karmer mest frandeskap med i Europa, sa det sista
ordet om Haider ar knappast sagt i vara kretsar.

I svensk media har en hemsk bild malats upp av
Haider efter valframgangarna. Men som alla
SDU:are vet rrulste man vara pa gransen till krimi-
nellt naiv for att kunna satta nagon tillit till media.
Aftonbladet slog pa stora indikationstrumman och
ville till varje pris koppla samman Haider med Adolf
Hitler. "Adolf Hitlers meningsfrande" skrek en av
deras artiklar ut. Den nigot subjektiva slutsatsen blir
att Haider beundrade "Hitlers arbetsmarknadspoli-
tik". Egentligen var hans uttalande ett grovt satt att
angripa Osterrikes nuvarande arbetsmarknadspoli-
tik, genom att saga att den till och med var sarnre an
nazistemas. Detta sades vid en debatt, och oar
Haider sag hur hans motsmndare valde att tolka
detta bad han genast om ursakt for sitt ordvaL Detta
var ett par ar sedan men ar tydligen fortfarande
rykande aktuellt. Dessutom har Haider vid ett mote
for krigsveteraner sagt att dagens generation borde
karma tacksamhet och vardnad till tidigare genera-
ri.oner.Inget farligt i detta kan tyckas. Men vid detta
tillfalle fanns dock ocksa en mindre samling mann-
niskor som vant med i den tyska armen. Pa detta lite
suspekta satt kom Aftonbladet fram till att Haider
var en "Hitlerbeundrare" (ocksa detta citat ur
Aftonbladet).

Sa nar FPO blir nast starsta parti tycker
Aftonbladet att det ar dags att spela pa manniskors
tilltro till demokratin och dess farsvar.
"Hagerextremismen gar orovackande framstatar
runtom i Europa. Demokratins och jamlikhetens
farsvarare maste vakna.", skrev Aftonbladet efter
valtriumfen. Men att de som inte accepterar att FPO
fartjanade 27.2% av rasterna sk-ulleha nagot intress-
se for demokratin nu oar allt fler valjare faljer i
Haiders fotspar ar en befangd tanke. Istallet ar det
Haider som visar sig som demokratins friimste ridd-
dare i Osterrike, inte minst dii hans valmaten stars
av olagliga motdemonstrationer bestiiende av gatu-
pabel. Apropa pabelbeteende sa vagrade Israels
regering att besaka Osterrike efter att valjarna sagt
sitt. Det ar ju ocksa ett satt att kommentera allmann-
na val. Sa det uttalandet f'ar val i kombination med
inledningen om John Stuart Mill bli en passande
avslutning pa denna artikel.

Men farmodligen finns det anledning att ater-
komma tillJarg Haider, FPO och kanske aven deras
ungdomsfarbund FRJ i framtiden.



SDU Syd:

SVT till attack
Efter au ha sett Reportrarnapa SVT2

., _< pa tisdagskvallen (16/11) kan man
...~~ egentligen bara konstatera att media

" aterigen lyckats med ett av sin a vidri-
...,.; ga forsok att smutskasta Sveriges
:':~.;:;enda invandringskritiska parti.
q)J Programmet skulle handla om nazis-
. '~:fcmen och valdet mot dess mots tan-'1-7".

.'"} dare, och det gjorde det ocksa. Au
.~:. man, ungefar mitt i det en timme

Ianga programmet, vaver ihop detta
med ett reportage om

",c.-;'..' Sverigedemokraterna,kan egentligen.a~bara ses som tragiskt, men oc~.a
~F som ett smart drag av dem som ar
.:.';:emot invandringskritikeri aIlmanhet
'.'0' och sverigedemokrater i synnerhet.t5t Man pastar aldrig nagon gang i programmet

~ att Sverigedemokraterna ar nazister. Daremot
[/) ar man noga med att papeka att det budskap vi
:~~;;;...idag for ut, inte ar riktigt averenssriimmande
'r"4':: ...:1f~..med vara egentliga mal.
i~' -Idag sager man mest "stoppa invandring-
~,l~~ en", "ett svenskt Sverige" och "stoppa krimina-

