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Nu galler del!
Nu narmar sig valet med stormsteg! Vi ar inne i en
mycket bektisk period med otroligt mycket arbete pi
alIa fronter. Detta ar anledningen till att denna bulletin
inte ar
tjock, vi bar belt enkelt inte tid att ligga ner
mer arbete pi den.
Framg~garna bar varit mAnga och vi kan inte rakna
upp allt har men vi ska fOrsoka beratta om en del av det
som hant runt om i landet.
Den troligtvis storsta SO-framg~gen pA mAnga ~r var
TaIOs
valjarundersokning som man kunde lasa om i
Oagens Nyheter (ON) 21 augusti. Mer om detta i slutet av
artikeln.
Riksorganisationens
landsomfattande
valmotes-turoe avslutades i och
med Stockholmsmotet 2618.

sa

SD i media
Turnen har gl'ltt over alia forvantningar med otroligt mycket
massmedial
uppmarksamhet.
Antalet tidningsartiklar ar orakneliga. men som vanligt ar det
landsorts-prcssen som skrivit mest.
SO har efter. i stort sett.
varje torgmote tau minst en
storre artikcl i lokaltidningar-

eller oftast flera SO-signerade insandare publicerats. P~
vissa hAll har man kunnat Iasa om oss i stort sett varje
vecka.
Aven i lokalradion bar SO uppmarksarnmats, ofta med
IAngadiskussioner for eller mot vAr (sjalvldara) ratt att ha
moten. Direktsandningar fdn moten bar forekornrnit flera
g~ger, vilka i vissa fall har det aven refererats fdn v~ra
moten i Riksradions P3 och P4.
Jonkopingsmotet ar ett sAdant exempel dar en Idart
skarrad radioreporter refererar som yore han i krigets
Sarajevo.
SVT har ett anta1 g~ger haft SO-inslag pA rikstackande nyhetssandningar och orakneliga inslag i diverse
loka1nyheter, framst TV4.
Motet i Jonkoping 2717, ar
det som geU den storsta massmediala uppmarksamheten.
Samtliga stora kvalls och morgon-tidningar samt troligtvis
de fiesta lands,ortstidningar
hade allt frJin helsidor till
notiser. Aven TV hakade pA
och i de fiesta rikstackande
nyhetssandningama rapporterades om SO. ~ler om Jonkoping p.\ sidan 3.

Le Pen med i debatten
Valfoldern har ocksA fAn en
\l&nga g~nger har det
enorm uppmarksamhet. Redan
varit artiklar flera dagar i foljd
rnorgonen efter alt den numera
innan motet och dagen efter ~oakim Larsson talar i Norrkoping omtala~e valfoldero kom frh
motet har man ibland agnat SO
tryckenet hade Aftonbladet en
hela lopsedeln, halva forsta sidan samt hel-sidesartiklar
helsida ang~ende aU vi i vArvalfolder anklagar riksdagsleoch ledarspalten inne i tidningen, samt insandare i veckor
damoten Juan Fonseca (s) for aU vara Baader-Meinhofefter motet.
terrorist. Ibland Kommer verkligheten ifalt aven terrorister
PA insandarspalterna har SO-representanter pA mJinga och vansterextremister som Fonseca. PA flera av riksraorter kunnat komma till tals, men som vanligt galler an de dions nyhetssandningar 25 augusti Kunde man hora att
stora drakaroa (Expressen, Aftonbladet, Goteborgsfranska Front National (Nationella Fronten) stoder
Tidningen (GT), Kvalls-Posten, Svenska Oagbladet, ON, Sverigedemokratema ekonorniskt.
och Goteborgs-Posten), konsekvent fOrvagrar oss utrymRiksradions P4 hade den 25 augusti ett Iangre inslag
me men i prab.."tisb.."t
taget samtliga andra tidningar har en
(som sandes tvA gAnger) dar aven SOs partisekreterare,

