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Jimmy Windeskogs ledare:

r lat
a
man bli ?
Jag sprang tor ett tag sedan pa en
kamrat fran hogstadiet. Vi var aldrig
speciellt nara varandra men pratar
nar vi tdiffas. Sedan vi umgicks har
mycket hant, medan jag nu ar ordtorande i SDU sa arbetar Mattias i SSU.

an

men inte

hirtat lite fel hos Gud. Cud
ir fortfarande
god, men
han behover en liten knuff
for art gora gott i denna fraga. Sa nu ;ir det alltsa upp
till honom art indra partier. H~m talade mcd inle\-else
om art bara den kom en retonsk och ownygande
manniska som drev denna fraga sa sk-ulle man kunna
indra socialdemokrati i denna fraga . .\ [attias \-et att han
inte ar denna man, men han har bestamt sig att gora sin

heller dum. Pa det s;ittet har han funnit sin sjah-klara
roll i SSL '\[en egentligen borde han inte vara dar alls.
Yarie giU1g \-i tr;i.fbs m()ts jag ~1\-ert leende och en vad-

del genom att lobba fOr denna asiktsanding
"Yet du Jimmy" sa h,m sjalvsaken och mtade pa
mig. "Yi skulle behoQ m'tgon som dig, du skulle enkelt

i~U1art ra rnig tid art ta en 01 med honom. ~ar man gor
derra sa m;i.rker m~m snabbt art n inte star speClellt
langt ifnln \-arandra
H~m erk;inner det \-,msinniga i Im-andringen och det
patetiska i art tonn-cKa och t<:irneka nationalismen. Jag
lur trott art h~U1\-alt
,1\' den enkla orsaken att han

kl.mna gora ~'lrriar i
~aja. Yisst har jag kompitensen for det men det flnns en sak :\[artus missaL
.\nledningen till art det inte tlnns n~lgon som JJ.g i
ir att de slmlle bli utsparkade p,'t t\-11sekunder, om de
\-ar sa dunlma att det ens g1ck med. Socialdemokratin
if
en dil1usarie som inte g;h att p,i.wrka fem grasrotsni\-l1
- det ar ett elitparti.

.\bttias

ar inte dum, inte speciellt beglvad

sse

ime prioriterar
det inre VaLl.

dessa fragor, men riktigt sa enkelt tycks

Problemet med derma m~m ;i.r detsamma som flnns
fcunfijr allt hos -+O-talisterna - en blind tilltro till socialdemokratin . .\ [,m ser inte till den politik de for, man ser
inre till den politik de foresprakar. Ist;Ulet litar m~m pa
socialdemokratin
som pa en god Gud. Och en god
Gud v;irnar JU det sunda i samhallet och ser till att r;i.rt\-is,U1 tillsist segrar. Inte undra pa art vi inte har nagon
platS fOr relig10nen 1 det har Lmdet, vi har sOClaldemokratm isLUler.
~ u har .\ !attias 1 :111',1 fall kommit sa Lmgt art han har

SDlJ Syd
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SDU Vast
Box 704:461 07 Troll hattan
Tel; 0520-328 17
0704-36 52 46

SDU ost
Box 200 85
104 60 Stockholm
Tel; 070-742 43 21

sse".

sse

Om :\[attias \-erkligen borpr tara fr~ull runliga asikter [ invandnngsfrag~m i socialdemokratin
S:l Kommer
en av t\-{lsa.kcr att hinda. ETT: I·Lm blir :ilh-arligt varnad, tarSLlr sitt miss tag och tar aldrig mer upp ;iJnnet.
TYA: h~m blir utsparkad.
Sak
Kommer att h;iJlda och .\1attias Kommer
mte for den sakens sk-ull ,l[[ tapp:l tron pa sossama,
[stallet gn:Ula lite pa "dem i toppen". \kn annars rosta
snall t och lydigt.
Gud har inte a\-slojats ;in, men m;iJlniskor borjar
t\-ivla lite latt. Det fmns hopp :iven for de Luutiska.
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En gang ar ingen gang - tva ganger ar en gang for mycket. Sa kanske man skall se
Erika Borgstedts artiklar om "feminism".
Den forsta kommenterades av manga, men ledde inte till nagon skriftlig kommentar
i nagot SOU-organ. Men i och med artikeln "Jag, en feminist" i den senaste
Demokraten kom en rad svar och kommentarer. Forst ikon star SDU:s ordforande
Jimmy Windeskog.
Men kanske vi skall stalla oss fragan hur vara andra kvinnliga medlemmar ser pa
detta - det har varit alldeles for tyst fran deras sida!
Kanske en mode os vadjan fran redaktionen har och nu kan rada bot pa detta? Ar
den formen av resonemng Borgstedt for ett s~ittatt knyta till sig fler kvinnor eller ar
det en politisk avart?

Debatt:

Jag - en ma,skilinist?
Erika Borgstedts artikel "Jag, en
feminist" i forra Demokraten skapar en del fragor. Sjalv har jag
fruktansvart svart att ens ta fenomenet pa allvar, och det avanledningen att ingen har lyckats forklara vad begreppet innebar. I Sverige
har vi alltsa en ganska stor samling
manniskor som valjer en sa pass
diffus etikett pa sig sjalva att ingen
kan begripa vad de star for...
Svaret pa detta ar naturhgtvis art man definierar ordet olika. Om man skall se fenomenet
"feminism" som ert ideologiskt sadant sa antar
jag art skapelsen ar art betrakta som en revolutionar vansterrorelse, en sahg blandning mellan
de mest stolliga ideer. Alit fran konkamp till
hav pa upphorandet av heterosexuella kontakter trangs mellan uppfattningar om art det inte
finns nagra olikheter mellan konen tyeks
rymmas har. Men aven tankar om art det ar just
skillnaderna mellan konen som skall ligga till
grund for art kvinnan skall ta over samhallets
maktstruktur ("kvinnor startar inte krig" osv.)
kan fll1nas i dessa sillskap. Men oavsert moti-

vationer sa tyeks tankarna om en mer "kvinnoanr:assad" politik finnas har.
'1anstem har med kraft tagit till sig denna fraga,
och det ar inte konstigt. Da klassamhallet inte langre existerar (atminstone inte enligt Marx definitioner~ har man latit den destruktiva Klasskampen
ersattas av en minst lika destrukti....- Konskamp. Sa
ar c1et heller ingen tillfallighet att Vansterpartiet
numera sager sig vara ett "feministiskt" parti (de
har dock aldrig lyckats forklara vad detta konkret
inncbar), kvinnor utan sjalvfortroende
eller identitel trangs numera i deras led. Nu skall man inte
beskylla Borgstedt for art anamma dessa ideal men bara att hon valjer att ta samma namn som
des~;a galningar visar pa ett lite markligt omdome.
Borgstedt vill bevisligen ge feminismen ett batttre namn genom att lagga fram sin egen definition,
en ide om lika Ion, en solidarisk arbetsfordelning i
hemmet och ett avskaffande ay kvoteringssystemen. Sa det ar alltsa detta som skall vara den
ber:rktade "feminismen" (om an i en nationalistisk
tappning)??? Isadana fall maste jag pasta att jag har
tap pat traden fullstandigt.
For mig ar fragan om att alla manniskor (oavsett kon eller andra anledningar) for samma arbete
ingt:n kvinnofraga - langtifran. Det ar helt enkelt
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3.

