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Jimmy Windeskogs ledare:

Persson in i historien
Goran Persson vill sa val. Men han
kommer aldrig att bli nagon landsfa-
der for Sverige, till hans stora fortret.
Han kommer knappast helIer att bli
ihagkommen som nagon av de stora
soeialdemokratiska ledarna, hittills
har hans styre endast minskat partiet
oeh ehansen ar stor att man mister
makten i nasta riksdagsval.
.\1en Persson "ill ju uppenbarligen bli ihagkommen
som nagot alldeles extra nar hans tid som social-
demokratisk partiledare ar over, hans stora ego till
och med kraycr det. Sa yad gora? Hur "inna sym-
pati och respekt trots att den nationella politiken
inte har lycbts och att hans parti inte bara har
tappat kommandot utan star splittrat, inte minst i
Ei\1LJ-fragan.

Kanslor ar nagot som kan salja produkter och
manniskor, det kan yacka respekt och intlytande. I
,'ulgarbpitalismens guldaJder ar det som bekant
ganska ointressant ,'ad produkten innehaller bara
forpackningen ar charmig nog. Och det "ar just
detta Syeriges sa kallade "Forintelsekonferens"
handlade om.

Att Persson skulle bjuda in manniskor och agna
sin fritid till att kladda ner sjalvklarheter i en
"deklaration" skulle jag inte heller ha nagonting
emot. Och skulle det ,'ara sa att Persson faktiskt
har !ingest o\-er socialdemokraternas politik under
2:a \'arldskriget sa skall han naturlign'is behandla
detta. '\[en att lata staten betala hela kalaset blir lite
fel.

Fel blir ocksa Perssons hela resonemang pa
denna konferens. ~-\ttyi skall kanna nagon form ay
kollektiy skuld for art \·i inte hade forsyar nog till
att fora nagot annat en en feg och foranderlig
"neutralitets" -politik under kriget kanner jag som
krankande. Jag har aldrig rostat pa landsforradarna
inom socialdemokraterna och vagrar saledes att ta
ansyar for deras handlingar, det tar de gora sjalYa.
Detsamma galler de syenskar'som ir triyilliga i den
tyska armen, jag kanner inget ansyar for deras
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handlingar (speci-
ellt da inga krigs-
forbrytels,er har
hittats bland dem).
Egentligen strun-
tar dock Persson
formodlingen i allt
detta. Han ser sin
chans att skriva in
sig i historiebock-
erna som den
statsminister som
mest tydligt
"bekampat" nazismen och som den som "gjorde
upp" med vart "nazistiska" arv. Naja, nagot skall
man ju syssla med ...

Men det var fler som gjorde bort sig under kon-
ferensen. Jag besokte en motdemonstration (!l!)
mot konferensen pa Sergels Torg arrangerad ay
tler kommunistsekter in jag kan komma ihag.
Under en timmes tid ftck vi hora hur "goda" dessa
olagliga och stenkastande krafter ar, och hur det
borde vara de sjalva och inte politiker som skall
beklaga sig for skattebetalarnas pengar.

Desutom menade dessa grupper (dar det pro-
jekt som eXpo ingar i, Natverk Mot Rasism, fanns
representerade) art yi har missat en lang rad "for-
intelser". Bland dessa var "forintelsen" Sverige
genomforde genom att skicka hem kosovoalbaner
till brinnande krig, att Sverige inte skickar hem
kosO\'oalbaner och att det inte ir nagot krig i
Kosovo missade man helt. En annan missad forin-
telse var den svenskarna genomfor mot samerna!!!

Det ftnns en poang i att informera om
Forintelsen, men detta sa lange det ftnns ert irligt
syfte bakom. Och derta sa lange man ocksa
behandlar aven andra forintelser.

Men problemet just nu ar att detta ses som ert
arbete art tysta, im-andringskritiker enligt tesen;
"ingen rok utan eld". Persson och co borde salja
sina stora ogon och overlata denna verksamhet till
minniskor med arliga avsikter.