Jakob Eriksson medverkade. Extra intressant var att det
fOrst inte alls fanns nagot intresse for detta.
Samtliga stora tidningar i Sverige fick information,
Oanade hojder
men de valde alIa att Higga locket p~. Inget mnde forran Rygbladsfronten ar helt omojlig att beskriva pa nagot
Noaa S~nes Tidningar (NST) tog upp saken. m ville de annat satt an viildigt oversiktligt. Konstateras kan dock att
tydligen vara med och salja losnummer. NSTs
det under aret har delats ut over 1200000 (en
rapportering bar faktiskt varit imponerande.
miljon tvahundratusen) SO-flygblad!!!
Oe ringde till och med upp sjalvaste
Oartill kommer de lokalflygblad som
Jean-Marie Le Pen som sade foljande
olika kommunfOreningar produce rat
om SO;
pa egen hand, bl.a. Haninge,
"Sverigedemokraterna
dr ett
Trollhattan, Alvkarleby, Tierp och
nytt. ungt och jattigt parti. FiJ'r
Molndal m.fl.
all ge par tiet mojlighet all
Ger d~ detta omfattande
komma till tals i Europavalet dr
arbete nagot resultat den 20 sepvi mycket glada iJ'ver att kunna
tember? Naturiigtvis iir det annu
komma med denna modesta
omojligt att saga - men visst
hjdlp. Vl i Front National kommer
kanns det att SOs genombrott iir
ihdg de enorma materiella svarig pa gang och det finns ett flertal
heter som vi var tvungna all iJ'vervin goda tecken i skyn! SO-Riks telefona ndr vi startade".
ner tycks aldrig vilja sluta ringa och
Real..rtionerna Hi.tinte vanta p~ sig, bade
varje vecka kommer det in c:a 1000 informationspaketsbestiillningar. Ha ~ ocks~ i
socialdemokraternas och folkpartiets partiJakob Eriksson
sekreterare gick i taket och ondgjorde sig i
~tanke att vissa distrikt och lokalavdelExpressen over att vi har "frack-heten" att hailer tal i Molndal ningar skoter distributionen av informationspaket sjiilva. Internetsidan har i sin tur
samarbeta med vara broderpartier. Att de
sjalva gor samma sak (och dessutom suger ut LO:s med- ett snitt pa 354 besokare per dag. Man ska val ocksa
lemmar) hor tydligen inte till saken. I hogform var Hells namna att denna sifTravaxer fOr vaIje dag.
~len det finns ocksa mer konkreta indikationer pa
Angels mardrom, folkpartisten Siw Persson, som gick ut
och meddelade att vara valfoldrar slog undan benen p~ de framgling. Som exempel kan namnas att Oagens Nyheter
andra "hart arbetande" partierna.
(01'11 presenterade en Temo-undersokning den 21 augusti.
Paranoia? Javisst, men Siw Persson var trots detta uUa- Den visade upp nagra intressanta saker. For det fOrsta
lande inte varst, en journalist pa ON sade i mitten av namns SO vid namn - och att SO syns i sadana har underaugusti att SO genom sin hoga al..'tivitetsniva var det parti sokningar beskriver ON som "ett tidigare ndstan okdnt
som helt dominerat debatten i valkampanjens inledning.
jenomen ". Vad det galler Ian Wachtmeisters parti och de
olika pensionarspartierna sa ar de att betrakta som fOrsvunna enligt ONs rapport och nagra andra smapartier namns
Folket tlockas!
~lan var dock inte helt fel ute. Erter SDs forsta besok i inte. \"u Uigforvisso kategorin "ovriga partier" inte pi\. mer
Vastems tog kampanjen fart ordentligt. Detta var det fOrsta an IOC och det ar vart en siirskild kommentar: Enligt vanmote som gay oss rikspublicitet - sedan rullade det bara ligtvis sakra kallor var just den siffran felal..rtigtlag (vi har
nar detta shivs annu inte haft tid aU umlersoka hur det ligpa. Vi har aldrig annonserat eller affischerat fOre dra
moten och anda har fantastiska' ahorarskaror lockats till
ger till med detta).
dessutom
visar
vara moten.
alIa former av
Falkoping omkring 100 personer, JOnkoping 1500,
un d c rs()k n i n gar
Goteborg 1000. Eskilstulla 100. Vlistems 200 (tvii ganger),
att particr som
\lariestad 200, Skovde 400 och sa viJare och sa vidare ...
t"ramstalIs som
:--;amnas bor kanske avcn torgmotesturncns avslutande
"cxtrcmistcr"
i
mote vid Sergcl Arkaocn i Stockholm. onsdagcn 26,8 di\.
media alltid har
vi lockaoe runt 50-60 Jskadare. Dagen efter stad tre tillsyelt hogre resultat i
nes overgivlla sncialdcmokrater neh talaJe inror ett nlistan
verkligheten. Folk
ode Sergels Tnrg. mindre ~i.ll 100m Jarirranl Sarskilt
ar ofta radda fOr
skr.inmlallOe ;ir Jet faktum att polisCll har tatt lov att a\'s~italt svara arligt i
1.1 otroliga resurser till alt ~vaka antioemokrater.
undersl1kningar di\.
Bara pii v3stkusten uppgick kostnaocma fi.)r motoeen utbredd radsla
monstrationerna enligt polisen i \";istra Gotalanos Ian till
finns att bli
hela 700 000 kr! !!
Ellligt Goteborgs-Posten var detta Jen mest bcvakade bctraktad som "politiskt inkorrekt". Dcssutom ar andelen
osakra valjare 14.5C"ol
politiska hiilloelsen pa v~istkustcn genom tiderna.
Rcsultatet av Dcmoskops opinionsunJersokning visar i
\"ar delta shivs har SD nastan passerat gr.i.nsen for 100
torgmoten i ar. i och meo valfinalen i Goteborg. Skane och sin tur att ovriga partier ligger over '+%, och med tanke pa
Stockholm passerar vi l00-gransen med rage .. -\ldrig tidi- aU D\" Temo menar att vissa av SDs konkurrenter nastan
gare har SD lyckats frammana en sa hog ak'tivitetsniva helt har forsvunnit och andra inte ens ar varda att namna sa
bland sina medlenunar och sympatisorer som denna som- bOIjar man ju fantisera ...

