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Jimmy Windeskogs ledare:

Kan SDU bli stort?
Nu har SDU verkat som en sjalvstandig organisation i ett ar oeh fyra
manader, det kan vara pa sin plats att
gara en liten utvardering. Om det var
nagon som trodde att vi skulle fa en
okontrollerad medlemstillstramning
sa ar Iormodligen denna person
besviken idag. Men det firms ingen
som heist anledning till att vara
besviken - tvartom.

men det racker att
se till SD:s IT-verksamhet
for
att
komma fram tiII
slutsatsen
att
ledande SDU:are ar
en viktig del av SD
som parti. Det ar
mojligt att arbetet
med SDU skuIIe
fungera annu battre
om manniskor som
jag sjalv, Akesson,
Anser nagon att detta med medlemmar ar av storsta Soder och Du Bozet skuIIe lagga all sin vakna tid pa
vikt sa kan man konstatera att SDU vaxer. lnte pa det SDU Men vad ar egentligen meningen med att ens
sattet att vi inte klarar av att fa in manniskor i en ha ett ungdomsforbund om inte moderpartiet fungeaktiv fas utan tillvaxten pagar, i kontrollerbara for- rar pa ett acceptabelt satt. Barnsjukdom kan man
mer. Positivt ar ocksa att andelen kvinnliga med- kalla derta, en overgaende sadan da de nya unga fOrlemmar har vaxt. Denna del av verksamheten haIler magorna numera leds direkt in i SDU istallet for art
dock pa att fa en mer medveten struktur och mer "fastna" i So. ~ar manniskor som jag sjal,- yal forsvinner gar alltsa SDu en ny ,-ar till motes!
positiYa nyheter ar att vanta fran denna front.
Jag vill a'-en passa pa att namna hur bra yi fungeMen SDU:s primara syfte ar inte att bli en sa stor
organisation som mojIigt pa minsta tankbara tid. rar i Stockholmsomradet. Forvisso finns det en kIar
SDC ar SD:s framtid och vad som framfor allt ar yik- geografisk forklaring till detta, men denna ut\-eckling
tigt for oss ar att vi lyckas med att fostra politlSh-t ar anda ,-ard att po angtera. Genom att kombinera
medntna aktiyister. Det ar helt enkelt sa att vi utbil- aktioner och besok pa skolor med en medyeten polidar SDs framtida ledare idag.
tisk utbildning, genom att sammanfora sociala traffJag tror att vi har kommit en bit pa ,-ag i detta far med trakigt ,-ardagsarbete och genom art gora
arbete. Dels nd det giiller standarden pa vara pro- naturen till en naturlig del av verksamheten sa tycker
duktioner och dels vad det galler det praktiska arbe- jag art man har lyckats koka ihop en rart aptitlig
tet. lnte pa sa satt att vi fungerar perfekt, for det gar soppa.
Det ar kanske sv;ut art ha trHfar minst en gang i
yi inte. Men pa ett sadant satt att vi haIler pa att lagga
en valdigt stabil g.rund for vart syfte. Jag tror att vi veckan om man vill lagga sin verksamhet over hela
redan da nasta SDU-ordforande
tar o,-er rodret distriktet - men jag tror att de flesta distrikt haIler pa
kommer att komma fram till att vi ar en a'- s,-erige- att finna en modell som gar det mojligt art fungera
minst lika bra inom en ganska kort tidsrymd!
demokratins vikLigaste och bast skotta grenar!
Det som annu inte fungerar till 100 % arbetas det
.\vslutningsvis vill jag urtrycka min gladje over det
med under tiden du laser dessa rader. Men som en
ung och oerfaren organisation ma det vara oss forIa- stormote SD hall i Stockholm den 26 mars. Om jag
inte raknar fel sa var det det storsta inomhusmotet i
tet att skynda langsamt. SDU har sedan nystarten
tagit steg efter steg framat - och det vi haIler pa att SD:s regi sedan valfinalen -91. Och det faktum art de
talare som representerade SDU var de som fick mest
bygga kommer att Iamna manga meningsmotsrandare somnlosa.
och bast respons av publiken visar lite pa att vara
Ett litet problem med SDU ar det att SD fortfa- teorier om utbildning fungerar.
Och da har vi anda bara borjat!!!
rande inte ar riktigt sa stabilt som man kanske skulle
kunna dromma om. Vi ska1l inte ga in pa detaljer,

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

Debatt/ ideologi:

Visst lever nationaldemokratin!
Joakim

Larsson drev i IorrIorra
Demokraten tesen att nationaldemokratin knappt existerar, om inte
annat ar valdigt svardefinerad. Som
ett resultat av detta foresprakade han
att Sverigedemokratin skulle vanda
sig till, och dra fordel av konservatismen.

mer grundlaggande och enkelt vi haller atminstone
delar av debatten, ju mer tror jag ocksa att fler manniskor kan forklara den och utveckla den for Sin
omgtvrung.

Skall man forsoka skapa en battre varld far man
ocksa se till vad man har att utga ifran, och vilka
behov man har i botten. Jag vill mena att detta skapande i botten handlar om tva saker.
1. Att undvika konflikter i storsta mojliga man.
2.
Att ge alIa en draglig tillvaro,
Jag ar inte konservativ. Jag har forvisso konservaTill detta kan man lagga en punkt som egentligen
tiva drag i manga meningar, men jag ar trots allt inte
inte
ar en punkt utan snarare ett hjalpmedel.
konservativ. SaIedes finner jag det personligen att
3. Historiska betraktelser.
Joakim Larssons tankegangar om att etikettera
Med hjalp av 3:an kan man lara av tidigare missSverigedemokratin sa som "nationaldemokratisk"
tag,
gora retlektioner som vi kan dra nytta aVo
passar oss ganska daligt. Men Larsson har dock
Ser man forst till punkt 1 sa maste vi nagonstans
poanger i sin artikel.
finna
ett sallskap, ett kollektiv, som har Iyckats att'
Inom SD och SD U finns det endast ett fatal som
existera utan att nagra allvarligare konflikter har
pa ett trovardigt satt kan utveckla sig angaende
uppkommit.
Vikten av att detta kollektiv ar naturligt
nationaldemokratin som ideologi. Man kan ju mena
att den ideologiska utbildningen inom partiet har kan inte nogpoangteras. Med filosofiska teorier nervarit for daIig, men problemet ligger snarare i att kladdade pa papper, lingt ifran verkligheten, kan
rorelsen har varit valdigt dalig pa att definiera ideo- man mala upp de mest fantasirika bilder om fungelogins innehall. Och visst, var ideologi ar ingen klar ran de kollektiv - byggt pa bluttan eller byggt pa bla.
och fardig produkt. Men det kommer den aldrig att Men da dessa ar konstlade varelser sa kan de omojbli heller - den skall istallet ses som en levande orga- ligt ge den harmoni vi letar efter, utan istallet blir de
nism. Och att den kan framsta som otydlig har upphov till kontlikter i sig da det inte finns nagot
endast att gora med att den fortfarande ar i valdigt sammanbindande.
Ser vi till historien, och ser vi oss runt i naturen
ung alder.
sa finner vi att familjen ar'det kollektiv som bast klaJag ser ingen anledning att gora politisk ideologi
rar av att skapa harmoni och lugn. Att det forhaIler
svarare an vad det ar. Mina ideologiska resonemang
sig sa ar ingen tillfallighet eller slump. I en familj ar
kan kanske darfor ibland framsta som valdigt grundvi en del av varandra rent genetiskt och i grunden ar
laggande. Men jag tror att det ar en 'nodvandig niva
manniskan en tamligen egoistisk varelse. Vi star oss
att halla sig pa. Och vad det' galler uppgiften att
sjalva narmast, det ar en helt annan sak att gora en
utifran den ideologiska grundmallen skapa konkreta
uppoffrande garning for sig sjalv - det ar lite svarare
realpolitiska program pa alia nivaer sa finns det manatt gora det for nagon annan. Men talar vi om att
niskor som ar mer intresserade av detta an mig Caven
gora denna garning fOr en manniska som bokstavligt
om jag naturligtvis vill ha ett ord med i lagetl). Ju
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talat ar en del av sig sjaIv sa blir det naturligtvis en
helt annan sak. Och det ar detta vi ser i familjerna,
en uppriktig vilja att hjalpa och understodja varandra. Och aven om andra koilektiv i vissa bitar kan
narma sig detta sa ar det anda langt ifran fragan om
samma arliga grundtanke. Vad vi talar om ~r att
arbeta for sin egen vaIfard.
Vart leder da detta resonemang? Det ar en omojlighet pa alIa tankbara satt att bygga ett samhille i
form aven familj - ihte sant? Ja och nej! Naturligtvis
finns det en klar begransning i hur stor en familj kan
bli. Men tank er familjen som den
innersta ringen som skapas da du
kastar en sten i vatten, den ar
naturligtvis den mest levande och
livskraftiga av alIa ringar som skapas. Ringen nast intill ar inte lika
stark, men kan i alIa fall jamforas
med den forsta. I detta fall blir det
var direkta omgivning, som jag har
valjer att kalla hembygden, som
spelar den andra ringens roll. Det
finns inte lika mycket av oss sjalva i detta kollektiv,
men fortfarande sa pass mycket att. man kanner
empati och medkansla inom detta kollektiv: Och det
finns har ocksa en biologisk dimension som man
inte skall fOrbise. Liksom alIa livsformer forandras
manniskan efter de forhaIlanden hon lever under, jag
talar har om Darwins teorier. Ar man skapade under
samma forhaIlanden sa sager det sig sjalvt att man i
viss man liknar varandra pa flera olika satt. Och att
likna varandra, eller helt enkelt vara en del av varandra, ar just det som skapar naturliga kollektiv.
Efter dessa tva ringar kommer nationen. Och det