Aktuellt:••
Osterrike visar
vagen!!!
Med Haiders intag i den osterrikiska
regeringen gar Europa in i ett nytt
historiskt skede. Pa 80-talet borjade
nationalisterna sa smatt skorda fram-
gangar oeh etablerade sig i flera par-
lament. Nar muren foll 1989 fiek vi
an mer luft under vingarna. Nu tar vi
annu ett steg in i framtiden!
Exakt vad det konkret kommer att innebfu:a
med FPO pa fern ministerposter (vilket det ser
ut som att man tar nar detta skrivs) bnns ono-
digt att spekulera i, den fragan kan aterkomma
nar vi har sett nagra resultat.

Det som ar av riktigt stort intresse just nu ar
omvarldens reaktion. Eller Israels och vastvarl-
dens reaktion, for det vore orattvist att dra in
hela varlden i det motbjudande skadespel vi nu
ser framfor oss.

Det vi ser ar hur manniskor reagerar under
pressande !agen. Forvisso ar inte Iaget speciellt
~'pressande", att nationalister till sist skulle inga
1 en europeisk regering kan knappast komma
som nagon storre overraskning for den som
foljt utyecklingen. Men det har tydligen inte alla
gjort, Israel, USA och EU tycks totalt tagna pa
sangen.

Och det ar i detta "kritiska lage" man visar
sina egentliga ansikten. Nastan 30 % av oster-
~arna valde att rosta pa FPO, och enligt opi-
nlonsundersokningar sa vill en tydlig majoritet
av landets befolkning se FPO i regeringen.
Detta skapar en moralisk panik hos de Politiskt
Korrekta.

Efter Bera decennier av stora ord, att EU ar
ett demokratiskt fredsprojekt, visar man till sist
sitt egentliga ansikte. Israel har redan avbrutit
alIa diplomatiska kontakter med Osterrike
genom att sanda hem sin ambassador, EU-!an-
derna (aven Sverige) avbryter ocksa i realiteten
alIa seriosa kontakter och USA har stallt sig
bakom detta beslut.

Sadana har kraftfulla reaktioner brukar bara
forekomma innan en militar aktion mot ett
land. Nu !ar vi knappast se detta i just det har
falIet (elIer?), men detta ar trots allt sa nara en
krigsforklaring man kan komma. Och skalet?
Att osterrikarna ar trotta pa sina landsforradare
till politiker och vaIjer ett sunt altemativ. Sa
mycket allvar lag det alItsa i allt snack om demo-
krati och humanism.

Politiskt Korrekta politiker over hela Europa
har nastan med graten i halsen talat om att
Europa ar en del av varlden dar demokrati och
humanism maste rlda, bland annat var egen
superminister Anna Lindh. Man anser inte att
FPO for medlar dessa varderingar i sitt politiska
program. Men exakt vad som skulle vara sa
"odemokratiskt" och "inhumant" har man
aldrig lyckats peka pa. pet som dominerat
debatten ar ett par citat som i sjalva verket inte
sager nagonting (men dessa gick vi igenom i
forra numret och vi behover inte gora det igen).
Istallet ar det sa att FPO (likt Sverige-
demokratema i Sverige) ar det parti i landet
som for demokratifrlgan hardast, medan de
andra partiema skickar ut sina ungdomsfor-
bund for att stora Haiders moten. Ar det denna
utveckling man fruktar, att nationalister over
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hela Europa tar sig in i regeringar och satter Haider har sagt att man inom en ganska kort
stopp for odemokratiska metoder i politiken? framtid skall ha ett "principiellt stopp" i denna

Och att FPO skulle vara ett fci.mlingsfient- ~ GrattiS Ostertlke!!!
ligt parti, ska man ta det pa allvar? Man vill Det som skan bli mest intressant att folja ar
bygga ett Osterrike for osterrikarna - aj sa hur FPO skall kunna stoppa utbredandet av det
hemskt! Att mva samma sak som fick FN att mingkulturella samhillet. Just i denna fciga har
skapa Israel for judarna. Och nu visas ju ocksa FPO:s program en stor brist da man inte ar for
Israels egentliga demokratiska tilltro, talande, repatriering. Dessutom har det talats om att
ack sa talande. regeringsbildningen skall innehilla ett erkan-