<c' li "reten , men ...
Jag kan inte svara pa att ovanstaende ordaly-

." delse ar helt korrekt, men detta var i alla fall
;:~;i innebarden av vad reportern sa;
~ ~. S,erigedemokraterna ar nazister som anvander
~'.O. .~ sig av vackra formuleringar. Detta "bevisar"
J p man sedan genom att plocka fram ett par (tro-

ligtvis alla de kunde hitta) exempel pa individer
som farut var medlemmar i SD, men som

! numera aterfinns i nazistiska organisationer.
Jag tanker inte pasta att detta ar lagn. Sedan

- : ~: paniet antog en hardare linje mot extrema med-
:","~.~lemmar, har dessa dock farsvunnit antingen (i)

- pi eget bevag av ideologiska skal eller (ii)
genom uteslutningar. I de bada fall, som

. :: Reportrarna tar upp, handlar det om den farsta
~ kategorin (i). Saledes faller hela "bevisningen",

genom simpellogik:
Nazister Iamnar SD av ideologiska skil.
Nazister Iamnar inte ett nazistiskt parti av

ideologiska skal.
Saledes ar SD inte ett nazistiskt parti .
I det andra fallet (11) kan man saga sahar:
SD utesluter nazister p g a att de ar nazister.
Nazistiska partier utesluter inte nazister p g

a att de ar nazister.
Saledes ar SD inte ett nazistiskt parti .
Sa har vi konstaterat det .
Vidare roar sig Reportrarna med att belysa

vara faretradares kriminella farflutna. I al1afall-
en utom ett handlar det om personer som
numera la.mnat organisationen. Vilken relevans
har det cia?Man lyckas hitta tre personer - varav
endast en ar kvar i partiet - som damts for
nagot brott. En av dem var Anders Klarstram,
f d partiledare, som i ungdomsar haft en del
hyss for sig, den andra Markus Koch, som for
nagra veckor sedan valde att larona pattiet.

Nummer tre av vara hemska brottslingar,
Anders Steen, som leder kommunfareningen i
Haninge, ar damd for nagot slags bedrageri.
Om detta vet jag dock faga, och tanker rl:irfar
inte bry mig mer om det, utan istallet konstate-
ra att vi cia har en (1) damd brottsling i partier,
som dessutom begatt ett ganska ringa brott och
sonat det. Vad har eko-brott med nazistisk terr-
ror att gara, och vad ar detta mot det oral soss-
sebedragare, som visat upp sig under senare ar?

Nar vi fick veta vad programmet skulle
handla om, vagrade vi sriilla upp pa en intervju.
Man farsakrade oss cia om att vi skulle fa ata
upp detta, och tack, vi blev matta sa det racker.
Reportern gjorde valdigt k1art for tevetittarna
att ''Johan Rinderheim inte vill tala om partiet i
teve...".

14.---------------



SDU Vast:

Hant pa
Vastkusten
Formodligen har helvetet
fryst over, i Trollhattan han-
der det namligen markliga
saker. Kommunfullmaktige
har faktiskt godkant en av
SD:s motioner. Den
behandlade inforande av
sprinklersystem pa bussar.
Detta var andra gangen pa
12 ar SD fick igenom en
motion. Senast var i Hoor
1995 da vi fick igenom ett
forslag om stopp av inkop
av djurtestade produkter.

Den 6 november holl SD
Vast sina traditionella
novembermoten. Detta ar
besokte man Molndal och
Stenungsund. SD:s partise-
kreterare Jakob Eriksson
och SD- Kurirens Torbjorn
Kastell tjanstgjorde som
talare.

Den 9 november har blivit
lite av "antirasisternas" egen
lilla julafton (den firas till
minnet av nazisternas
Kristallnatt). I dessa
skumma kretsar ryms de
mest samhallsfarliga ele-
ment, det at ingen overrask-
ning. Anda kanns det lite
overraskande att arrango-

rerna till demonstrationen i flyga...
Goteborg tillat en AFA-akti- -----------------------------------
vist pa talarlistan, maskerad SDU Vast har sedan forra
dessutom. "Det skulle vara nummtet av Demokraten ~',1~~,-,'r