som jag har malat fram har ar alltsa en motivation till
nationalismens sjalva existens. Tanken bygger inte
pa arbetsskygga
1800-talsfilosofer
som under
verklighetsframmande forhallanden ritade upp planer for en ny varld. Gemensamt for nationalismens
fiender pa det ideologiska slagfiltet ar att deras resonemang inte utgar fran vad manniskan egentligen ar
och hur hon egentligen fungerar. Deras tankar om
en "battre" varld haver en manniskotyp som inte
existerade mer an i deras utopisuktande hjarnor.
N ationalismen ar byggd fran andra haIlet. Har ar
modellen: "Hur fungerar manniskan? Jaha, da far vi gora
har
och
har for att skapa ettlyckligt
samhalle". I andra fall resonerar
man: "Sa har vill vi ha det. Ja, da
kraver det att manniskor ar/blir
har och
hal', och det ar just i
detta lage man omojliggor sina
visioner. Hela marxismen ar uppbyggd pa att skapa en ny mannniska. Familjen ar den stora fienden da man (formodligen med all ratt) tror art
manmskan blir helt annorlunda utan detta naturliga
kollektiv: Och utan det fundament familjen utgor
kan man bygga upp och erbjuda onaturliga kollektiv
som till exempel klasstankandet. Men som sagt onaturliga kollektiv ar inget skydd mot konflikter har aldrig varit och kommer aldrig att bli!
Naturligvis kan man ju sticka in med att det finns
ringar utanfor nationen. Visst, men dessa ar sa langt
ifran originalet att de inte overhuvudtaget fyller
nagon funktion i detta sammanhang. Nationen blir
alltsa den sista riktigt starka ringen att bygga kring,
aven om man naturligtvis kan skapa mer ytliga kollektiv utanfor den.
Punkt 2 kommer jag att endast berora kort denna
gang. Men vill vi i punkt 1 skapa harmoni sa ar det
naurligtvis en forutsattning art alIa inom koilektivet
kan ha en dcaglig tillvaro. Dels av rent kanslomassiga skal, men ocksa av logiska. Skall vi undvika konflikter maste vi i storsta mojliga man dela med oss av
vart valstand mellan oss. Inte pa det sattet att parasitism uppstar (for med den uppstar ocksa konflikter
da man som tidigare sagts star sig sjaIv narmast) utan
pa det sattet att vi tillsammans arbetar for en battre
vardag, som vi delar med varandra. En annan aspekt
pa detta ar att manniskan, trots den egoism jag tidigare talat om, ocksa ar ett flockdjur. Men var flock
maste, som kollektiv ocksa innehaIla en gemensam
namnare. Och denna gemensamma namnare ar alltsa oss sjalva i fOrlangningen.

"I grunden iir
miinniskan en
tiimligen
egoistisk
varelse"

Radio-SD
Varje lordag levererar Radio-SD en tirnmes solid
nationalism
i Stockholms
narradio. Debatter,
reflextioner och nationalistisk musik presenteras
av ledande personer; fran SD och SD U.

Varje lordag 14.00-15.00
Repris pa torsdagar 21.30-22.30
88 MHz
Du som inte bor i Stockholm kan Iatt och
smidigt lyssna pei dessa program i alla fall.
Dessa finns namligen pa SD:s hemsida!

www.sverigedemokratema.se
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Detta menar jag att man kan kalla for nationaldemokratins sjaIva grund. Enkelt och grundIaggande
forvisso, men samtidigt hitt att forsta och bitt att forklara. Det ar sant att detta endast ar ett skelett som
maste beklas med kott och hud - men Litrymmet har
tillater inte detta. Dessutom tror jag att vi, tillsammans, kommer att k.,mna gora detta pa ett tillfredsstaIlande satt inom SDLi. Det finns alltsa imina
ogon ingen anledning att mena att nationaldemokratin sk.llllevara svarforklarad inn an vi ens har gjort ett
allvarligt forsok att forklara den.
.\Ied detta inte sagt att man inte kan ta intryck av
andra ideologier, som till exempel konservatismen
(som da i ,oar tappning, som Larsson papekat, blir till
nationalkonservatism). Men sverigedemokratin star
langt over de forlegade ideologier och dess diskussion om "vanster" eller "hager". Samtidigt som sverigedemokratin inte tar hansyn till dessa begrepp sa
genom for vi dem bagge tva samtidigr. Yi gar inte at
'\-anster" eller "hager" - vi gar framar. Och pi
denna resa tar vi med oss de punkter som kan ,-ara
till hjaIp till vart folk och dr mission.
Daremot finns det en grundinstaIlning inom
konservatismen som jag anser att vi detinitivt skall ta
till ,-ara pa, och forhoppningsvis har iag ocksa Iyck-

ats med detta. Och det ar uppfattningen om att
manniskan inte ar och heller aldrig kan bli en perfekt
skapelse. Konseb-ensen av detta ar att vi inte heller
kan inrikta oss pa att skapa ett "perfekt" samhaIle.
\-art samhaIle maste ha en ling rad dimensioner tor
att lyckas tillgodose drt folks alIa b-aliteer och alla
brister. .\[edan andra rorelser desperat letar efter
mirakelreccept for att skapa ett himmelrike pa jorden anser jag istaIlet (i sann konservativ anda om ni
sa ,-ill) att ,-i istaIlet skall torsoka skapa ett samhaIle
som ar "sa lite diligt som mojligt" .
Sa ,-isst, det finns delar i konservatismen som
Sverigedemokratin och nationaldemokratin
kan ta
till sig. '\[en om Larsson hoppas att vi skall bli en
konservativ rorelse i framtiden sa tror jag att han ar
ganska ensam om detta. Det finns inget fel i att
Larsson kallar sig sjaIv nationalkonservativ - ,oar
rorelse bar ha Hera dimensioner. '\'[en jag valjer att
kalla mig nationaldemokrat, varken mer eller mindre.
L-ttrycket ger sa pass postiva signaler, och uttrycket
sager sa pass mycket att det racker alldeles utmarkr~

Aktuellt:

••

Annu en vanlig dag
i Sverige
Att dagens skola inte ar speciellt demokratisk
visste vi, men att det hade gatt sa har langt viste
vi nog inte.