Jorg Haider tycks ha spelat alia sina kort pa nande av integration en. Och skulle den gora
. basta satt, men sa har han ocksa haft valdigt bra det sa satter det naturligtvis kappar i hjulet for

kort pa hand. Nar regeringsforhandlingarna arbetet i denna avgorande fciga.
mellan socialdemokraterna och de konservativa Och det ar har Haiders storsta provning
farms egentligen endast tva alternativ, antingen kommer. Hur mycket ar han villig att offra av
en regering mellan de konservativa och FPO FPO:s program for derma regeringsbildning?
eller nyval. Och skall man tolka opinionsunder- Jean-Marie Le Pen har tidigare kallat Jorg
sokningarna sa ar det mycket Haider for principlos, och jag
som talar for att FPO skulle antar att just denna situation
bli storsta parti i ett nyval. kommer att ge antingen Le

Haider forklarade redan nar Pen eller Haider citt.
valresultatet presenterades att I arlighetens namn fmns det
han inte hade nagra tankar pa pa derma front lite orosmoln
att vara med att bilda regering, pa himlen. Pa ganska kort tid
till skillnad till de andra parti- har J6rg Haider gitt fran att
erna. Istallet har Haider hela var<!.en EU-motstandare till en
tiden visat ett enormt anSVar5- politiker' ~om endast motsatte
tagande for Osterrike. Nar sig EU:s ostutvidgning. Men i
sedan forhandlingarna stran- J" H'd h k 't och med regeringsforklaringenorg al er ar omml upp "
dade hade den latta vagen for . . .. Id d f" tycks nu Halder acceptera, , .... 51g 1 var en 5e an orra 0 ..'

Halder vant att vagra forhand- numret av Demokraten! bade EU som overstatligt
la med de konservativa, dar- organ och ostutvidgningen.
med skapa ett nyval och med all sakerhet ha ett Naturligtvismaste man ta och ge nar man bil-
mycket battre utgingslage. Istillet har Haider dar en koalitionsregering. Men samtidigt tands
sett vad som har varit bast for landet och inte en del varningssignaler, etablissemanget i
nodvandigtvis hans eget parti, hur manga poli- Osterrike taw om Haider som en populist som
tiker gar det? har ganska latt att byta asikt. Nu skall man val

Detta innebar naturligtvis inte att man kor inte ta detta subjektiva uttalande pa allt for stort
over FPO hur som helt. Fern ministerposter har allvar, men fcigan har anda relevans. Skulle det
man forhandlat till sig, nagra av dem ar speciellt t.ex. vara ratt av Sverigedemokraterna att over-
viktiga. Finans-, social- justitie-, forsvars- och ge EU-fdgan for att kopa sig makt?
infrastrukturdepartementen kommer att styras Chansen finns forvisso att fragan endast
av FPO, vilket gar det mojligt for FPO att "gloms bort" tillfalligt for att aterkomma tills
verkligen kunna forandra landet. Dessutom nasta parlamentsval.
blev man tilldelad vice kanslerposten. I Sverige har det intraffade mots, ovedag,

Ovanpa detta verkar det som de konservati- med antidemokratiska tongangar. Utrikes-
va accepterar att Osterrike inte langre skall ha minis tern (och den som stoppade Sverige-
nagon utomeuropeisk invandring att tala om! demokraterna fran att hyra lokaler i Stockholm)
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Anna Lindh har yid en lang rad tillfillen visat
prov pa detta. "En svart dag for Europa" (!!!)
kallade Lindh den torsdagsnatten da det stod
klart att FPO verkligen var inne i regeringen.
Statsministem Goran Persson har a sin sida
uttalat sig i riktningen att Osterrike inte langre
kan vara en del av Europa!!! Detta bygger han
pa att det skulle f11l!lasnagon form av "varde-
gemenskap" som binder samman Europa.
Exakt md denna "vardegemenskap" bestar av
ar svart att saga, men da Persson bevisligen inte
accepterar det al1manna valets resultat.