oansvarigt att inte lata dem kom ut hunnit med sex flyg-
tala maskerade" sade en av bladsutdelningar och dess-
arrangorerna. utom haft en viskvall.
Vanstern och Ung Vanstet -----------------------------------
skulle ha varit med, men Nar syndikalisterna hade sin
backade ur. Detta hade dock (maskerade) "antivaldsde-
inget med AFA:s framtra- monstration" valde man att
dande att gora, sa aterigen lagga den i Trollhattan. "For
syns deras sympati med med att Sverigedemokraterna
och for antidemokratin tyd- sitter i kommunfullmaktige . '7/-::"'

ligt. dar" och tyc~te att ?et. fa~- 'S!!l
----------------------------------- turn att de illte bJudit ill .:~~;
Vansterns avhopp pa 9 Sverigedemokraterna som, PJ~
november i Goteborg ledde talare inte behovde forklatas CI1
till ett annat avhopp, fran vidare.
var egen lilla favorithaxa Det kan vi ju fOrsta. Vi mot-
Alexandra Pascalidou. satter ju oss ALLA former
Alexandra hoppade av da av vald mot oliktankande
Vanstern vagrade att betala OAVSETI vilka de ar. T,. ,
hennes flygbiljett Fran Det ar vi tydligen ganska ~~:
Stockholm. ensamma om.
Tydligen ar inte ens hon sa '1

pass ovettygad att hon fak- Den4 decemberhall SDUVasteni ~AIJ'
tiskt kan tanka sig att gota c t c" dl h' tles lorme emmaroc m ressera- '
en uppoffring... d . Udd II Eft l' ::.,.eleva a, er attett anta om-, ,',
Intressant ar ocksa att hon .. .>~

" d 0 k 0 vilk - bJudna menmgsmotsclndareaWl- :~vagra e att a a tag, et ar':i
k mil'.. "nli sats kunderunt 70 personerha en,'

ett myc et mer Jova gt. . :,
1 . MOd rohgochglvandeafton. "\a ternatlv. en a an ra

sidan, dar trangs ju hemska
svenskar som inte har dd att
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~ SDU ost:

~.SDU i aktion pa
~

'-.
~. -g
~rimbomarknad

Under tva dagar i borjan av okto-
ber var det marknad i Norrtalje sju
mil norr om Stockholm och grann-
nor ten Rimbo som ar Sveriges
storsta endagsmarknad och har

;~ cirka 60 000 besokare. En valdigt
gammal och fin tradition i
Roslagen. Och darmed ocksa ett
utmarkt tillfille att gora reklam for
partiet och ungdomsforbundet,
vilket vi gjorde med stor framgang.