en fraga om nationeU solidaritet. _\rt ge politi ken
en feministisk pragel bLlra for att f3. in denna fd.ga
pi dagordningen ir fullkomhgt meningslost da den
red,m finns c-Lir.Yad det betriffar arbetsfordelningen i hemmet sa anser jag att denna naturligtvis
borde vara sohdarisk. Jag har sjalv (atminstone
enligt mig sjak) aUtid tagit min del av ansvaret i
gemensamma
hem, och formodligen
har mina
forre derta flicb-anner inget att klaga pa nar det
galler detta. ~[en aven om man moraliskt skall hjilpa varandra med tvatt, disk, stadning och sa vidare
sa maste jag ju papeka att jag inte ser ner pa familjer dar man gemensamt kommer overens om att
b-innan skall skota just detta. Lika lite som jag reagerar negativt pa om mannen tar hand om att laga
vedpannan, mala om huset och laga bilen. 'lad jag
forsoker saga ar art arbets fordelningen i hem met
ar en fraga for de personer som berors av forhalllandet.
Det kan val inte vara sa att det ar DETTA som
skall vara den feminism som sa manga letar sa desperat efter) Forvisso ar tulla tv-attkorgar och
odiskade tallrikar irriterande - men ar det en stor
politisk fdga? Det ar precis vad det har blivit. For
visst ar det sa att feminismen har blivit en central
fraga i dagens de batt, inte minst i Riksdagen och i
landets ledande tidningar trottnar man aldrig pit att
p,hala fragans vikt. Sa det blir alltsa fel att saga att
vi inte klarar av att fora en medveten och serios
debatt om samhallets mest viktiga fragor - om man
nu anser att denna fraga ar av denna vikt och skall
debatteras pa bekostnad av andra fdgor.
Borgstedts tredje sd.ndpunkt ar avskaffandet av
konskvotering, det ar en bra standpunkt. For yisst
ar det sa att kvoteringen ar kon trap roduktiv, den
erbnner fran borjan att hinnor behover hjilp att
na positioner och det tror jag inte en sekund pa.
Men ar denna hallning verkligen en feministisk
sadan? )Jej skulle jag vilja saga instinktivt. Istillet

Socialt

ar c et jus t sa att b-oteringss ystemet ar en konsekVe:ls ;1\- just den feministisb
'-;lg som bryrer
fon. Och ar det sa som jag ser det S;1 ber::der det
art 30rgstedts hillning i realiteten ir en :mtifeministsk hallning.
Och det var ungefar det hon lade fram i forra
numret. Ett resonemang byggt pa att feminismen
ar en rattvisefdga, en fraga av tveksam vikt om
arbctsfordelning samt en antifeministisk fd.ga. Har
man inte mer att stoppa in i den ideologisb pasen
sa ticker jag nog att man gor ett stort miss tag att
valja att kalla sig for "Feminist". Dessutom ingar
just dessa fdgor i den politik SD har fort sedan
1983 utan att nagon for den delens skull skulle
komma pi tanken att kalla SD:s politik for feministsk (varken vi sjalva eller vara meningsmotsmndare). ),{ed detta i bakhmudet sa kan jag for mitt
liv inte forsta hur nagon kan komma pa iden att
kalh sig sjalv for feminist.
Dessutom, aven om dessa tre fragor skulle
m01ivera en egen etikett, sa har jag stora invandningar gentemot namnvalet. Det genomgaende
temat i Erikas tre punkter ar rattvisa, och slar man
upp ordet "feminism" i en ordbok sa mots man av
besb-ivningen "en rorelse for kvinnors jamstalldhet med man". Forstar jag Borgstedt rart sa ar hon
ock:;a for mans jamstalldhet gentemot b-innorna
(seill exempel barnvarden), for inte forordar hon
ett diskriminerande av mannen) Om nu S;1 ar falllet ~a forstar jag aterigen ingenting. SLir man upp
ordd "Feminin" i en ordbok sa bet;.rder detta
kvinnlig, och ingen skall val pasta art j;imlikhet
endlst ar en fraga som drivs a'v kvinnor? Kanske
den konskamp som beskre,,-s inledningsvis (tillsam mans med man som kan betraktas som mentala hederskarringar),
men knappast den feminism
som Borgstedt beskrev. Sa varfor da ge en fraga
som ram-isa och jamstalldhet ett kvinnligt namn dLl
definitionen
rimligtvis borde vara konlos? Om

pa Vastkusten

SOU Vast kommer under sommaren att pab6rjcI kontenuerliga aktiviteter av olika slag.
Med en kombination av sociala traffar och politiska tillstallningar kommer det med all
sakerhet att bli nagot att boka in i kalendern.
Sa de som ar intresserade att delta i des sa treffar h6r av sig snarast till SOU Vast!!!

Tel; 0520-328 17, OJ04-36 52 46
E-post; sd u.eri ka. borgstedt@sverigedemokraterna.se
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Borgstedt menar au hennes hallning (som ~i.rnara
p,l idenrisk med rl:m) gor henne till femimst" S,l
anLlr jag ,m det logtskt serr borde gora mig oil en
".\bskulimst".
Sc dir, ett destruktl\"t tankesatt som
formodligen endast ar kapabelt till att skapa mots~i.ttningar mellan konen (i god gammal marxisrisk
anda).
'I

Sverigedemokrarin
ar ingen feminisrisk rorelse,
lika lite som den ar en maskulinistisk rorelse. Vi
arbetar for rattvisa, solidaritet oeh vart folks sjalva
overlevnad. Valjer man i detta fall art kalla sig for
feminist maste jag ifragasatta hur lingt denna
manniska har kommit i sin nationalistiska medvetenhet - oeh om inte denna person har missat
vasentliga delar om nationalismens syften oeh mal,
for att inte saga hela ide.

Feminismen ar en obcg,lvad och lojhg ri)rdse.
Yar ,en den eller ens ordet feminism h,lr n.lgut
inom nationalismen att gora, atmmswne lme sam
jag uppfattar den. R;ittvisefrlgan star redan pa
dag xdningen oeh den kommer vi lnte los:l genom
att sanka oss till en sandladeniva d~i.r \·i borjar
anvinda samma retorik som vara motstandare. Oct
snal'are s ~alper an hjalper vart poli tiska arbete.
Erika Borgstedt ar en alldeles tor produktiv oeh
intelligent kraft for att gora sadana miss tag.

pimmy Windeskog

Debatt:

"Aurora" ~lter?
For ett par ar sedan fanns det en spalt i
SDU-Bulleti7'{en
som hette "Aurora
SDU:s nationalfeministiska forum". De
som var medlemmar da kanske inte finns
spalten kanske inte kommer ihag den. Den
f6rsvann namligen efter bara ett nummer.
".-\uror<l" skLJ.1le
bli en kcmal for kVinnOfll<li SO U
men blev det aldrig Kamke berodde det pa att vi h:l[ sa
manga man i SOl!, k:mske p,l <lttingen vule Lisa spalten
eller kcmske pa att jag blev gravid och inte orkade skriva sa mycket som fomt. Det spelar egentligen ingen roll
fbr forS\'a.IlJ1gjorde den.
I och med att Erika Borgstedt numera skri\'er i
Demokraten har en nytt tankande kommit in pa dess
sidor. En del gillar det och a.I1drainte, det spelar ingen
roll tor nu Enns det har. Och jag maste sjalv saga att jag
gillar det. Det var inte en stund tor tidigt.
'\[en jag gillar inte allt hon sager. Som nybliven tvabarnsmoder maste J<lgs~igaan jag ser snett pa hennes
kritik ',1\' konsroller 1 ung alder. Jag pas tar att jag pa cgen
h,md och dldigt naLl kunna se att vi manniskor har en
genetisk kodning Det ftl1ns sadant som if typiskt
hinnligt och typiskt manligr. Sa varfbr inte Lha unga
barn ut\'eckla detta, varfbr maste \·i vara sa socialistiskar
Vissa menar ju an dessa skillnader mellan gosse och

flicka inte fmns men det gar det. Ett exempel p,l det if
det helvete en manniska som maste ga 1genom en konsoperation gar igenom. Denne sager sig hela sin li\' ,'ara
"foeld i fel kropp". For att nagon skal kunna \'ara fodd
i fel kropp sa maste det ocksa flOnas nagot genetiskt
b'innligt och manligt.
Hen jag skall inte gnalla. Det ar skont att fler kvinnnor shiver, det har fatt mig att sknva mer. Och forhop Jningsvis leder detta till att "Aurora" konlJner tillbaka och da blir en levande del av Demokratet!.

IAnn-Sofie Hansson
Svar
Re<laktionen har idag inga planer pa ett "kvinnoforum" i Demokraten. Vi anser inte att det
finns nagra specifika "kvinnofragor" utan att
alia dessa ryms inom det nationalsolidariska
tankandet.
Vis 5t kan fragor som beror kvinnor framst
debatteras i Demokraten, det skall de ocksa.
Men detta ar ett problem alia har en del i, sa ar
intE!aktuellt med en nationalistisk version av
"Aftonbladet Kvinna".

5.

Er st Wig_fo_s_s_
Upplagt i 27 punkter sa presenterades
det under 1944 - Socialdemokraternas
efterkrigsprogram. Detta var i huvudsak utarbetat av en enda man, Ernst
Wigforss.
En av de rattigheter som kommer med demokratin ar den att varje manniska skall
fon-alta
sina politiska ideer. Detta har dock i praktiken varit
svart att genomfora i de moderna parlamentens
och presskojiriets Sverige. En man i vars handlingar man dock kan skonja ett sadant uttryck, stopt i
akta form, ar hos denne \'Cigforss, finansminister
1925-1926 och 1932-1949. Han forfoll ej heller till
stupid hets mot mer polariserade meningsmotstandare, \-are sig nationalistiska eller kommunistiska.
Och man far anta att det tillhor ovanligheterna att
en tlnansminister
tar sig tid att diskutera med en
. foretradare for en sadan politisk inkorrekt "uddagrupp". \\-igforss hade mycket kontakt med en viss
Per Engd:lhl efter dennes artikelserie om de 27
punkterna (c:a 40 ar senare skulle en viss centerl~d~lre med efternamnet Johansson ha liknande kontakter) . .\Lm kan tycka vad man vill om Engdahl
och hans rorelse, men att en minister av denna dignitet tog sig tid till idedebatt och ideutveckling med
"fruktansvirda
nationalister" tar sta som ett bevis
pi att det fanns gott i Wigforss karaktir.
Tillbaka till efterkrigsprogrammet,
som trots
allt tar ses som \\/igforss linverk. Detta blev socialdemokotins
stora slagnummer
da krigsarens
samlingsregering gick mot sin upplosning och den
mtionelb
enighet man visat bevis pa ater byttes
mot kacktmde strider om sirintressen. Men med
efterkrigsprogommet
fangade man upp arbetarn~lSforhoppningar,
radikaliserade sam de var efter
krigsslutet.
Det bn vara pa sin plats att titta pa nagra av de
punkter programmet innehall.
1 dess andra punkt heter det "Naringslivets

fa

strJvan att vidmakth3JIa och oka sysselsattningen
samordnas under statens ledning." Det principiell]a bejabndet
a\- naringslivet
till trots, ansag

6. -------------

Wigforss att det i vissa fall vore nod\-andigt med
eko 10misk verksamhet som staten omedelbart
gen)m sina egna organ bedri\-er. 1nom vissa
beg~ansade omdden i ett rattvist samhalle maste
en ren statshushaIlning far komma tilllivs, var alltsa Wigforss hallning.
1 den sjunde punkten heter det: Offentliga
arbeten utokas vid minskad sysselsattning i det
ensblda naringslivet." En punkt som har forsvunnit ur dagens socialdemokotiska
verklighet,
framjad Fran all praktisk tillampning.
Punkt tio Iyder: "Solidarisk lonepolitik", och
har talar man v9idare om lika inkomst for lika prestaton bade jamforelse mellan jordbruk och ando
naringsgrenar, och mellan man och kvinnor.
Den
fjortonde
punkten
handlar
om
"Vecksan1ffia atgarder for folkhalsans hojande."
Hat ville man bland annat ha en ytterligare utbygggnad av vardsektorn, modrahjalp, bmp mot aborterna och tillganglig halsokontroll for heh folker,
och socialpolitiska form;mer for familjer.
Punkt sexton sager: "Lib utbildningsmojlighett:r for all ungdom."
1 den sjuttonde punkten heter det: "Likvardig
levradsstandard
och utjamning av klasskillnader."
Folkhemsgemenskap,
kollektivt ansvar och nationell solidaritet alltsa!
I punkt arton talas det om samhallelig planering av investeringsverksamheten.
'\[an talar om
socialisering av bankerna, da en \-erksam kredi tpolitik ir mojlig forst om den utgar fLm ett enda st~ll1-

Ie.
I den sista och sjuttiosjunde punkten kommmer ett ord till uttryck, som hade en av sina stoo
fanlJarare i Wigforss, namligen Social Demokrati.
"Okat arbetarinf1ytande o\-er produktionens
ledning", heter det har. I-Lir lyser igenoin, \,(;igforrs
tanLeforankring i idealistisk brgad humanism och
engdsk gillesocialism, d v s i en socialism som
efterstravar en okad sociaJisering av produktionsmedlen och viI! Ligga storre del en av statsmakten
pa organiserade grupper, fr;ims t yrkesgrupper, sa
bll:tde gillen eller fackforbund. Har i finner mLm
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en i"ankeforbrodning
(eller i .lIb fall en bnk) till
red ..m n:.imnda Eng&lhl och hans tanbr om korpOC1ti\-a josningar. De I:\-a h~lde sakerligen bade
intressanta och lidiga debatter.
Om m:.m stiller ovanStlende a.."plock ur folkhemssocialismens
beromda progom mot dagens
hogerdegenererade
socialdemokrati sa S1<1S man av
den totah kontrasten.
:'vIan kanske skall inskuta en personlig
pass us idem lovprisande a'- \\-igforss efterkrigssstrayan efter "fullsysselsatming",
"rattvis fordelning och hojd levnadsstandard",
"Storre effektivitet och mera demokrati inom naringslivet" och sa
vidare. :'v[an kan namligen (med all rart) anse art
programmet, som for all del innehiller intressanta
visioner och goda ambitioner, ej pa ert tillfredssstillande satt kan genomforas inom den nuvarande
kapitalismens
form, det kan ej genomforas om
marknadens
grundlaggande
privatkapitalisuska
,-illkor samtidigt skall tillgodoses. Teoretisk kan
\\-igforss program Lha bCl, men i praktiken, hur val
ty'glades marknadens krafter till forman for progommets forverkligande.
Ernst \\Oigforrs intog med sin intellektuella