Gudrun Schyman fick fdgan om EU:s
moraliska krigforing var riktig och svarade ja pa
denna fciga. Journalisten fcigade cia om inte
detta skulle anvandas pa regeringar dar pro-
kommunistiska partier ingar. Det ansag inte
Gudrun da hon menade att dessa varken mar-
scherade pa gatoma el1er slog ihjal manniskor.
Nar nu FPO skulle ha "marscherat" el1erhaft
ihjal manniskor framgick inte av Schymans
uttalande, men den med gott minne vet att
kommunismen uppskattningsvis har haft ihjal
mer an 160 miljoner manniskor genom aren.
Schymans uttalande, ciar hon utan nagon form
av bevis, viti svartmala Jorg Haider och hans
parti sager mer om henne an FPO. Men denna
odemokratiska uppfattning ar lingt ifcin ovan-

SD-
Kuriren

SD-Kuriren ar Sverigedemokratemas partior-
gan. Tidningen har utkommit sedan 1988.

Varje nummer innehaller 24 fullspackade sidor
med en aptitligblandning av SD:s aktiviteter,
debatt, insandare, kultur, historia och andra

nationalistiskaamnen.

Prenumeration (6 nummer): 120:-
Insattes pa pg: 23 45 65-0

lig i Sverige: i en omrostning pa Aftonbladets
hemsida sade nastan halften av dem som svarat
a~ Eu:s utfry~ning ay Osterrike var riktig.

Annu hngre har man gitt i Frankrike dar
presidenten till och med har sagt att Osterrike
borde sparkas ut ur EU med motiveringen;
"EU klarar sig battre utan Osterrike". Och i
arlighetens namn kanske det ar sa ocksa, precis
som att Osterrike klarar sig battre utan EU!

Till regeringsforklaringen f11l!lsen klargo-
relse dar de manskliga clttighetema och demo-
kratin faststills. Detta ar nagot unikt i Europa.
Men fcigan ar om det inte borde undertecknas
sadana har klargoranden i alia Europas lander.
FPO mots liksom Sverigedemokratema och
andra nationalister standigt avantidemokratiska
arbetsmetoder, kanske detta nu kan fa ett slut.

Denna forklaring ses som en garant mot
Haiders politik, men i realiteten ar den det for-
sta konkreta exemplet pa att det kommer
andringar med nationalistema.

Sa ciar ja! Da var annu ett delmal natt, och
aven om det formodligen hade varit battre att
Le Pen hade fitt ta detta steg an Haider sa f11l!lS
det all anledning att kanna en viss gladje. Hog
tid att korka upp champagnen och boka
semesterresan till Osterrike saledes!

Grattis Haider, grattis FPO, grattis Osterri-
ke och grattis Europa!!!

Radio-SD
Varje 16rdag levererar Radio-SD en timme av
solid nationalism i Stockholms narradio.
Debatter, reflexioner och nationalistisk musik
presenteras av ledande personer fran SD och
SDU.

Varje lordag 14.00-15.00
88 MHz
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Debatt/organisationen:

Varfor kvinnor skyr
sverigedemokratin
En fraga ni killar tyeks undra over ar
v3dOrsa fa tjejer aktiverar sig inom
Sil eller SDU. Jamt oeh standigt
denna klagan om for lite kvinnor,
mrr behovs for att mjuka upp denna
g12bbighet som ibland kan rada,
krinnor livar upp stamningen oeh sa
vitlare. Inom vissa kommunforening-
ar torde grabbigheten vara sa stark
attmotstyeke endast gar att hittas pa
ett mili tarlogement.
~. 'ill, j,tg tror att niir SO blivit mer humaniserat
o profilcrar sig som ett starkt bmiljeparti, utan
arrti>[ den skull satta bppar i hjulet fo[ mammor-
n,~ priy,tta brri;i.rer, sa kommer nog mina med-
sy~rrar. Ett forslag jag lagt fram ii.r att maskulina
o attraktiva killar inom partiet ger ut en blender
dar de poserar utrnanande i Karoltneruniformer,
vikngautstyrslar och sa ,oidare. Heist i svensk oeh
laniig miljo.