Sa

har
ocksa ...
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Bilden bredvid visar reaktionerna pa en SDU-flygbladsutdelning i en av skoloma i jarnbruksorten Sandviken. Och
mark val - OETIA VARINTE EJ."'J
SPONTA.l'l AKTIO~utan elevema blev utkommenderade av rektor oeh larare for
att branna SOL":5flygblad. Oetta piitalade man sjah' i loka!tidningama, inte utan stolther.
Tydligen kan man inte sin historia. Stra..'(fore ::::avaddskriget utbrott, dii terrorn harskade i Hiderryskland, sade en av
mastimdama till regimen; ''Dar man branner backer branner
man snart manniskor". Andigen visar vara motstiindare sina
egendiga ansikten. De som branner flygblad i dag ar av
sanuna skrot och korn som de sam brande backer pi!.30taler.

Debatt:

Svar till Larsson
Den nationaldemokratiska rorelsen
kan med ratta beteeknas som ett
mittenalternativ. Visst finns det som
Joakim Larsson skriver en hel del i
det konservativa tankandet som
myeket val gar i var linje, men samtidigt ar det myeket som saknas.
N ationaldemokratin ar lika myeket
"vanster" i den meningen att den
betonar en solidaritet oeh omtanke
som inte finns i det konservativa tankandet. Att he1a Sverige skallieva har
lor mig aldrig varit en konservativ
tanke. Egentligen ar det bara nationalismen som varnar landet som
sad ant. Bandet till marken betyder
att man med art varna nationen lika
myeket menar omtanken om manniskorna som omtanken om landskapet oeh miljon.
Bortsett fran att en del av vara ideal skiljer oss
Fran de konservativa finns ett vasentligt argument
mot konservatismen som beteckning. Vad tolkar
de fiesta in under den etiketten i dag? Eftersom de
partier som i dag sager sig vara konservativa star
fOr allt det vi avskyr har etiketten "konservativ"
kommit att forknippas med rovkapitalism, hansynsloshet, individualism, internationalism med fri
rorlighet pa arbetskraft samt spekulationsekonomi.
Att konservatismen egentligen inte star for detta ar
for de fiesta ovasentligt.
Beteckningen nationaldemokrati anvands aven i
andra lander av partier vars politik liknar vax.Aven
media har faktiskt lart sig denna term. Varfor byta
ut beteckningen nationaldemokrati, som vi sjalva
lagger en innebord i, mot beteckningen national-
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konservatism som de fiesta direkt kommer att forknippa med nagot redan befintligt?
Att nationaldemokratin inte har ~ocka backer
och filosofiska tankare att falla tillbaka pa ar naturligtvis en stor brist. De fiesta bnner inom sig vad
som menas med nationaldemokrati, men som
Joakim sager behover vi ocksa en stabilitet. Men
rorelsen ar ju bara ung! Tank pa alia kommunister
som slogs pa barrikaderna pa sextiotalet. Vad gar
de nu? De ar forfattare och journalister. Vi kommer ocksa att sitta och skriva avhandlingar om
nagra ar. Bara for att var rorelse ar ung saknar den
inte livskraft. Tvartom har den en enorm potential och kommer sa smaningom att producera stora
mangder skriftligt material, nagot som redan nu
kan ses i till exempel tidningen Salt.
Att tro att vi skulle bli mera rumsrena genom
att byta beteckning ar alltfor optimistiskt. \Para
motstandare viII komma at oss viIken beteckning
vi an har och de kommer att gora allt for att fortsatta att smutskasta oss.
Beteckningen nationaldemokrati tycker jag mer
an val sager vad vi star for. Att "demokrati" finns
bade i ideologibeteckningen och i partinamnet har
retat mangen av vara motstilndare och de har
bemodat sig om allehanda citationstecken och fragetecken nar de skrivit ut dessa. Fram for den
nationella demo kratin!

Till detta nummer av Demokraten har redaktionen, till sin stora glajde, sett att aUt fler av
vara lasare blandar sig i debatten. Detta ar
valdigt roligt.
Men vi viii fortfarande ha mer. Langre och
kortare artiklar,sinnesstamningar,
foton eller
bilder.
Anvand adressen pa framsidan eller maila
till:
jimmy. windeskog@sverigedemokraterna.se

Efterlysningj debatt:

Var finns den
filosofiska debatten?
Den ideologiska debatten tycks ha
fatt ordentlig
fart efter Jocke
Larssons artikel om nationalkonservatismen i ett av larra arets sista
nummer av Demokraten.
Det ar naturligtvis mycket bra, men
nagot saknas. For att debatten ska fa
verklig grund kravs djup. Aldrig har
jag, under mina fern ar i SDU, stott
pa en diskussion kring de djupa, filosofiska fragorna, som t ex existensbegreppet och synen pa manniskan,
lor att namna nagra av demo
Dessa frigor ir grundIaggande for ,-arje idesystem,
och dartor hoppas jag art vi framover ska lagga
beydligt storre vikt vid demo Forutom diskussion
hiri Demokraten efterlyser jag kanferenser, seminiarier och debarter for art pa sa vis utveckla och
kiarlagga var linje.
I foljande inlagg viII jag, i all korthet ach u tan
art egentligen ta stallning, oppna upp for en
diskussion kring var manniskosyn. Har angrips vi
ideligen av liberaler ach sacialister, sam menar art
vi har en forskracklig syn pa minniskan. I sjalva
verket har dessa manniskor s~i.llanminsta aning om
deras egen syn pa saken, utan anvinder det sam ert
sirt art fa oss art framsta som ert dji,-ulens an hang.
For art kunna bemota dessa anklagelser maste vi
parlamentera oss fram till en, for nationalismen,
adekvat losning.
Vad ir meningen med livet? Att fodas, reproducera sig och do - art fora slaktet vidare - eller
finns det nagon hogre mening? Finns det nagot
sadant som "manniskov~irde", eller :ir detta bara
ert liberalt pafund Fran slutet av 1700-talet?
Efter att ha bevistat ert foredrag hos de sektc-
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ristiska scientologerna i Malmo borjade jag pa allvar fundera o,-er manniskans natur. Hela sciente>logirorelsens filosofi bygger pa art manniskan ir
god till naturen och stravar efter overle\-nad pj
alika nivaer (fon-isso ingen unik tanke, men err
exempel a'- manga). Machiavelli t ex, menade :.m
man i lagstiftningen maste utga fdn art manniskan
till SlO natur ar ond. Lagarna ska fostra manniskan
till en god samhallsmedborgare.
Jag ,-ill som sagt inte ta st~illntng i nulaget, uur.
hoppas pa ,-idare diskussion 1 fragan, som sa SffiJningam ieder fram till en stabil grund for ass art
sta pi. SDC ar annu en ung, politisk rareise, sam
under de nirmaste aren kommer art farkoHa SlO
idealogi, och det ,-ore adesdigert om derta skedde
utan denna stabila, filosofiska grund.
\-ill ha mer "skinn pa benen" (som nagon sa ...
(oehjo"rJJlodligengerjwt den JiJta meningen AkeHoll ,:,,1
otroligt JtM i Gdteborg oehpa r'dJtkuJ'fell / Red)
~~
~'W<T~~~jfi:-*,,~~'