beg l\oning och debartskicklighet tidigt en framsjuten plats inom SOci~lldemokratisb p,lnier. r Llll
ble\- dess stora idesprutJ och Urare. Enligr m~lJlg~l
vittJlen en lysande talare tillib. LO
ndcr sin fin.lllsministertid var hans principielb linje art genom en
radikal skattepolitik och sociala hj~i.lp(lrgarder forsob u~amna formogenhetsoch inkomstutj:lmningen. Fran borgerligt hall utsattes hans skattcpolitik naturligtvis tor skarp kritik. \\'igforss var
ock;a en sann varnare om svenskt oberoende
indcr 2:a varldskriget.
Ernst \v'igforss gay 19-1-1 ut en bok med en tirttel ~.om inte bara fungerade som en ledstjarna for
dati:iens socisldemokrati - utan aven for dagens
svellgedemokrati. Titeln var - Fran KlaJskaJJlp Till
KlaJJalJJz-erkan. Ord att bygga pa och att leva efter.

IAnn-Sofie Hansson

Rent allmannt:

Du vet att du lever ett destruktivt liv
nar du ...
- ~ar du lo:er medlemskap
- ~ar du flntar

i Ram-isepartiet

Soeialistema

till Lund, C ppsala, Sodermalm

- ~ar du skriver bewldrarbrev
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oeh okonstlad

Lodenius for rtt lara dig hur man bast anvander
kallangivelser.

fOr att du letar efter en medveten

till Expressens

som skall gynna dig i arbets!i\-et.

eiler Cmea for att uppleva en stimulerande

- ~ar du gar en kurs hos .-\una-Lena

- ~:ir du soker dig till Centerpartiet

fOr a 1knyta konrakter

politiske redaktbr P.\[ Nilsson
verkligheten ser ut!"-

oeh tydligt definierad
under rubriken;

tiil\-aro_

sig a\.-

ideologi_

"Du \-et verkligcn hur

~oo------------7.

Ideologisk grundkurs (dell):

•

ler

2lS

dod?

Det tycks som vi fatt en ganska bra fart pa den ideolo~liska debatten i Demokraten angaende nationaldemokratin, och utan tvivel sa kommer denna debatt att fortsatta och fordjupas i vart nya organ
Samtall Skamvrfm.
Men ...vi har annu inte fordjupat oss i de andra ideologierna. Sa for att rada bot pa detta inleder
Demokraten an langre artikelserie dar vi kort kommer ,:itt presentera de politiska ideologierna samt
liknande fenomen. Observera att vi till storsta del enda~it kommer att berora Europa och vastvarlden.
Vi mjukstartar dock med en kort historisk tillbakablick i amnet.

Ordet ideologi uppstod under den
franska revolutionen ar alltsa annu
inte ens tvahundra ar gammalt. Men
exakt vad ar da en ideologi? "En
samling principer som motiverar ett
politiskt agerande ur ett subjektivt
logiskt tankande" ar fdrmodligen det
basta svaret. Men det finns ocksa
nagot annat inom begreppet. Da
industrisamhallet med dess urbanisering blev en realitet fick vi ocksa
mas spartierna.
Tre av de "iktigaste ideologierna har sitt ursprung i den
fransb
re"olutionen;
soeialismen,
liberalismen
oeh
konsen'atismen,
~[ed,m naturlign'is de politiska pnneiperna skilde dem at sa var denls arbetssatt a,' minst lika
stor betydelse, Spriekan mell,m de revolutionara (som
fbrespd.kade
snabb torandring) oeh de reformistiska
(som toresprflkade

stegvis forindnng)

har genom aren

haft en vital betydelse, oeh har egentligen inte spelat ut
sin roll forr;in i modern tid );arionalismen
a sm sida
har egentligen en bngre histona da den endast ar en
politisk tarmulenng av den urgamla k;inslan patriotism.
:\ationalism
kan oeksa se ,'aldigt olib ut pa olib platser i ,';irlden, vilket bara ar 10gJskt da nationalismen
utg<lf fran talket oeh vifldens folk if olib
I smnb,md med 1:a ,';iJ.·ldskriget tar ideologierna ett nytt
politiskt s,unmanh-,mg, diktatorer upptr:ider i enpartis tater. Inte sedan faraonernas tid har m,lJ1 pbeerat sa
myeket makt i en enskild manniskas h;inder, ja om ens
di :. [en hyllnll1garna till des sa "Ledare" toljer 1 alia fall
s,unma m()nster. Forst ut ,'ar kommunismen i R\'ssland
"ilkcn toljdes av faseismen 1 Italien oeh nazismen i
Tysk.1<md,Det intress,mra i detta ,'ar art alb tre, i nagon
mening, hade soeialismen

8.

som grund

2:a "ifldskrigets slut satter P~l satt oeh ,'is punkt for de
urtiade
antidemokratiska
ideologierna, :itminstone i
vist:arlden.
Faseismen oeh nazismen g,u: under i kriget.

a

Konmunismen
sin sida ger sig in i det "kalla kriget"
oeh far ses som besegrade nar Berlinmuren faller 1989,
stra,
darefter
upploses
oeksa
So,'jetunlonen,
Inst ft,lJ1det av Forenta );ationerna (F~) ga" bran om
de manskliga rattigheterna oeh demokratin en ny plattfOrGl. _-\tminstone retoriskt har d,l des sa pnneiper blivit
en del <1\' alia vasn'irldens ideologJer, ;i,'en om man ofta
km ifdgasatta hur myeket m,m egentligen tror oeh fbller cem,
Den i sig ledde till att man p,l 50-talet borjade tala om
ideologiernas dad, I evolutionira
termer borjade tankare spel,:ulera i om mte de destrukti,'a delarna i vast,';irldens ideologier hade skalats av oeh att ideologierna
med de prineiperna som [u1ns kvar paminde om varandra :ill den grad att de tillsan1m,Uls kunde bllas for en
"onrideologJ");',unnet pa denna "owrideologI"
har
,'arwrat, men "soeialliberalism" if nog en g,mska passS,Ulle betiekrling, Precis som Karl .\ Lu'x hade tbrutsp,\rr stod m,lJ1 nu alltsa intOr "historiens slut", ett Jage
dar Jen politiska debatten inte h,mdlade om idestrider
ut,ill praktiska detaljer, Inte Fa sa satt att m,m inte langre sl:ulle t:l upple\'a historiska hindelser oell kont1ikter,
men politiken hade n,ltt sitt slutliga stadiwn oeh skulle
,'aLl for evigt,
:. [er det resonem,Ulget tlmgerar bara om m,m pi fullt
alh'a tror att ut,-eeklingen helt ska sranna <1\', .\[en s;\
sker aldng, Industrisamhilllet
loste fon'isso g,unla problem som massfattigdom oell nod, men skapade snabbt
ma problem. Oeh ma problem kommer alltid att leda
till r ya motsattningar. Inte pa S:I s;ltt att \'l fir hel t nya
idcologJer. Liksom det endast finns ert begransat ,mtal
tont r S:IFinns det ett begri.nsat ,illtal ideal terna tiv - men
dessa gar att variera pa ett orikneligt ,mtal s;itt,
.\.[ilJ)problem har gett en ekologisk dimension till politikell , kritiken mot staten oeh eentralt StHe
. (tor att inte
tab )m allman forst()re!selusta) har resulterat i att m,ill
g.ltt tillbal.;:a till g,lffila libcrah (kallas numeu