Ett annat forshg ~ir att man skickar vissa killar
pa harm- och kvinnokurs som kommer resultera
1 e:l' ren Don Juan e~plosion (Okunnigt froken
B~stedtl Vet du inte att ,oi redan ar svarmors-
drnmmar? Ou borde tisa eXpo mer .../reds anm).
5cm en pafoljd p'\. detta sa kanske miinnen i fniga
Lisig ,Itt \-i hinnor inrc tlnns till for .Itt passa upp
d(m neh tillgodose deras behov!

Det ;ir inte bacI ni kilhr som sukrar oeh v;intar
pa Hcr kvinnltga tdlskott utan ;i\-cn jag skulk se
d '} snm en viilkommcn avbelastning.

t-:xempel: \Lir mc)tc stundar oeh deltagarna
anum f()rdntas jag som kvinna senTCt kaffe oeh
plr~ka fram I'0rslin. Inte nog mcd det, Jet skall

ploekas bort oeh diskas oeksa!
0."ir det ar dags att inhandla nagon present sa

delegeras uppgiften allt som oftast mig. "Ja, du
som anda ranner i sadana butiker ...." ar killarnas
resonemang.

SO/SOU tyeks alltid vilja utbryta i sang under
vara storre moten, och inget fel i det. )'len nar etr
50-tal killar brister ut i sin maIbrottssang S,l forst,lr
ni att man som tjej onskar fler av min sort. .\lan
kan forestalla sig det kaos som blir om det ar helt
tjejfritt. Vem skulle da servera, diska oeh se till att
skor sitts pa rart fot och att skosnoren knyts, man
kan gora listan lang!

Skamt asido, SO U ar nog det forbund som viir-
nar mest om kvinnan utan art for den delcn
behandla oss olika och med silkesvantar. Kvinn,t
som man, vi har alla en plats inom ett natlOnali-
stiskt ungdomsforbund. Sa tjejer, var inte radda for
att engagera er, det ar bade roligt och larorikt samr
art du kommer fa en trygg gemensbp tillsammans
med manga nya vanner. Om vi kvinnor i framtiden
skall bnna oss sakra pa gatorna maste vi tillsam-
mans hjalpas at.

Ar 2000 sags vara kvinnornas artusende oeh jag
ar den som kommer bli minst forvanad om Sd har
en kvinnlig partiordforande inom nagra ad

~
::mi!I:::.I;.;i::miim:i:m::;:::~;-;::::

Oet kan vara pa sin plats aU papeka att den kvinnliga
underrepresentationen faktiskt ar ett problem.
En undersokning inom SO visade att man har strax
under 20 % kvinnliga medlemmar, kvinnorna i SOU
utgor nastan exakt 20 %.
Vad det betraffar SO-Kuriren sa berattar tidigare chef-
redaktoren och nuvarande politiska redaktoren
Torbjorn Kastel! aU endast 12 % av prenumeranterna
utgors av kvinnor.
En debatt i amnet ar alltsa pa sin plats!
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Debatt/ ideologi:

En sjuk ideolog_i

~astku·ste~ r
IsoU Vast har nyligen kapt in starre I
• kvantiteter av flygblad aeh hailer sam.