~!:.t;~~&~F~~!!
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En del har eftersokt mojlighet att kontakta
ledande SOU:are. Man kan naturligtvis skriva till
vilken SOU:are som heist via viu postbox (Ias
adressen pa framsidan). Men onekligen gar det
lattare att ta det via ~-post, sa har har den
intresserade adresser till nagra av de ledande.
Ordfbrande:
°imm .windesko
sveri edemokraterna.se
Vice ordfbrande (SOU Syd):
·immie.akesson
sveri edemokraterna.se
SOU Vast:
sdu.erika. borgstedt@sverigedemokraterna.se
SOU bst:
sdu. vavra.suk@sverigedemokraterna.se
SOU Bergslagen:
·oakim./arsson
sveri edemokraterna.se

Aktuellt:

Fa mote med eXpo
Trots att jag har haft en viss brevvaxling
med den "antirasistiska" tidningen
eXpos journalist Stieg Larsson sa har
jag aldrig traffat mannen. Och saledes
sag jag fram emot att ga pa hans fOrelasning pa ABF-huset i Stockholm 28
mars. Sa med gott mod var vi en liten
tapper skara av unga SDU:are och ett
par SD-damer som tog oss dit.
EnIigt programmet skulle forelasningen handla om
"svenska rasistiska organisationer", men markligt
nog borjade Larsson med att tala om fascism i
Italien, sedan om definitioner pa fascism och sedan
hade han en lang del om olika former av nazism i
USA. Faktum ar att Larsson forelaste i 32 minuter
innan han kom in pa Sverige. Och nar han val gjorde det sa varade denna del endast i 19 minuter.
Yad sa han da om SD? Ja, i stort sett ingenting! .
Han menade att BSS delades i tva fraktioner varav
en senare blev SD (och detta pasraende ar grovt felaktigt da han menar att den andra "fraktionen"
senare blev VAM). Forvi~so har ju SD heller inget pa
ett fore drag om "rasism" att gora, men det var
knappast darfor man inte berorde So. Men vi far val
inte hoppas att han skippade SD for att bade undertecknad och SD-Kurirens Torbjorn Kastell fanns i
publiken ...
Efter sjalva forelasningen fick ahorarna stalla fragor. Da hade man ju ocksa tankt sig att man skulle
ta svar pa de fragor man stallde, men icke sa nickel
Di jag fick ordet och fragade om Larsson sag SD
som ett demokratiskt eller odemokratiskt parti (pa
en tidigare fraga, stalld av en annan eXpo-journalist
(1!0,hade han undvikit att svara) borjade han svamla om vad var tidigare partiledare Anders Klarstrom
hade for sig som 16-aring och liknande "vasentligheter". Jag stallde om min Fraga da jag inte fatt nagot
svar. Da gar Larsson in pa sina. teorier om "organisationen" Euro-Nat, han menar ju att SD skulle vara
med i detta "natverk". Det roliga med detta ar att
"Euro-Nat" overhuvudtaget inte existerar, nagonting som Stieg Larsson sjalv poangterar i skriften
"Euro-Nat". Nar jag patalar lognen borjar Larsson
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bli tydligt irriterad och aggressiv, han hojerrosten
och lagger skulden for kriget i det mangulturella
Jugoslavien pa "fascister". Sjalv forstar jag ingenting
och patalar att jag fortfarande inte har tatt svar pa
min Fraga om SD i Larssons ogon ar ett demokratiskt eller odemokratiskt parti.
N agot svar tar jag aldrig! Larsson raddas genom
att en av hans eXpo-medarbetare ber mig satta mig
ner sa att fler kan ta stalla fragor. Nar jag sager att
jag annu inte tatt nagot svar pa min Fraga rycker den
extremare delen av publiken in genom att overrosta
mig. Senare forsoker jag ta ordet igen, men trots att
vissa fragestallare tar ordet bade tva och tre ganger
sa mots jag av forklaringen att man prioriterar de
som annu inte fatt saga nagot.
·Sa var det med det! Nar Larsson presemerade sig
sjalv gjorde han det som en "forskare" och "expert"
- anda kan han inte ens svara pa om SD skulle vara
demokrater eller antidemokrater. Men han sa ju a
andra sidan lite andra saker. Nar han skulle definiera
ordet fascism gor han det genom att saga att det ar
bekampandet av demokratin som gor fascister till
fascister. Nar han i andra andan av forelasningen
ombeds gora samma sak med begreppet hogerextremism gor Larsson exakt samma definition. Sa detta
maste ju rimligen be·tyda att Larsson satter likhetstecken mellan hogerextremism och fascism.
Och om detta ar den enda definitionen man behover
sa gor ju detta ocksa den storsta delen av vansterrorelsen (inklusive eXpo och Larsson sjalva) till
"hogerextemister".
Vidare menade Larsson att
rasism kunde vara att vara negativt installd mot ett
kon Gag trodde att detta kallades for "sexism", men
jag ar ju varken "forskare" eller "expert".
Att se Stieg Larsson som fOrelasare hade kunnat
vara intressant. Men da han varken talade om
Sverige i nagon storre utstcackning och samtidigt
inte kunde svara pa fragor kandes det catt menings10s. Min Fraga nar detta skrivs ett par timmar efter
forelasningen blir: Vad gjorde han dar overhuvudtaget forutom att stilla hungern hos sitt ego?

Debatt:

Om nationaldemokratin
Jag tycker det finns mycket ideologiskt
material tillgangligt
fOr nationella
anhangare. Tyvarr bortglOmda och
tabubelagda kallor. Problemet ar att
nationalismen inte tas upp i de stora
tidningarna och skrifterna i dagens idedebatt. For att fa ett grepp om den
svenska nationalismen ar man tvungen
att ga tillbaka till borjan av fOrraseklet,
med namn som Kjellen. Vi har rika kallor att osa ur - fragan ar hur detta skall
genomfOras rent praktiskt i dagslaget.
Joakim Larsson skriver i Demokraten nm-jdee -99 an
han \'ill kalla SO tor en narionalkonsen'arivt
parti.
_\nledningen ar art den konsen'ari\-a ideologin med en
srarre anral tankare bast kompletterar den nationella
iden.
Jag tyeker nationaldemokrati
~ir en battre term oeh
tacker upp namnet Sverigedemokrarerna
Begreppet
nationaldemokrari
myntades av Rudolf Kjellen (188-1-1922) oeh tOreslogs som "en h.cll1gsidra" i s\-ensk inrikespolitik, 1 farhaIlande
till soeialdemokratisk
oeh
gammalkonservativ
inriktning. Han skri\-er art: "kungsadrani svensk politik gar ieke i soeialdemokratiska
kalvatten. Den gar numera i nationaldemokratisk
riktning.
Kungsadran if ingen linje, utan mer en mer eller mindre bred zon, dar avvikningar h.-1mnaske siva! till hager
som vanster, allt efter tiders oeh omstandigheternas
skiftande
krav." Kjellen
infarde
oeksa
termen
Folkhemmet: "Ett if sakert, endast pi sin egen grund
kan Sverige byggas ut till det lyekliga folkl1em, som det
ar anmat att bliva," Bada begreppen
flnns narmare
redovisade i Kjellens bok Politiska Essayer del 2, (191415), sid 56 oeh 223.
Kjellen har aven skrivit en hagst Ias\-ard bok for den
nationellt intresserade. Der ar Staten som li\'sform
(1916). Han analyserar en nation ur fern olika aspekter:
rike-geografiskt, statsfolk, rikshushaIl-ekopolitik,
samha!le-soeiopolitik oeh farfattningspolirik,
Det ar dessa
fem omraden som tar natinner att a\·erleva. Narmare
besramt den inre kraften hos ett folk \'a! san1ffi;mhallet
a\' ekonomi oeh gemensW1ma lagar neh rraditioner.
!\lan kan saga art Kjellen ville astadkomma en narionell
samling f6r hela det svenska folket kring fostcrtindska
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varden. Han sag en foradande splittring for lander
mellan borgerligheten oeh soeialismen. Kjellens konserntism ar folklig med inslag av konservatin
varderingar som monarki, fars\-ar ere. .\len minga a\- h~U1S
ideer kommer aven frin \-ansrerhill: sratens omsorg a\s\-aga grupper, foradlingen a\- narurresurser inom lander oeh kririk a\- urlandsk 1I1blandning i s\-enskr nil"ningsli\~
\: igra andra personer som 1 barjan a\' 1900-t:tler
faresprakade en retormerad
hagerpolitik
- oeh k~U1
inrangeras bland nationaldemokratins
upphovsman - -ir
Ponrus
Fahlbeek,
Harald
Hjarne
oeh
\-italIS
\:ordstram. Boeker flnns pi starre bibliotek, \-anligrns
I magasU1. _\lla des sa fbrfartare hade en utpragbt konsen'ann r~ink,111deKjeUen \-ar en dm':U1de krafr tor .1-ton-erkliga

sina ideer I "unghrjgern".