"nylibera-

la"; och anarkistlska ideaL Oet fcmmistiska rankandet
har kommit iter da denna fraga fltt en dagordningen
(xh sbpar,det J\' m,u1ghdturen har gett nytt li\' till
nationallSmen 'trots att m,m tormodligen trodde att
man tagit dod pa den i s,U11bandmed 2:a varldskriger.
Ett allmant liberalt tankande har tart en motreaktion i
m'konsen'atismen och sa vidare, Inget \'arar for evigt histonen tar aldrig slut. Och saJedes kommer vi aldrig
art ta uppleva ideologiernas dad. Ibland kommer de att
llkna \'arandra mer eller mindre an i andra historiska
skeenden ~[en att do kommer de aldrig!
Ideologierna har i den parlamentariskt demokratiska
miljon tatt lova att anpassa sig. Art vi valjer vara foretradare be~'der ocksa i de allra flesta fall att vi tvingar
dem art kompromissa med andra ideriktningar. Det
bety'der att de ideologiska standpunkterna som ett parti
inte alltid ar sa rydliga som man kanske kan onska.
Dessutom kan man lugnt pasta att avsaknaden av en
livskraftig opposition i denna miljo ofta ger upphov till
en likrikrning. Inte minst ser vi detta i vart eget land.
Partier ma ha sina olika utgangspunkter (ideologier)
men i realiteten ar skillnaderna ta. Detta utveckling kan
dock snabbt forandras, till exempel kan man saga art
70-tals \-anstern pa sina hall n'ingande sina motstandare
att skarpa och omformulera sina argument.
I politiken skall man alltid skilja pa "motiv" och "moti\'Cring". Bara for att man pas tar nagot sa innebir inte

dett 1 att det :ir den egentlig:.lanledningen rill der m,U1
foreslar. [ dagens S\'erige ser \'i till e:-.:empelg,mg pa
g:mg kamp<U1Jermot "clslsmen" som s;igs "t()rstarka
derTokrJ.tin", med,u1 moti\'et bakom dcssa egenrllgen
ar a 1 ytterligare inskranka dcmokratin. Pa San1mJ sart
vadjade bade Josef Stalin och .-\.dolf Hitler till mannnisbrs nationalism nar de forde sina krig, trors att de
b'ad:l \-ar internauonalister. Ett ,ml1at exempel :ir hur
mar, anvant religioner som "mouv" fOr krigtoring.
Ser nan pa socialdemokraterna sa motiverade de dagis
och h.-vinnorpa arbetsmarknaden med sakargumen t,
mer i sjalva verket ligger upplos<U1detav familjen i
deras ideologi. Pa Sall1ffiasitt talade man aldrig om sin
tro pa mangkulturen da den utomeuropeiska invandnngen startade, man sa till och med art pasraenden om
att :;verige med tiden sh.-ullebli mangbllturellt endast
var ;krackpropaganda. :\[en i grunden ~irman och har
alltid varit internationalister.
Sa ideologier fungerar inte bara som en grund och en
sam<nanbindande faktor, inte sallan forklarar de de
verhliga motiven bakom de ideer man dnver.

crimmy Windeskog

Sent pa kvalIen fran en Higenhet i Trollhattan:

E tt klargorande:

_-_

....
....._---------------Jag blir rent ut sagt javligt fOrbannad av

sa r ej men hon menade ja, ir unga killars resonemango Denna attity'den gor mig liv-ridd, ..-\.llaborde
vete att en kvinnas nej alltid ar ett nej och skall

den senaste tidens gruppvaldtakter.
Efter det som hant den stackars flickan
resF'ekteras darefter.
i Skogas som valdtogs av 8 unga man sa
l(vinnor har ratt att kunna kb sig hur de yill
tycks det spridits sig en epedemi av utall att for den skull behova bli antastade eller i
detta vidriga brott. Hur kan det komma var~ta fall valdtagna av killar som sedan sager: hon
sig att man fOrhuvudtaget kan komma far;kylla sig sjakl
Detta ir ett samhallsproblem som kommer art
pa tanken att utfOra denna handling?
En \-aldtikt ar ett brott som fortjanar lagens
s trangas te strat"f. _-\tt u tsatta en kvinna for denna
fornedring ir bland det fegast en man kan gora.
Kvinnor ty-ing:ls leva med denna hemska up ple,-else heh li\-et, medans g~i.rningsmannen kommer
ut efter endast ett par ar och kan fortsatta leva ett
normalr h. Ki.trvist?
~ej, det ~ir det inte.Jag anser att en valtikt ar ett
brott mot alia kvinnor i samhillet. Det visar P~latt
m:mg·J ut:n- d:lgens man inte respekterar oss som
b-innor. _-\ttityden, hon far skylla sig sjalv, eller hon
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V;L'C:l
sig storre om man inte gor d.got at saken.
Del ar da..\:att med hardhandskarna stoppa denn.l
vidriga epedemi. Yi hinnor
maste tillsammans
hjaIJas at att ta killarna att respektera oss ;i,Yenom
det torde vara en sJilvklarhet. For varje \'~11dt:ikt
som begas satts ett minniskoliv i spillror s'lmtidigt
som hela kvinnororelsen tar ett steg tillbaka i si rt
arbere att ta ett jamstillt S\'erige!
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a
Internet ar ju i mycket en outforskad varld, formodligen sa ocksa vad det galler de nationalistiska sidorna. Sa
for att rada bot pa detta sa skickade Demokraten ut en patrull att sondera terrangen. Och skall man ut i det
okanda skall gruppen naturligtvis vara varierad, i den andan sa bestod var patrull av mer an sedvanliga nationalister.
Sa ut i denna djungel for Jimmy Windeskog (som visst kallar sig Sverigedemokrat ... ), Cecilia "Cicci" Eriksson
(kallar sig politiskt oengagerad) samt Magnus Karlsson (morkbla moderat enligt egen uppgift). Och efter ett
par kvallars surfande sa lamnade de ifran sig denna rapport (och nej ... ingen Arets Robinson blev utsedd).
I sedvanlig kvallstidningsstil
sa lat vi vara frivilliga betygsatta sidorna pa en skala. Fantasifullt nog gays
dessa direktiv:
1 = Underkant
2 = Godkant
3 = Bra
4 = Valdigt bra
5 = Varldsklass
(inget "rockar fett" , "suger" eller "sparkar arschle" alltsa)
Dessutom har man tagit sig friheten att ibland markera med ett + om nagot varit lite battre eller ett - for nagot
samre.
Har du sjalv fler sidor att rekomendera sa skriv en rad till: demokraten@sverigedemokraterna.se

SI6BOP_lliTIET
(\\\Yw.geociries.com/ capirolhill/7396/)
Sa detta

skill

vara

det omt.1.bde

Sjobopartiets

FRI INFORMATION
(www.friinformation.com)
hemsida;

Jaha ... Sa m\'eket star inte att hnna. Den ser bra ut men ar i
det storsra innehallslos.
Vi hittade en dalig bild pa dem stnelse. ett par rader friln
deras partiordforande
sarm err par rader om deras arbere i
samlingen Sk:ines \-il. sen var der inte sa m\'eket mer.
\-ia sidUll -Jl1 man ods,\ fj konrakt med paniet, men fa
kommer

nog att ra detu

tillfulle cia man red,ul maste \-eta der

mesta om pamer for Jrt fa ur nagot av denna sida.
\[ed ranke pa partiets lokab feungangar borde man kunna
prestera battre, men m,U1 satSJr formodligen
pa att mora
e\-enruella dljare pa .1.ndra SJtt.