Ib~stpa att sprida dem pa vastkusten. I
Vill du hjalpa tiil med detta viktiga

.arbete sa har du av dig snarast! •

ISverigedemokratisk Ungdom Vast I
• Box 7045, 461 07 Trollhattan

Tel: 070/43 65 246

Kommunister har imina ogon alltid
betraktats som idrsta klassens av-
skum. For mig har kommunismen
alltid varit idrknippad med v~Udoeh
terror. Saval de stora kommunistle-
darna som dagens sma roda ligister
har alltid anvant sig av vald. Vad gall-
ler den kommunistiska ideologin har
jag aldrig varit nagot vidare insatt.
Yisst, de star for internationalism och planhushall-
ning, men ,~ad innebar det egentligen?

Kar jag var nere pa biblioteket for nagra dagar
sedan sa kom jag oyer ett exemplar av Kommunis-
tiska manifestet.

Det var fruktansvard lasning.
Familjens upphavande, t.ex. Forfattarna, Marx

och Engels, menar att barnen maste uppfostras
kollektivt. De pastar att "den nuyarande familjen
vilar pa kapitalet." Vad som menas med kollektiv
uppfostran torklarade min forra Jarare for mig.
Hon foddes i Polen under kommunisttiden och
trots att hennes mor var hemmafru tvingades hon
till dagis.

Pa morgonsamlingen sjongs det kommu-

L. ..1
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nistiska sanger, och barnen fick tidigt lara sig vad
de skulle tycka och tanka.

Man kan ju undra vad sossarnas krav pa max-
taxa grundar sig pa, jag betvivlar att det skulle bli
mycket dyrare att ge foraJdrarna ekonomisk moj-
lighet att sjalva uppfostra sina barn.

Vidare propagerar manifestet for nationens
upphavande. "Arbetarna har intet fadernesland./ /
Den nationella avskildheten och motsattningarna
mellan folken forsvinner mer och mer redan med
bourgeoisiens (overklassens) utveckling. Proletari-
atets herravalde ska fa dem att forsvinna annu for-
tare."

Aganderatten ska avskaffas, allt ska agas av sta-
ten. Genom revolution ska man "hoja proletariatet
till harskande klass och erovra demokratin."

Det finns fortfarande personer i Sveriges riks-
dag, kanske till och med i regeringen, som kallar
sig for kommunister eller marxister. Att massme-
dia sedan malar ut ett gang snaggade tonaringar
som ett hot mot demokratin visar ju ganska tydligt
vart dom star.

...Andreas pa Vastkusten som inte bara har bli-
vit far, utan naturligtvis ocksa pa detta satt uto-
kat var styrka .

~Cka och viilgimg fcin SOU Riks!!1

5 k.a De Ku ri reo
Skane Kuriren ar den nyaste SD-tidning-
en. En standigt aktuell tidning. Utkommer
12 ggr per ar.
Provnummer: 20kr-Pg: 18458 57-0



Organisationen:

SDU pa Stockholms
skolor
Under hasten ht-99 har nagra mor-
gonpigga tjejer och killar besakt ett
antal hagstadie- och gymnasieskolor
runt om i Stockholm. Vi har delat ut
flygblad i skap, uppehaIlsrum och
direkt i handen pa eleverna. Manga
har blivit nyfikna och manga kande
inte till att vi existerade som ung-
domsrorbund.
En del korta pratstunder med intresserade har
ocksa hunnits med. I samband med vara besok har
media uppmarksammat oss. BI. a. kunde man hora
om oss pa TY--1-Stockholm och ABC-NYIT.

Detta foranlett av en artikel i Expressen om en
Iarare som misshandlats av flera ungdomar som
inte gick pa skolan. Trots att man var ett gang sa
tycktes det Yara nodvandigt med tillhygge da en
pianka anvandes vid misshandel. Ganget kom fdn
en soderforort och skulle soka upp en elev vid sko-
Ian men blev tillsagda av Iararen och da uppstod
misshandeln. Men media verkade mer upprorda av
att vi delat ut flygblad, som bl. a. tog upp ung-
domsranen som manga unga drab bats av, an att
belysa otryggheten for e1ever och larare.