som U1gJcks~c

en del I det ursprw1gliga h6gerpartlers ldedeb:m
BLmd dagens lvsande skrifter I markrer fums dt:-:
n;'srarrade tidskriften Salt En m' bok ar Fredrik.J
Lagergrens Pi andra sidan dlfardsstaren
Boken Yad ar
nationalism; O;.,,-ind Osterud ger en manserad oeh
mtressanr bild av narionalismen.
\-ara motstindare
ser lag a ena sidan I mliberalismens/neokonsen-atismens
globalisering
med bl J.
"multikulruralismen".
,-\ andra sidan star olika ;'trerlighetsgrupper som t ex extrema \'anstergrupper. Det giller art flnna en medelvag mellan dessa grupperingar for
Sveriges basta,
Vi har som nationaldemokratisk
rarelse majlighet
art bygga upp en politisk rarelse pa ha!leberget Jag tror
inte det ar nigra starre problem art ta fram grunderna
for en nationaldemokratisk
ideologisk
ryggrad
Narurligtvis if det ett stort projekt som fordras for an
inteekna den samlade nationaldemokratiska
produktionen. \len det ar var uppgift att fOrmedla det nationaldemokratiska arvet 111i framtiden med visioner om en
battre framuda svenskt samha!le.
,

~~

.-.a::-

~~~~l';~~1i
Frukta inte ni som "tar anstot" av uttryck
som: Hogertankare och Hogerpartiet.
Den ideologiska debatten forts::itter och
en presentation av "vanstertankaren"
Ernst Vigfors ::ir att v::intatill n::ista nummer av Demokraten.
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Dmatt:

Jag, en feminist!!!
I dlgens samhalle har feministdebatten
nat nastan oproportionella
nivaer.
D a har tenderat till att denna sa viktigz debatt fatt en negativ klang, och
ort1e.t"feminism" har fadd en fadd
smrk
i
mangas
munnar.
Asmciationerna leder oftast till snaggaR asexuella tjejer med kastrationsve tyg i fickorna. Detta ar tragiskt.
Fermism ar far mig, respekt. Respekt far varandra och
far 5S som manniskor oavsett om man ar man eUer
hima. Detta leder givitvis in pa fragor om samma lbn,
ltka rattigheter oavsett kbn OS\-. L tgar man ifran en
sacU!rgrundsyn att vi alia ar manniskor i farsta hand
och man, hinna i andra hand sa ir mycket vunnet
Jan:a:andheten i hemmen kommer att aka och da ar vi
reciJI:langt framme.
3fg mig det forh:11lande dar mannen

inte dammsu-

gel' Jler skurar toaletten samt tar hand om disken
ermlmat? Feminism handlar e) heller enbart om att
klomI. aver H&.\'l-affischer eller h\'sa fbrakt tor h:vinnnor rom behagar Iyfta fGun sma' fordelar, nej sadan
femrri:sm gel' bara manschaU\'mlster och dvlika vatten
pa.in h:varn. Lihill som man gillar att s~ pa vackra
kvmmr, vad som ar vackert ar oerhart individuellt och
lig~som
bekant 1 betraktarens
att
agonen pa vackra man.

m

ogon, glllar vi kvinnor
'

te tusan ir killar som kastar lystna blickar pa prinseS5lt1Madeleine extrempatriarkala
h.-vinnohatare och
prESlmtiva v:11dtaktsman. Att Hi sig och bete sig som
manvill ar en grundJaggande
rattighet och skall inte
belm-J. resultera i vaJdtakter och dylikt. En allomfatt~utbildning
i manskliga fri - och rattigheter redan
pahgstadiet skulle h.'LlI1nafa till stand en radikal attitydfoL2dring i samhallet. " Lilla Asa " kanske inte jamt
masr- ha rosa accessoarer, vara sot och tyst s,unt gilla
att lkt mamma - pappa - barn.
, vaga bryta en sadan irkekonservativ
ide redan i
unar
ir ert exempel p:1 en atgard. Genom en upplosang av dessa ideer skulle man kunna gynna de ungdam:!' som varie morgon kanner en oerhard angest
o,'aratt iklida sig roller som "brullig tiej" och "machokilt endast pa grund av art det ddande samhailets
osbVna !agar. Viira barn ;ir iu v;lr fr,untid och s;unhall-
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let
skulle
nnna
mycket pa att vara
barn \,a:.•...
er upp med
ett

bra

sjah-fartro-

ende dar de dgar
,'ara sig sjah'a samt
kan tanka frirt och
gara de val i li,'et
som passar dem bas t.
Detta
skulle
forhoppningsvis
leda
till att man haller
ihop langre
i ert Artikelforfattarinnan
framtida torhaJlande
arbete. Foto: Steve Larsson
och mte som nu gel'
upp sa fort nagot kanns feL .\tt \';ima Euniljen ,Ir inn:
nagot som bara ligger pa en kvinnas ,lnS\-,U-uun det ;ir
nagot som en man och h.,'uH1a maste kampa tell' til1sammans .
.\tt lara sig kompromlssa om barnuppfostran.
ekonomi, syssloma i hemmet OS\' ir nagot som i stallet for
att splittra ett farhillande skulle hmna starka det om
man redan fran barian har ert \;imstallt t;inkande. Oet
skLll1eda vara sjillvklart art lata varandra fd t';ckJ och
tanka sam man vill, hjalpas at 1 hemmet och' ,ltt man
kan kompromissa

om \'1ssa saker m,Ul t\'Cker ohka om

Jag som kvinna anser mlg Sl;ilv vara re~U1Ist, men for
den delen vill jag mte sluta vara kvinna lika lite som jag
vill att en m,lI1 skall sluta vara en m,Ul.
Man maste kunna motas pa halva vagen utan art for
den delen tappa bort sig sjalv. Att man sedan ankaffar
all form av kanskvotering ar bara positivt eftersom det
bara visar att samhallet inte tror att vi kvinnor ar sa pass
duktiga och starka art vi kan ta oss in pa arbetsmarknaden avegen kraft Jag ir avertygad am art vi kan ta oss
till de hagsta postema inom arbetslivet utan art behava
fa nagra genvagar utstakade. Man maste lata rart person
verka pa cart plats fOr art Bi det basta resultatet och da
spelar det ingen roll om det ir en man dler hUllU. Jag
har heller inget emot att en man lagar mat eller diskar
at mig, sa Iange maten smakar bra och disken blir ren
Blir det sa art Sverigedemukraterna
har en hinnlig partiledare den dagen vi tar klivet in i riksdagen sa skall
hon vara det far att hon ar den basta
representar1ten
blivit hoterad!

och mte fe>r att hon

~
"

'"
~
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Kultur/ debatt:

Varna detnokratin
N atten till den 11 februari utsattes en byggnad i Nykoping, som inrymde ett antal
mindre fOretag, fOr ett bomb attentat.
Garningsmannen hade brutit sig in i var,
Ultima Thules, replokal tillika musikstudio i vilken man placerat en bomb.
Uppsatet att totalfOrstora aUt i lokalen,
varav mycket oersattligt sasom outgivet
material, foton, kundregister etc, etc, lyckades. Aven vara husdjur, tva ormar,
omkom i branden. Egentligen skuUe nagra
musiker ha sovit over i lokalen, vilket tack
och lov inte skedde. Dartill fdrstordes alltsa tre andra fOretagares livsprojekt.
Sakerhetspolisen
arbetar utifdn tesen att branden
\-ar ett politiskt attentat. Tesen sti:ids a,- att vi alltsedan
'-ar start offentligt blivit smutskastade,
bespottade,
hanade och stamplade som den \-arsta sortens krimlnella fOr art vi stitt for den misshagliga asikten, art n