Forutom flvgbladsutdelning till alia forbipass-
~~~ serande ~ade ~. oc~.sa.~~a~d annat backer, T-traj-
~~ or och bocker till forsalJrung.e3;:- Vart budskap mottogs positp;t och med stor

gladje av lokalbefolkningeo och de Ian~'aga beso-
kama, som under hela farmiddagen till stor del
utgjordes av aldre herrar och damer och fram-
emot kvallen blev till en mera brokig skara. Dar
fanns ocksa vissa personer som pastod sig ha
nagot med arrangemanget ay marknaden an gora.
Dessa blev till synes forfarade oyer dessa patrio-
ter som glatt spred sitt budskap och de fraste och
viftade med en paraply och manade oss an lamna
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omradet, trots an marknaden anordnats pi ali-
man plats. Vi tog da genast kontakt med polisen,
beskrev siruationen och tick strax beskedet au: vi
kunde fortsatta vart varv. Nar de aldre hemma
med paraplyet sjalva £att lyssna till ordningsmak-
tens ord blev de snopna och forsvann utan ettord
och vi kunde fortsatta vart arbete far Svuiges
framtid.

Med tanke pa an vi forutom affischering, flyg-
bladsutdelning och forsaljning ocksa aktivt reso-
nerade med manniskor och forklarade SD' s tan-
kar lyckades vi andra bilden av SD som minga
manniskor har av oss fdn media och vi tick bade
gammal och ung att oppna agonen for Svmges
problem. Ingen besokare gick hem utan att
atminstone ha tagit del av huvudtanken i virt
budskap. Pa flygbladen stod namligen med ~ora
bokstaver "Lat Sverige forbli Sverige" odt det

forsta besokarna tick hora var "Ta en flYJidad,
varna den svenska kulturen".

Utover detta hade vi valdigt trevligt ochiDpp-
pas gora detta till en arligt aterkommande ndi-
cion.



SDU Nord:

En potentiell
valdtaktsman?
"Ett nej ar alltid ett nej!" Man
behover inte vara nagot geni
lor att lorsta detta. Trots detta
ar det inte ovanligt att mann-
niskor inte klarar av att se det
enkla i detta. Inte sallan ar det
valdtaktsman som inte forstar
inneborden i detta ord. Man
kanske inte behover vara vald-
taktsman for att ha detta pro-
blem, men mahanda en poten-
tiell?

Jag blir mer och mer tveksam om vi
nagonsin kommer att fa en folkomrost-
ning om ett svenskt anslutande till den
moneriira unionen EMU. Men om detta
sker sa kommer det utan tvivel bli en
farggrann tillstillning. Det visar inte
minst statsminister Goran Perssons uttal
i fragan.

"Tva val har vi. JA nu elier JA sedan".
Jaha! Det var ju ocksa ett satt att resone-
ra. Det ar inte bara oliimpligt att sm utan-
for EMU (i Goran Perssons ogon, inte
SDU:s) - det ar helt och hillet omojligt
ocksa. Sa formodligen forsvinner
Sverige i sjalva lutten om vi inte sager
upp var suveranitet ytterliggare.

Jag tolkade Perssons uttalande som att
dessa tva alternativ ar de enda som
kommer att finnas pa valsedeln i ett
eventuellt val Ga... annars har vi ju minst

tre alternativ). Nu stormade dock social-
demokrater till fran alla hill som allihopa
ville tolka Perssons utspeI pa sitt eget lilla
satt. Men alla var de overens om en sak, :
Persson hade inte menat att vi bara skall ,.
fa valja pa JA eiler JA. Nu har Persson t-~
sjalv varit miirkviirdigt tyst om sitt utta- ::._":"_.
lande, men vi koper val hans partikamra-'
ters resonemang tills vi hor nagot annat.

Men Per Unekel i Moderaterna ar i
alla fall av den asikten att man inte ens .
skall kunna valja ett NEJ. Han vill ha det ;
som han vill, heist nu men i viirsta fail ~\,.

.•• -":1 '".,

nagot senare. ~1t, -

En vaIdriiktsman bryr sig inte om i fail ..
offret skriker NEJ. Per Unekel a sin sida :j. .,;
iir trevlig oeh fragar innan han skrider till ;: ,:'.
verket. Forvisso kan det bara sluta med·: ...,;

.<~",. :

en sak i oeh med att du inte kan saga:
NEJ. Men han iir i alla fall snill oeh fd-
gar forst. "Vill du nu, eiler snart?" Oeh
skulle detta vansinne verkligen genomfo-.
ras (vilket jag inte alls hiller som otroligt) ?
sa innebiir det i realiteten att vi tappar';.-
V:lrrostratt. Och vad ar sedan nasta steg?
"Moderaterna nu, elier om en manad"?
Varfor rosta alls, varfor inte se Nord-
korea som ett foredome?

Vilken manniskosyn som iir vidrigast,
en vaIdriiktsman eiler Per UnckeIs, later