BET't-G
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Fri Information ar bast i Sverige pa det de gor. Det som ar
jobbigt i pappersversionen
ar att layouten ofta bnns onodigt
enkel, det ar samma sak pa deras hemsida. Det hela blir extra
irriterande av att man anvander valdigt
sidan ar trots allt valdigt Hit! att am-anda.

klara furger. \fen

VaJdigr mvcket av det som getts ut genom aren linns pa
denna hems ida, speciellt kul da mvcket av detta material ar
svart att fa tag pa i dag. \[Ull har ocksa en valdigt bra lanksida (men denna borde uppdateras
of tare sa man slipper
overksamma lankar).
Fri Information har gjort det Jatt for sig och resultatet ;ir dldigt bra. fnga onodiga utsvanlingar utUll Lien presenrerar tidningen pa ett vaJdigt bra satt. De tva i gruppen som inte tidigare last tidningen lick ett valdigt bra intryek ay den, \1Ll,:et
sager det mesta.

(\\;\\"W.samtidsm agasinet -saIt.n u)
Den wlga adningen

Salts sida [\'cks finn.1s framfOr allt for

ge en kort g1imt a\- odningen

tor inrresserade

.lIT

skall kopa pappers\·erslOnen.
D,l alIa tre i panelen redan gjorr
detta sa ar \'i nog inte ratt malgrupp. \[en hemsidan k:i.nns
nasUm lika proffsig 1 sat utfoLU1de som pappers\-ersionen.
\hU1 har borjat bl'gga upp ett artikelbibliotek,
och det ~i.r
imponerclnde
m\'cket .1\' ridni.l1gen nun bjuder pi Dem
betwler OC.I;:S,Iatt det g:U1Ska Slun kom.l1ler att bli en rikagr
omfatta.nde
bet\·get.

EXPONERINGEN
(www.flashback.net/-harmony)

i s\-fre att de

Exponeringens
syfte tveks 'lara att finnas som be\1S fOr att
invUlldrare minsann begar bratt. Saledes kinns det lite trakigt
odl inte speciellt giVUlldc att som red,ul o\-ertvgad nationalist
satta sig och ga igenom
:\ndra

i gruppen

detta,

m,Ul trottnar

g:UlSka snart.

satt dock och laste p,i sidUll bet\'dligt

ling-

sida. men ;innu sa ;i.rden inte det och det drar ner

\-i s,iklLlr en politisk plattform
som forklarar tidningens
utgUllgsplU1kt. Oet \-ore ocksa rOllgr om redaktorerna
kunde

\[en samtidigt p,'ller sidUll ett svfte for dem som h:iller pa .l~t
\-ak.na, sa att dessa manniskor far mer \-atten p:l sin b-arn. P,I
det sattet ar det ocksa bra att det finns viktiga nationaldemo-

presenteels.
Om m,U1 in re his t tidningen S,I lr detta en dlLligt bra sida.
men \·i tre har ju red,ul gjort det..

kratiska lankar som ar vaJdigt hitta att hitta.
\[cn sidUll ar inte tillrackligt grunLilig och komplerr vad galller information for att \-ara speciellt am-;indbar for research.
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SidUll ar "ett s teg pa vagen" :illtsa.

Betm

1 O.-----------DEMOKRATEN

=

2

MARS/ApRIL-OO

BL-\Gl.JL\ FRAGOR
(",-ww.bgf.nu)

iir negati\-a sadJIu. hander det aldrig nagot br3~

'.ir .ir Jer milb.Ull1 m.mg;! (Gl :-rrersr r:dllga tJrger. L rf. r:-:1nll1~en .1\- dcnna SldJ tr.iffar berLlkraren som en
kit't,m.ill
Der \-erkar ,om den som ir JIl;\-arig for utform\ II. )j.

,':

ningen dels llHe ~ir,a duktig pa der han gor, oeh dels har haft
m\-eker rollgare nir h,Ul har g]on ,id,u1 an \-ad VI har nar vi
laser den. Ch-erbg .ir oeksa texren sa stor 3rt det blir \-aJdigt
irrirerande 3rt U,a.
Lpphigger ger oeksa ett !ire forvirrat intryek, ingen riktig
struktur linns uran fu11nen, ml.igg, fdgor, brev oeh gud \-et
\'ad finns blandat

lite huller om buller. Och det .ir vaJdigr

smd for der finns onekligen \-aJdigr mvcket att lasa . .\fan
masre allrsa lagga ner lite tid for art komma at alia godbitar,
men nar man \-aJ gar det sa finner man en hel del som ar riktigt bra.
Lanksidan tillhor de battre av dem \-i sett i detta fu11ne.
Betyg
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och mycke
dateringamJ

duktig pJ arr h'llla koU pa vad som hinJcr ,mgJemie n.mon.l!ism utc pa konrinenren. Det hander ocksa 1ft p.lruers ofien:liga arbete presenreras och kommenreras.
a\'Cn om man
skulle vilia se mer av den varano ,\tt nastan allt som publiceras sedan finns atr finna i artikelbiblioteket
ar ert exrra plus.
det borjar bli imponerande s tort.
Dessutom kan man prenumerera pa .\fikael Janssons veckobrev (man kan dock inte citta pa aJdre \'Cckobre\' och der .ir
en brist). Bast a\' alit ar nastan att man kan h'ssna pa hela
sandningar fran Radio-SD. OVJnpa detta finns naturligrns
partiprogta.nuner,
aven pa finska, tyska och franska.
utformningen
ar proffsig och smakfull. Vi sak.nar dock lite
saker for att ge toppbetyg; en chat eller konferens (gruppen
villmi.nnas nagot liknande pa A..lternati\- .\ledias hemsida for
ett tag sedan) eller kanske chansen att samtala med ledande
SD:are via chat, tmgre och mer ideologiskt material, tydli-

SVERIGEDEMOKRATERi'JA
(w",-w.sverigedemokraterna.se)
SD:s sida ir !ite annorlunda

\led jan1nJ melhmrum kommer det in hl,ton,kJ
arnkbr i
JJ1s1uming med \-ikrigJ J.\rum Odl h,indc!scr. \Ll.."1ir nk[J.~

gare presentalioner

som parrisida betraktad.

I mangt

kan man kalla den for en m'hetssida_ .\:ar uppfungerar som de skall (,-ilker de oftast gar) sa

kommer det dagligen in sma kommentarer
om samhallsfenomen. K.mske man skall anmarka arr dessa hiindelser oftast

av ledande

SD:are

och kanske

en sida

som tar upp vanliga fdigor om parliet (for nyborjare). Da
rvkten ager att det finns mycker bilder pa partier sa efterfragas ocksa ett bildarkiv eller kanske en historisk

presentation.