hyllar vart land. ~agot agg mot andra etniska grupper
har vi emellertid aldrig uttryckt enar ,-i mte hyser nigra
sadana asikter. Vi har heller aldng sjah-a betecknat oss
enligt de krankande epiter som tillvirats oss.
~ar nyheten om branden presenterades
I olika
medier avslutades rapporteringen med pasraendet art VI
spelar extremnationalistisk
musik, pa gransen till s k vit
makt-musik. Slut pa meddelandet
- utan att vi fatt
nyansera pastaendet! Intrycket blev att branden darmed
sklJlle vara berattigad. En konsekvens harav ar art vart
fOrsakringsbolag, som vi anlitat i manga ar, vagrat farnya kontrakt samt brutit det kontrah.-t som laper ut i
oktober. De vill inte veta a'- oss pa grund av rykten som
spridits via massmedia.
Betraffande
anklagelsen or.n extremnationalistisk
musik uppkommer
fragan om nagot utrymme for
begreppet nationalism Enns averhuvlJdtaget. Var gang
satts ordet extrem framfbr, trots art vi sj;ilva alltid havdat enbart nationalism. Oet betyder for oss att samballet fOr dess bestand och fortskridande ir beroende av
en gemensam kulturell referensram kring vilkcn alia
medborgare, oavsert bakgrund, kan slura upp. Art man
sedan i den privata sfaren kan bejaka och tillarnpa andra
kulturbetingelser accepterar vi.
Oavsett vilka iisikter m,m hyser s,\ finns i en s,mn

demokrati inga som helst skal att inte fardoma det torsok art tysta yttrandefriheten
som nu gjorts. Derta galler ,-ilket h3Jl illgarningarnaan
riktas mot. Hade en ruta
pa t ex en syndikalistisk bokl1andel krossats sa simile
fordomandena, med all ratt, hagla I vart fall dock en
kompakt tystnad. Tystnaden oeh passl\;iteten blir d;uIgenom en legitimitet. Grupper som forsoker tvsta den
fria asiktsbildningen appliderar i sina skrymslen
\-arfor anvands i 2000-talets Sverige olika martstoekar nar det galler brott mot fundamentala demokratiska friheter? Faller inte ett lands demokratiska rrovardigl1et nar man endast selektivt fOrdamer uppenbara hot mot demokratin;l
\-i saker ingen medomkan, utan \"ill bara beh-sa hur
smen pi rart oeh fel, dvs rartskansla, sa markanr skiller
sig I dagens Sverige beroende pa v-ilken asikt man har
De fa ansprak som VIhar ar egentligen ,msprakslosa: \-,
(jnskar art bli behandlade som anstandiga m;mnlskor.
art mre utfrysas och tillskrivas isikrer som vi ej hyser. \-i
onskar oeksa ett konseb:ent stallnmg-stagande nar det
galler brott mot yttrandefriheten oeh demokrann I--.:.on
oeh gott att demokratin skall tlll1gera som slg bi"jr.

(llf Hansen, Jan Tarnblom,
~ieklas il.dolfsson)

Thomas

Krohn

oeh

I nasta nummer ...
...hade vi tankt att titta narmare pa
den ekonomiska aspekten av politiken (precis som att vi i detta nummer
tittade pa var ideologi).
Sa de som har fragat efter detta,
och/eller stallt fragor - vi har inte
glomt bort er. Vi anser dock att
Demokraten far en battre struktur om
vi forsoker koncentera oss pa ett
amne i taget.
Hopppas att detta accepteras!
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Verksamheten:

Musik ater till
forsaljning
Far torsta gangen pa 6 ar marknadstor nu SDU musik igen - pa mangas
begaran. Nu finns alltsa ett fint tilltalle att berikas av vart kulturarv
medan du stader SDU!
Awn om tyngdpunkten i SDC:s musikfbrsaljning kommer att ligga pa "seribs" musik sa kommer det, som synes, att finnas bade mer kommersiella och nyare produktioner att kbpa. Detta i ett
fbrsok att finna en passande balans mellan nytta
och nbje.
\-ar historia bjuder pa en Llng rad ay majestitiska yerk. Fran bbrjan kommer SDU framfbr allt
att salja samlingsyerk

i denna genre (da yi inte rik-

tigt innu vet exakt nd ni medlemmar ar intresserade av). Men fbrhoppningsvis kommer intresset
att vara sa stort att ,oiganska snart iven kan kbpa
in alster av specifika tonsattare.
Vad det gaIler den mer kommersiella delen
kommer vi framst att salufbra Ultima Thule,
vikingarockens verkliga ikon. Men skulle det dyka
upp fler seribsa och arliga musiker inom denna
gren sa skall ,oi naturligtvis fbrsbka att tillhandahilla dem med.
"\nledningen till att yi i detta nummer endast
salufbr Cltima Thules skivor ar att deras leyerans
har ,-ant betydligt snabbare an var andra leverantbr. Till nasta nummer skall dock utbudet ha
breddats ordentligt . .\[ycket nbie!

For Faderneslandet

Vikingabalk

Thules kanske mest legendariska skiva som kom 1992.
Titlar som Anglamark, Stolt
Och Stark och Fadernesland
kommer sakert de fiesta ihag.

Vikingabalk kom mitt under
Thulehysterin 1993, da Thule
slog farsaljningsrekord i
Sverige. Singeln Vikingablod ar
en klassiker fran denna varma
sommar.

Lejonet Fran Norden
400 ar efter Gustav II Adolfs
dad slapptes denna
hyllningsskiva till hjaltekonungen. Titelsparet och Bla
Brigader behandlar hans och
hans soldaters Ode.

PII'" ~l~:;~~:,:~~n~
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Eva Dahlgrens (!) Hjaltar sa

visar Karoliner upp ett Thule
fran fornstora dagar.

Sverige
Thules basta platta nagonsin?
Formodligen. Bland hojdpunkterna finns sparen Folkhem
och Vi Salde Vara Hemman, dar
man far sallskap av valkyriorna
fran He!.

Samtliga skivor kostar 120:- styck.
Anvand alltid SDUs pg: 649 36' 00-8

Gastskribent:

Kalabaliken i
Linkoping
De trettio vansterextremisterna som
ockuperade en gamma! sjukhusbyggnad i Linkoping drevs till slut ut
efter en massiv polisinsats dar polisen tvingats anvanda targas for att
avhysa demo Tack yare polisens professionella insats skadades ingen allvarligt, men det kunde ha slutat
mycket ilIa. I lokalen beslagtogs
yxor, bensindunkar, molotov-cocktails, spjut, jarnror, slangbomber
med svartkrut och spik, samt avancerade slangbellor med- stalkulor saker
som
sarskilt
vi
Sverigedemokrater battre an de fiesta
andra vet vad de kan astadkomma,
da vi har utsatts for dem vid ett fIertal tillHilIen.
Gruppen som genomforde ockupationen och
som tillverkat dessa fruktansvarda vapen kallade
sig sjalv Revolutionara socialister. Redan namnet,
som med all onskvard tydlighet anger att man
avser gripa makten med v31d,borde fa.myndighetema att agera mot denna motbjudande gruppering, men de erkanner ocksa sjalva att de ar for
anvandandet av v31di den politiska kampen.
-Vi ar for civil olydnad och anser att det kan
vara motive rat med v31dfor att forandra samhallet
(Expressen 000320).
Det ar alldeles uppenbart att det ror sig om en
organiserad och livsfarlig terroristrorelse, och tlera
av de som greps i samband med husockupationen
var kanda av polisen sedan tidigare, fran fonsterkrossningar, v31dsammademonstrationer, upplopp