jag er svara pa. Men jag vet vad jag tyek-
er. ..



SDU proftlen:

Jimmie esson
I vir serie om SDU-aktivister har turen
kommit till Jimmie Akesson frin
Solvesborg i Blekinge.

Akesson ar inte bara vice ordforande
i SOU utan ocksi ledamot i kommunfult-
maktige i Solvesborg.
Nar oeh hur blev du nationalist? Nar korn du in i
SDU?
Nationalist har jag nag alltid varit. Sam liten vagrade
jag spela ishoekeyspel, am jag inte £iekstyra de blagu-
la gubbarna, oeh aven am det nationel1a medvetandet
forsras utveeklats med aren, ar det nag samma kans-
lor sam ligger till grund for dagens engagemang. Jag
tror art det bar en liten nationalist i varje ung svensk,
det galler bara art, sam Sokrates sa, stilla de citta fci-
gorna. For min del har jag inte haft nagra foraldrar
sam hammat denna utveekling - snarare tvartom, ar
det kanske mammas vishet lett mig in pa rart spar,
oeb sa smaningom SDU efter valet -94.
Ungdomar finner idag sallan intresse i partipoli-
tik, hur bryter vi den trenden?
Genom att vi infor Politik pa skolsehemat fr a m hog-
stadiet, oeh pa sa vis formar skolungdomar att ta stall-
lning i fcigor av alla slag. Eleverna organiserar sig i
partigrupper oeh haller regelbundna deba tter,
omrostningar oeh val. Det kan lata val ambitiost, men
jag tror det ar den enda vagen. Vi ser ju hur skolvalet
vart f}ardear faktiskt engagerar, men mel1anvalen dor
intresset ut.
Vilka ar SDU:s viktigaste Cragor?
Det mangkulturella samhallet oeh ED. Detta ar tya

odesfcigor, oeh det gar fruktansvart ant att motas av
nonehalans nar man patalar dess foljder.
Finns det nagon £raga som SDU borde fOrahar-
dare?
Det kommande aret maste vi slappa allt annat, oeb
satsa allt for art hilla Sverige utanfor EMU. Det andra
kan vanta, men en EMU-anslutning innebiir ert totalt
forintande av Sverige sam nationals tat. Vart folks ode
avgors, oeh vi kan inte bara sitta stilli oeh titta pa.
Finns det nagon £raga som ar direkt daIig?
Dodsstraffet, tveklost. Jag gillar inte att sanka mig till
daligamanniskors niva. Jag kastar inte tillbaka sten pa
anarki~terna oeb jag dodar inte mordare. Las istillet

in dem pa broo oeh varten, tvinga dem att se bilder av
sina offer oeh lat dem vandas tills samvetet ater upp
dem, bit for bit.
Har du sjalv nagra fOrebilder inom SD eller
SDU?
Jansson oeh Rinderheim ar tva fantastiska manniskor.
Tillsammans med Kenneth Sandberg bildar de den
trio sam ska se till att Sverige forblir Sverige. For att
fa en fullkomlig "folkhemskvartert" vill jag stoppa in
Anders Westergren i ett horn.
Hur agerar du sjalv fOratt vara fOrebild?
Jag forsoker inte vara nan forebild, utan ar mig sjalv
for det mesta. Om nan vill ta efter mig, mina brister
oeh kanske nan god egenskap, ar det forsras roligt,
men det ar inget jag gar runt oeh tanker pa.
Vad har du fOrpolitiska fOrebilder?
Jag ar inte saker pa art jag hittar nan som ar fullkom-
lig.Om man blandar lite, oeh tar Ghandis "ieke-valds-
prineip", van Heidenstams fosterlandskarlek oeh
Jesus pasradda, fangslande talarkonst, tar vi ihop en
£igursom jag skulle kunna tyeka om.
Vad har du for historiska fOrebilder?
Historien har ju alltid Bera sidor, oeh det ar svart att
vara saker pa vem sam ar god oeh and. En ny
Engelbrekt, sam kunde sarnla folket i ett rag mot
Stockholm oeh Rosenbad, skulle knappast skada.
Jansson far se till att kopa bekvama skor...
Hur gor vi SDU till ett battre fOrbund oeh SD till
ett riksdagsparti?
SDU ar annu myeket ungt, oeh det mesta kan forbatt-
tras. Det galler aven SD, oeh faktum ar art det hela
borjar se riktigt lovande ut. Foljer vi bara planema
oeh nar delmalen, £inns det inget sam kan stoppa oss.
Det ar inte Riksdagen sam ar malet - vi ska bilda rege-
ring! (Vilket naturligtvis ar helt raft, redaktionen ber om
Jlrsakt och Iovar aft omfomtJllerafragan till niista nJlmmer)

Nagra har ifragasatt valet av fragor till vara pro-
filer. Vilket naturligtvis ar positivt, kritik ar alltid
bra.
Till nasta nummer ber vi er lasare om hjalp med
detta arbete. Vilka fragor viii ni att vara profiler
skall svara pa?
Skicka ett brev (adress pa framsidan) elter via E-
post:
"imm
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