I en artikel i D 991221 berattade man om en

-SDU T-troja (SDUs logga)

demonstration man haft pa Norra Real, (gymnasi-
eskola pa bstermalm) mot nazism och rasism.
Skolledningen menade att en av orsakerna var
Sverigedemokraternas okade aktiviteter pa
Stockholms skolor. Att vi i SDU tar kraftigt
avstand fdn totalitara ideologier som nationalsoci-
alism och kommunism namner man inte.
Dessutom ett markligt beteende da vi av rektorn
Ingemar Dahlen tatt muntligt lofte om att ha ett
bokbord dar vi narmare skulle kunna forklara vad
vi i ungdomsforbundet verkar for.

Rektorn menade att det var praxis nar det gall-
de andra politiska ungdomsforbund, men vi lovar
vi kommer tillbaks ....

Slutligen vill jag poangtera vikten av att vi upp-
marksammar e1ever pa att det finns ett alternativ
till de etablerade ungdomsforbunden. Ett ung-
domsforbund som vagar tala om de problem som
drabbar framst oss unga. Vi vagar ta debatt. Nasta
gang kommer vi till din skola.

Oden
Heimdal

SD 10 it

8. ---------------
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Organisationen:

Tre dagar isvensk
natur
Innan de forsta snoflingorna foIl
begav Slg ett gang Sverigedemo-
krater ut i den skona skogen vid
JarvaHUtet,Sollentuna. Omgivningen
bjod pa mycket skon natur.
De fiesta tillhorde ungdomsforbundet men mot
kvallen fick vi fint besok av Tor Paulsson som under-
holl med sma foredrag runt den flammande brasan.
Vid ankomstdagen val' vadret lovande och alla hjalp-
tes at att bygga upp lagret, talt, toalett och tvattstall
val' nagra av de ting som skulle resas innan morkret
foIl. Nar allt val' klart samlades vi vid brasan, det
bjods pa kokt risgrynsgrot med kanel oeh socker.

Underhallningen stod Tor Paulsson for da han
holl ett "kort" foredrag om hur man overlever nar
man hat' gatt vilse. Den kvallen val' de allra fiesta
trotta da dagen hade varit mycket lang och kravt en
hel del provningar, taltresning, vedhuggning, fore-
drag mm. Som tur val' sa hade kylan inte mycket att
saga till om i varat talt utrustat med en vedkamin.

Kontakten med naturen har en sjalvklar
roll inom Sverigedemokratin.

Bortsett fran timmen som eldvakt soy alla mycket
gott oeh dromde om proteiner och aminosyror.
Vavra hade den "roliga" uppgiften att ha det sista eld-
passet och skulle da pa samma gang vacka oss alla pa
morgonkvisten. Forvanansvart steg alIa upp direkt, vi
gjorde oss i ordning, at frukost och kande pa det som
naturen hade att erbjuda. Mot dagen vagade sig nagra
fler fran moderpartiet ut i skogen for att delta i de
aktiviteter som Vavra hade planerat.

En av de sista aktiviteterna val' bergsklattring, dar
val' det inte bara kroppen man behovde anvanda utan
ocksa hjarnan, det val' namligen inte bara en person
som skulle upp over det otroligt branta berget utan
ett helt lag.

Vid en annan aktivitet hade vi satt upp ett "spin-
delnat" mellan tva tcid som man med sina lagkamra-
tel's hjalp skulle ta sig igenom, samma oppning i natet
fick dock inte anvandas mer an en gang.

Den kvallen avslutades ocksa runt elden och vi
fick lite mer besok av folk fran moderpartiet som hall
oss sallskap. Nar nu den sista dagen inleddes visste vi
alIa vad som vantade oss, vi skulle ge oss av oeh lagret
skulle goras i ordning och vi skulle lamna Jarvaf<iltet.
Men dag tre bjod aven pa annat, vi fick besok fran
Jonas som larde oss massor av tips som kan vara bra
att veta om man skulle ga vilse, vad man kan ata och
hur man kan se vart syd ar med hjalp av sin klocka.