och attentat av olika slag, bland annat mot Osterrikes konsulat i Malmo efter att det osterrikiska
folket genom sitt demokratiska val visade sin vilja

att lata FPO inga i sin regering. Nagra var domda
for mordbrand och v31dmot ~ansteman. Inte heller var de enbart fran Linkoping. De tlesta kom
fran Malmo, Jonkoping, Vetlanda, Trollhattan,
Nykoping och Soderkoping. Vi kan. nog tryggt
utga fran att det bland de gripna antidemokraterna
finns flera som ar valbekanta for oss
Sverigedemokrater fran vara torgmotesturneer. Yi
kommer givetvis att aterkomma i denna fraga
senare.
Skalet till ockupationen sades vara att man ville
imatta ett "Ungdomens hus" i lokalen de ockuperade. Detta kom som en fullstandig overraskning
for myndighetema. Antidemokraterna hade inte
alls givit uttryck for denna onskan genom att framfora den till berorda myndigheter eller forsoka
vacka opinion; de hade helt sonika tagit over byggnaden direkt. V31det var alltsa deras forsta losning, och det satt de foredrog for att fa igenom
sina krav, vilket vi givetvis kanner till sedan tidigare
vad galler extremvanstern. Det var inte forran de
redan var pa plats, val barrikaderade, utrustade
med mat och medhavda toaletter och bevapnade
till tanderna, som de fann for gott att frarnfora sin
onskan om lokal. De begarde da att fa. tala med
Linkopings socialdemokratiska kommunaldd,
Lars-Erik Johnsson. Denne gick med pa att tala
med terroristerna, men sedan polisen fa.ttkanna pa
antidemokratemas livsfarliga vapen under sina forsta forsok att avhysa dem, fann de for gott att
avstyra motet, av hogst valgrundad oro for kommunalddets
liv och personliga
sakerhet.
Vansterterroristerna trodde emellertid att kommunalradet genom eget beslut ignorerat deras "inbjudan", och deras himnd lat inte vanta pa sig. Natten
till 19 mars vaknade kommunalradet till det plotsliga Ijudet av en explosion, och flammor slog upp.
Nagon hade anvant en brandbomb mot hans villa.
Johnsson och hans hustru lyckades ta sig ut nar
elden hade natt koket, och kort darpa anlande
brandkaren, som lyckades radda villan fran att full-
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stindigt bcinnas ned. Kommunalradets
bi! och
garaget den stod i totalforstordes dock.
Det som drabbat Linkopings kommunalrad har
drabbat atskilliga Sverigedemokrater,
utan att det
har tagits upp i massmedia. Tvartom har bland
annat Lars-Erik
Johnssons
partikamrat
och
kommunalddskollega
Staffan
Holmberg
i
Haninge uttryckt sympati for de personer som
utfor denna typ av attentat, och givit ekonomiskt
stod till deras foreningar (Levande Zon). Det ar
. darfor Jatt hant att man ser en viss form av poetisk
rattvisa i det som drabbat Linkopings kommunalrad, men vi bor inte sanka oss till vara motstandares niva och tycka art det ar bra nar dessa blir
utsatta for politiskt vaId. Attentatet mot kommunalradet ar ytterst motbjudande och, precis som
han sjalv sager, ett hot mot demokratin.
Vi
Sverigedemokrater
hoppas att de ansvariga grips,
doms och straffas hart, for det som de angriper ar
sjaIva demokratins
fundament, yttrandefriheten.
En manniska skall inte bara ha formell ratt att ge
uttryck for sina asikter; han skall ocksa kunna
kanna sig saker nar han uttnyttjar denna ratt, och
inte avsd fdn att saga sin mening av fruktan for
repressalier, yare sig fran myndigheterna eller fran
extrema politiska grupperingar.
Emellertid tycker jag att vi har anledning att
tycka att det ar hagot misstankt nar massmedia ger
det vansterextremistiska
vaIdet sa stort utrymme
forst nar det drab bar personer ur deras egna led,
fran det politiskt korrekta etablissemanget. Anda

var deras tystnad i det narmaste total nar detta vaId
drabbade
politiska
opponenter
som
Sverigedemokraterna.
Vi skall heller inte for ett ogonblick tro att
Revolutionara socialisters terrordad kommer att ge
de etablerade partiema nagon negativ publicitet,
aven om det skulle visa sig att forovama ar eller har
varit medlemmar i riksdagspartierna
eller deras
ungdomsforbund.
Men vi Sverigedemokrater
kommer som alltid att kampa for att sanningen
skall komma fram till folket, och om nagon av \'ansterterroristerna
skulle nra knutna till de etablerade partierna kommer vi art staIla dem till svars
for det.
Sverigedemokraterna
tar som alltid, nu och i
framtiden a det skarpaste avstand Fran politiskt
vaId, oavsett om det kommer fran hoger eller vanster, och vi hoppas nu att etablissemanget aven de
tar sitt ansvar och tar avstand Fran ockupationen
och mordbranden, trots att det denna gang kommmer Fran deras egen sida.

(Torbjorn Kastell ar till vardags politisk redaktor
for SD:s partiorgan
och ledamot
i SD:s
Riksstyrelse)

Verksamheten:

Demokraten vaxer!
Fran oeh med nasta nummer vaxer
Demokraten. Eller rattare sagt Demokraten har fatt en lillebror
(eller lillasyster ior den moderne
nationalisten) .
Medan vissa delar av Demokraten behandlar
verksamheten, allmanna inlagg och saker som tas
upp med en viss distans sa finner man har ocksa
artiklar med ert oerhort djup och en tydlig tyngd.
Detta kan kanske ge ett lite splittrat intryck.
For att rada bot pa detta har annu ett SDUorgan skapats. Den kommer art ga under namnet
"Samtal I Skamvran" och enbart halla sig till arti-

klar som behandlar ideologi och filosofi. Denna
plan paminner kanske lite om SSU:s som behandlar lattare saker och amnet i "Frihet" och de lite
tyngre i "Tvardrag. Inte minst tror vi att vara aIdre
medlemmar och lasare kommer att uppskatta
detta.
"Samtal I Skamvcln" kommer formodligen att
komma ut mellan tre och fyra ganger per ar, och
den kommer naturligtvis art komma till samtliga
medlemmar.
Den som kanner art han vill bidra till denna ideskrift gar det bast genom att skicka in sina bidrag.

Adressen
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at- densamma

som till Demokraten!

Aktuellt:

Sett och hort
I januari syntes SDU en hel del i
media kring Stockholm. Bade
Vavra
Suk
och
Jimmy
Windeskog fick i TV (ABCnyheterna respektive TV4) forsvara var, sjaIvklara, ratt att hyra
moteslokaler i Stockholm. Vavra
blev dessutom intervjuad av tidningar pa samma arone.
Apropa Vavra Suk sa ar han
numera distriktsordforande i det
delade SDU Ost. Den andra hal\-an blev det nya distriktet SD C
Bergslagen (dit aven Gavleborg
hor) och ordforanden bley den
inte helt obekante Joakim
Larsson.
~u ar det tankt att SDU:s hemsida pa internet skall bli en
Ievande sadan, med uppdatering