.'"len SD har lyckats skapa en rikligt bra sida som formodligen bara kommer

art bli battre med tiden.
BETYG =-+

Sett och hort
I
borr.m
a,'
mal
hade
S,-erigedemokrarema
arsmOte.
I
s,1l11band med detta sa valde m,m
en ny ,mdre ,-ice ordfbrande, m,mn-

199-1- Forhoppningsvis
ar de tillbaka for art stanna, onekligen gel' de
en skon inramning. Oavsett om det
ror sig om \'a;i:Jo -9-1- eller Orebro -

nen for cknna

00_

post blev Torbjom

for art vara den b~i.sta krogguiden
pi lange_ Skall du ut och ata pa
Soder i Stockllolm sa baLl :\L-\STE
du Jasa "Oet onda an'er" innan.
En ,mnan sJalnltnamnd

expert

;i.r

["as tell som ridigare "arit redaktor
fOr SO-Kuriren
Sa med den,l \'ill SOL s;i.ga grattis

Forhoppningsvis
vet du redan art
du kan Iyssna pa Radio-SO:s narra-

till Ka~rell och ett ston uek till
:\nders \'(estergren for alb h:UlS ar

diosandningar
""ia SO:s hemsida
(www.s\.erigedemokraterna.se).

clo\vnen
Reizo
:\nerod
pa
Yastkusten.
Innan
han borjade
pasta att ,-\nders K.larsrrom bildade
B S n;ir han val' 13 ,ir S,l ,oar han

som ,mdre \'ice ordtc)r;mde.

Om

med i det gron

inte annar

vet du det nu sa

den sjalvut-

SOl! h{tller som b;i.st p,i art ge ut en

n~imnde
"extremis texperten"
_-\nna-Lena Lodenius man har gett

serie skrifter. Redan 1 derrJ nummmer k:m du best;i.lla nm-ellen "Oir

en roman. Oenne Per \'Cickstrom
har annal'S gjon sig kmd for att

algarna inte bngre g:lr" och den
politiska skriften "~arionalism
i err
land!;:!". Den sistn;imnda :ir forst.l
del en av en trilogi, sn;u't kommer
aven "I tredje h,md" oeh "\:ationell
demokrati".
\fycket hisning till sommaren ,tllts:t!

Yar gamla "kompis",

Engelbrektsmonumentet
(bredvid
SOs)
Dels ,oar \,(indcskog en av

U[

talama .den sisra). Och dels utgjordes f:mborgen av duktiga oeh disciplinerade
SOC:are
(bade pojkar
och fliekor).
\'i k<mske :skall po;ingtera art EmbaLuna ,',u ktidda i samma SOL.'-

bIb SO for "ekonomiska Llsisrer"
(ser m,Ul skillnader mellan raserna
pa ekonomisk grund d;i;J)_
H,ms "erk k:m s;igas vam en fmtasifu.ll krin1inalroman
i nazi-milja.
\:aturligt"is
;i.r det inget att l~isa

skjortor

som rom,m. \fen den borde EI pris

:som ,mdnde:s

DEMOKRATEN

i valrorlsen

b,ul-

det "Eld, Attack, Krossa"

koppla upp dig!
L'nder samma
helg holls SO:s
Engelbrekrsm,mlfestation
1 Orebro,
SOL.' lude en ";i,dligt central roll.
Oels Llde SOL' en krans ,-id

,mtisemitiska
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Ekonomi/ debatt:

Det kom ett breve
... riktat till ordforande Jimmy Windeskog som onskar lite klarhet i SOU:s ekonomiska
installning. Tyvarr har val inte den ekonomiska delen av SOU:s principprogram vuxit klart
annu. Med det i atanke har Jimmy Windeskog besvarat dessa fragor genom att kombinera
SOU:s ideologiska riktlinjer (nar dessa varit tillampbara) och sina egna uppfattningar (nar
det galler fragor dar SOU annu inte har tagit stallning).
Saledes far dessa fragor och svar dels ses som ett forsok att skapa klarhet, men ocksa att
styra den ekonomiska debatten inom forbundet.
Forhoppningsvis kan debatten utvecklas med reaktioner redan i nasta nummer!

1. Foresprikar SDU lone- oeh skattepolitik som ar
inriktad pa att utjarnna lonerna efter skatt?
Jimmy \rindeskog:
I den meningen att vi. foresprakar
olika skan:esatser beroende pa storie ken av inkomst, ja.
:\[en detta ar snarare en konseh.-nns an en medveten strategi. :\[en ,-isst, att ha allt for stora loneskillnader anser jag
endast vara destruktivt - ett upphov till konflih.-ter i samhallet. Der skall inre '-ara fel att ~ana, men det tror jag inte
att der ar heller.
2. Hur stor anser SDU att den offentliga sektorn bor
vara jarn.fdrt med idag?
J\\": Sa stor den behover ,-ara. :\[ed der menar jag att den
privata sektom aldrig kan f;;lla alla funktioner som den
offentliga sektorn. Det finns inger egenvarde i att lata den
offentliga sektorn bli en ofantlig sektor, men man skall ha
det altemativet. Dessutom behover vi ett institut som inte
ar vinsttankande.
3. Anser SDU att det ar bra att ha en stor offentlig
sektor som garant mot oonskad arbetsloshet?
J\Y: Vill man sysselsatta folk for sakens skull sa anser att
det kan ,-ara en bra ide att siitta dem inom den offentliga
sektorn. :\[en da talar jag endast om att man uttor enklare
tjanster som motpresration for utbetalningar, till exempel
uppstadrungsarbere. att ta sig rid att umgas med aldre personer eller agera trafikvardar.
:\Ien oonskad arbersloshet loser vi bara genom att skapa
riktiga arbeten.
4. EU-fOresprakarna
havdar att vart medlemskap
okar handelsutbytet, minskar konkurrensharnmande
regleringar oeh omvandlingstryeker inom nanngslivet oeh offentliga sektorn. Vad anser SDU?
J\\": El" bn inte tillfora nagra reglcringar vi inte kan
uppna anda, ,-1 svenskar ar tillraekligt kompetenta att styra
vara cgna Ii....oeh \"at egen nation. Vi har inte heller viljan
an styra nagra andra narioner. EL" kan tor all del hmgera

12.