Pa eftermiddagen val' allt klart och vi begav oss
ifran Jarvaf<iltet, men endast i praktiken, for vi
kommer alltid minnas de tre dagarna i den skona
svenska naturen.

Egen tligen skulle detta nummer av Demokraten framst behandla ideologiska fdgor, reak-
tioner pa ]oakim Larssons artikel i forra numret. Men pa grund av att principprogrammet nu gar ut
samt den, minst sagt intressanta, utvecklingen i Osterrike sa far denna debatt sta over tills nasta numm-
mer. Dctsamma galler avdelningen Sett och hort, vilket ar synd da det hant ganska mycket pa SDU-fron-
ten, bland annat en del TV-framtradanden. Men detta kommer i nasta nummer som sagt ...
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SDU profilen:

Andreas Lindholm.
I detta nummer traffar vi Andreas
Lindholm frim Uddevalla.

Andreas kom med i riksorganisa-
tionsstyrelsen som suppleant 1998, och
blev i samband med Arskongressen
ordinarie ledamot.
1 Nar och hur blev du nationalist? Nar
kom du in i SDU?
Under hogstadietiden borjade mina nationa-
listiska varderingar ta form. Pa den tiden var
jag ganska ensam om att ha dessa asikter,
trodde jag i alIa fall. Det kom att droja ytter-
ligare ett par ar innan jag kom i kontakt med
andra manniskor som hyste hkartade asikter
som jag sjalv: Efter att ha markt en brist pa
organisation och strategi sa anslot jag mig till
Sd. Det var forst under 99 som jag ocksa gick
med i SDU
2 Ungdomar finner idag sallan intresse i
partipolitik, hur bryter vi den trenden?
Det tycker jag organisationen redan idag
arbetar pa genom att sIappa fram ungdomar.
I Solvesborg och i Hoor innehar ett par unga
Sd/SDU:are partiets mandat. Genom att visa
att man inte behover vara gammal for att
paverka sander vi ut signaler till ungdomar
att det gar att vara ung och anda fa gora sin
rost hord.
3 Vilka ar SDU:s viktigaste fragor?
.N ationalismen som organisationen bygger
pa utan tvekan!
4 Finns det nagon fraga som SDU borde
fora hard are?
Tja, problematiken med invandringen och
dess konsekvenser borde om mojligt belysas
of tare. Folk vet om att vi ar invandringskri-
tiska men inte alltid varfor viar det.
5 Finns det nagon fraga som ar direkt

dalig?
Ingen som ar sa dalig att den behovs namnas
har
6 Har du sjalv nagra forebilder inom SD
eller SDU?
Jag har inte direkt nagon speciell person,
men lit mig saga sa har att alIa som ar pa
nagot vis aktiva inom partiet/ forbundet ar
varda att hedra. Utan att fa varken pengar
eller beromme1se och ibland tyvarr spatt och
spe sa kampar de vidare.
7 Hur agerar du fOratt vara en fOrebild?
Forebild och forebild ... Klurig fraga. Jag for-
soker vara med pa de aktiviteterna som
anordnas inom naromradet. Att vara palast
inom idelogin osv.
8 Vad har du fOrpolitiska forebilder?
Ingen speciell faktiskt.
9 Vad har du fOrhistoriska fOrebilder?
Personer som har gjort vad de har kunnat for
att kampa mot orattvisor och for frihet.
10 Hur gor vi SDU till ett battre fOrbund
och Sd till ett regeringsparti?
Har har vi alIa en uppgift att fylla och det ar
att hjalpa partiet/ forbundet med att sprida
vart material till allmanheten. Om alIa som
sager sig ha vara asikter gjorde nagot at saken
sa skulle det garanterat bli andring snabbt.

Oa vi inte har fatt in nagra forslag pa nya
fragor sa blev det de "gamla vanliga" i
detta nummer.
Andring i nasta nummer dock, sa forsok
nu att fa in nagra forslag ...
Skicka ett brev via E-post:
jimmy.windeskog@sverigedemokraterna.se
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