atminstone en gang i veckan.
Detta kommer att ske inom en
nara framtid sa haIl ogonen pa:
www.sverigedemokraterna.se/sd

Pa nationaldagen, 6 juni, haIler
SDU
nationaldagsfirande
Skane. Pa dagen blir det politiska
aktiviteter och sedan mer sociala
pa kvillen. Observera att detta ar
pa en tisdag - sa boka in sa du
har fridag denna afton sa fort du
kan.
Eventuella fragor besvaras av
SDU Syd.
Diskrimineringen mot oss svenskar blir bara mer patetisk och
loje\"ackande for yar dag. ~u har
~lalmo hovratt "konstaterat" att
svenskar inte kan se skillnad pa
invandrare.
Detta har inneburit att en ranare
fran Afrika helt har friats fd.n ett
ran trots att tva ranoffer har
pekat ut afrikanen som garningsman, och trots att mannen falldes i tingsratten.

Den svenska vansterrorelsen blir
iven den bara mer galen. I samI slutet av januari holl SD ett vaI- band med husockupationen i
Linkoping passade de "autonobesokt
inomhusmote
Stockholm, omkring 110 perso- ma" (ta det namnet med en stor
nypa Salt...) pa att forstora
ner dok upp.
skyltfonster.
Bland talarna fanns var egen Vansterpartiets
Vavra som gjorde taldebut i Precis som alia andra vinsterrostorre sammanhang, vilket han relser har ju dessa bade beromt
och tagit avstind fran ockupatioklarade galant.
nen och mordbranden. Till
26 februari hade nybildade SDU saken hor ju att Vansterpartiet
Bergslagen sin fOrsta aktivitet i tar klart stalining for civil olydform av en debattkurs med nad i handling och tal, sa fOrstoefterkvaro i Vasteras. En valdigt reisen verkar lite onodig.
trevlig kvill, det enda som
saknades var distriktsordforande
Den 26 mars var det ater igen
i StockholmsLarsson. Men det ar trevligt att inomhusmote

omcidet - och det blev en riktig
hojdare! Med mer an 200 personer i publiken sa var det SD:s
storsta inomhusmote pa aratal!!!
Bland
talarna
fanns
fd
Folkviljan-ordforanden Kenneth
Sandberg,
SD:s ordforande
yukael Jansson, vice ordforande
Johan Rinderheim och SDU:s
ledare Jimmy Windeskog.
Den mest uppskattade talaren
var dock SD u:s forbundssekreterare Bjorn Soder som var i riktig hogform, dagen till ara.
Bjorn Soder yar ju annars i ropet
ordentligt i borjan av aret da han
hade valts in i Lunds universitets
karfullmaktige. Detta irriterade
de Politiskt Korrekta sa till den
milda grad att de, med valdigr
tveksamma metoder, pressade
fram ett nyval. I detta val forpassades Soder ut ur karfullmiktige, men fick i alia fall fler roster
an i det forsta valet!

u

SDU utmanade samtliga regeringspartiers ungdomsforbund
pa debatt i slutet av 1999.
Naturligtvis var det INGET
ungdomsforbund som vagade
mota oss. Nagon som ar forv-anad?
Daremot blev SDU-Viist utmanade pa debatt av MUF
(j\tloderata Ungdomsforbund) i
Goteborg. Atminstone tills vi
svarade ja - da drog de tillbaka
sin utmaning. Detta ar en val
beprovad taktik hos hogerrorelserna gentemot SDU.

15.

SDU-profilen:

Dennis Ekstrolll
Denna gang (den femte i ordningen) har
turen kommit till Dennis Ekstrom.
Dennis bor i Stockholm och sitter som
suppleant i RO-styrelsen.
I borjan av vart blev han ocksa vice
ordforande i SOU Ost.
1. Hur blev du nationalist oeh hur kom du med i
SDU?
Det var en massa olika anledningar. Jag insag att man
inte kan sitta hemma och klaga, att man maste ta sig i
kragen och gora sin plikt. Jag upptaekte att tidningama
gay en felaktig bild av verkligheten. Att de ljog. Men
nationell har jag alltid varit, helt enkelt bligul, men ideologin har vu.xit fram grad vis.
.
2. Ungdomar idag finner sallan intresse i partipolitik, hur bryter vi den trenden?
Jag tyeker att manniskors varderingar ar vih.Ligarean
partipolitik. For manga ar politik idag lika med gamla
gubbar. Vi maste visa att det ime ar sa. Partipolitik ar en
vag att sprida nationella varderingar bland folk.
3. I vilken riktning vill du att SDU skall utveeklas,
oeh hur kommer vi dit?
De flesta saker sig till vart forbund pa grund av innndringspolitiken men upptaeker ganska snart att vi aven
driver andra fdgor. Jag tror att vi skulle kunna locka till
oss fler EU-kritiker. Idag framstar (v) oeh kommunister
som de enda negativa. Aven mi1jon ar en vih.Ligdel av
det nationella budskapet som vi bor lyfta fram.
4. Hur har du sjalv, personligen, kommit fram till
de politiska varderingar du har idag? Influenser
oeh fOrebilder?
Jag har inte haft nagra forebilder utan mina stallningstaganden har kommit genom aren. Jag ser verkligheten som den ar oeh drar mina slutsatser.
5. Finns det nagon fraga som du skulle vilja fOra
upp pa SDU:s dagordning?
Vatdsporr. Det ir verkligen nagot jag avskyr oeh tyeker
att vi borde reagera starkare pa. Att det fortfarande ar
tillatet ir sjukt. Jag tror att de oeksa ar en bidragande
orsak till vildtaktema. Om man kombinerar muslimernas kvinnosyn med ftlmema sa blir det som det blir ...
6. Finns det nagon fraga som SDU driver idag men
borde tona ner eller helt avsta ifran?
I allmanhet tyeker jag att alla saker som SD U tar upp ir
viktiga. Det skulle mojligen vara dodsstraffdgan. Det
finns viktigare fdgor dir vi star enade, varfor da splitt-
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ras pa en fraga som inte ar sa vasentlig?
7. Kulturen ligger ju ass varmt om hjartat, men far
inte myeket utrymme i den politiska debatten. Kan
vi gora nagot at detta?
Vi borde ha fler forelasningar oeh lira oss mera om det
svenska h.-ulturarvet. Ska man ha nagot att vara stolt
over oeh virna sa maste man ju kanna till det.
8. Finns det nagon ehans att halla Sverige utanfor
EMU, oeh i sa fall hur?
Svart nar "i har en diktator som statsminister. Jag tror
det blir sdrt.
9. Hur gor vi SDU till ett b1ittrefOrbund och SD till
ett regeringsparti?
Det skulle jag garna vilja veta. For att driva vara ideer
tror jag att vi maste fa in folk polhOgre poster i samhallet. Sarskilt inom media. Dar ftnns makten.
10. Riktlinjer och fOrebilder sager ju lite om en person. Vem fOredrar du, Jorg Haider eller Jean Marie
Le Pen?
Helt klart Le Pen. Haider ar for liberal. Le Pen ar en
stark personlighet oeh partiet har en stabil politik som
hailer h.-ursen.Haider ir ju fOr EU oeh tyeker att EU ir
nagot att satsa pa. Han bojer sig dessutom for EU

Gissa Om ...vi

sitter pa redaktionen
och skams!?! I forra numrets SDU-profil
rakade vi tillfalligt dopa om RO-Iedamoten Mikael Lindholm till "Andreas" (och
det var inte snallt, av flera anledningar).
Vi ber sa hemskt mycket om ursakt for
detta och hoppas att Mikaels privatliv
inte har biivit lidande aUtfor mycket.