som en idekanal, men for den delen behover vi inte vara
medlemmar.
Att saga nej till EC handlar om att saga nej till overstatlighet oeh ja till sjalvbestammande"
5. Anser SDU att lagen om ansrallningsskydd (US)
bor luekras upp oeh goras mer flexibel, fOr att pa sa
satt minska arbetslosheten i lander?
JW: Det rader formodligen olika asikter om detta i SDl",
oeh programmet berbr inte denna punkt. Personligen ar
jag valdigt tveksam. :\£an kan redan idag ha ansrillda pa
prov, man kan gora sig av med ma.nruskor som upptrader
illoialt mot arbetsgivaren oeh man kan permittera folk om
man inte har dd med dem. Jag forstar inte riktigt hur en
uppluekring av denna lag skall goras utan att endast g)11na
arbetsgivaren, oeh jag ser inte hur detta skalilosa problemen pa arbetsmarknaden.
Lagen ar inte perfekt oeh kan ses over, men jag tror pa
andemeningen i den.
6. Stammer det att SDU ar som SSU, eftersom vissa
gor gaIlande att SD ar som SAP fast med tuffare
brotts- oeh invandrings politik?
JW: Inte alls. S..\P oeh sse ar soeialisriska oeh iIHernationalistiska rorelser, vi ar en nationalistisk organisation. Yi
beundrar
de soeialdemokratiska
tankegangar
om
Folkhemmet efter :2:a varldskriget (med klara nationalistiska drag), mcn da dessa forsvann med Olof Palme pa
70-talet har vi bara forakt for soeialdemokratin. Viktigt an:
komma ihag fran denna tid ar oeksa att dctta or ett avsteg
Fran dcras ideologi, de soeialdemokrarer vi ser idag har
hittar tillbaka till sin ideologi.
Vad betraffar SSL' med dcras liberala inslag oeh kosmopolitiska haIlning, oeh att SDC sb.Lllleha nagra likherer
med SSU har jag aldrig hort nagon p<istii forut.

y
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ro
Skivor

Klassiska marscher
Samlade svenska marscher med allt ifran SDklassikern Bohus bataljon och Bjorneborgarnas
Marsch till Kungssangen och Marcia Carolus
Rex.

Klassiska favoriter
Det finaste ur svensk klassisk musik. Hugo
Alfven och Pettersson-Bergers nationalromantiska
stycken,
med Sbdermans
Svenskt
Festspel som en av manga hbjdpunkter.

Som marfavoriter
Lat denna sommar bli en sommar i den svenska
nationalismens tecken, och rama in den med

Skrifter
Nationalism i ett land!?!
Ett aktuellt och viktigt ideologiskt och debatternade inlagg av Jimmy Windeskog Vad kan vi
lara av Qsterrike och exakt vad ar national demokratin? Denna skrift ger dig svaren.

Dit algarna inte langre gar
En fantasifull berattelse om en gard bortom tid
och rum. Ordningen fbrandras nar nya och obekanta ansikten dyker upp. Vad hailer folk sammman nar barn en drbmmer mardrbmmar och
grannar bbrjar titta snett pa varandra?

Pg; 649 36 00-8

Trots sommar oeh sol, oeh fOrall del ett
d.dande lugn, skall vi inte glOmma att
det snart bara ar tva ar till nasta valrorelse.
Det jr SDL:s
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Gbr sa har ...ta en postgirotalong, till exempel den bifogade. Mark den tydligt med
"Tian" och skriv diU fbrnamn och din kommun. Naturligtvis kan du vara anonym.

"Tian". Pg; 649 36 00-8
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SDU -profilen:

ohan

ah qvist

Fran Mikael Janssons hemkommun,
Orebro, kommer ocksa Johan Oahlqvist
som ar detta nummers SOU-profil.
Johan ar vice ordforande i nybildade
SOU-Bergslagen
och sitter som ROledamot sedan 1999. Johan har en formag a att dyka upp pa nastan alia aktiviteter, oavsett var de halls.
1. Nir och hur blev du nationalist? Nir kom du in
i SDU?
Redan som liten nr jag intresserad av s'lensk historia
och identit"ierade mig med det s\·enska . .\fed aren har
jag insert art man maste 'lara stolt over sitt ursprung,
folk hisroria och hl1tur. 1998 fick jag kontakt med SD
via Internet och blev genast medlem. Samma ar gick
jaa ocksa med i SDL'.
b
•
2. Ungdomar firmer idag sillan intresse i partlpolitik, hur bryter vi den trend en?
Jag anser art ointresset for partipolitik bottnar i de etablerade p:lfuernas ideologiska likriktining. Fran 60talets slut har de dragit at samma hill och kan idag
kallas liberalmarxistiska. Genom dr blorta existens
utgor vi ert alternati\c Det svara ar att na ut till den
breda massan.
3. I vilken riktning vi1l du att SDU skall utvecklas)
och hur kommer vi dit?
Jag anser :ltt SDC maste jobba hart for att tinna sin
egen sti!. Yi bar syssla mycket med art utbilda 'lira
medlemnur och da inte politiskt utan aven hlstonskt
och hllturellt. SD l· tar inte bli for liberalt och "humanistiskt", med andra ord som andra ungdomsforbund.
Pa ett nacionalistiskt ungdomsforbund stalls hogre
krav:
4. HUT har du sjilv) personligen) kommit fram till
de politiska virderingar du har idag? Influenser
och forebilder?
Jag reagerade tidigt pa de orattvisor som t"inn: i det
s\·enska samh;lJ1et. Samtidigt som jag kommer tdn en
politisk sbkt. Detta i kombination med art jag alltid
har h~ft en stark nationell identitet har nog bidragit
med en hel del. Litteraturen har nog ocksl! haft S1l1
del. En person som haft stor inverkan pa mig ar SD:s
fd. parriledare Anders Klarstrom, utan honom hade
jag nog ime varit medlem i SOl' idag. Jean-.\lane Le
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Pen ar en annan forebild. Han har betyrt mycket fbr
den moderna nauonalismen.
5. Finns det nagon fraga som du skulle vilja fora
upp pa SDU:s dagordning?
Demokratin och vttrandefriheten besbrs och urvartnas hela tiden. V:'ibar som ungdomsforbund belysa
situationen framst i skolorna dar inga avvikande asikter far forekomma.
6. Finns det nagon fraga som SDU driver idag
man borde tona ner eller helt avsta ifran?
Den kulturpolitik som SDU idag driver ar alltfor libera!. I texten talas det b!'a om "frivilliga moten med
andra kulturer", "art s\-ensk h.-ulturinte ar battre an
andra" o.s.v: Detta h·cker jag inte passar ert nationalistiskt ungdomsforb~nd. S'lerige ar s'lenskarnas land
och har galler svensk kultur.
7. Ku1turen ligger ju oss varmt om hjirtat, men
far inte sa mycket utrymme i den politiska.
debatten. Kan vi gora nagot at detta?
Enligt min mening kan inte allt ligga pa SDU. Jag
anser att den enskilde medlemmen bar stodja eller
engagera sig i org;misationer som :\iarnforbunder
och hemb'·gdsforenina<ir
for art ta mlgra exempe!.
.
0
8. Finns det nagon chans att halla Sverige utanfor
EMU, och i sa fall hur?
Redan idag ar en majoritet av s'lenska folket emor
EMU. Den svenska kronan ar dessutom starkare ;in
Euron. Sa forhoppningsvis blir det en folkomrostning
och dar ert nej.
9. Hur gor vi SDU till ett bittre fOrbund och SD
till ett regeringsparti?
.
Jag tror art receptet for framgang for bade SDC och
SD ligger pa det organisatoriska planet. Vi maste hC'1r
enkelt bli storre och bredare pa alia omdden. Detra 1
kombination med art b;lde parti och ungdomsforbund m,lste fa ert storre ideologiskt djup.
10. Riktlinjer och fOrebilder sager ju lite om en
person. Vem foredrar du) JOrg Haider eller JeanMarie Le Pen?
Haider ;ir populiSt medan Le Pen har kallats den
. moderna nationalismens grundare. Det s;iger val der
mesta. Le Pen har gjort ett fantastiskt arbete med
Front National. Dear modellen for hur ett nationalistiskt parti skall se ut.
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