Antidemokraternas
motdemonstrationer pa vastkusten kostade
skattebetalarna
700 000 kr!!!

Nu ar dock inte valet over an, fortfarande finns det
mfu1ga flygblad som ska delas ut, valsedlar aU lagga ut,
insandare och debattartiklar aU skriva och sedan naturligtvis den stora VALFINALEN i Stockholm.
VALFINAL i Stockholm
Om posten har skou sitt jobb sli skall du redan (tillsammans med dina valsedlar) ha tatt en kallelse till VALFINALEN i Stockholm, bar du inte tatt det, ring dli SD-Riks
genast.
Naturligtvis kan varken du eller dina vanner missa ett
mote dar man inte bara tar hora Mikael Jansson tala, utan
aven den internationellt erkande Franz ScbOnhuber (DVU)
och EU-parlamentarikern
Yvan Blot fran Front National.
Passa pli och kop biljetter (bara 20:-) till dig och dina
vanner. Man maste inte vara medlem fOr aU komma med men medlemmar har fOrtur till biljetterna!
Vi syns i Stockholm 12 september!!!
Joakim Lanner
Jimmy Windeskog

Det framsta sattet att na ut med vart
namn till allmanheten, och formodligen
det enda sattet att fa uppmarksamhet
i
massmedia,
ar torgmoten och andra
yttre manifestationer,
vilket formodligen ingen betvivlar.
Under de tio ar som gUlt sedan Sverigedemokraterna
bildades har atskilliga
orter i vart avlanga land en eller l1era
ganger besokts av vara aktivister, under
demonstrationer
och torgmoteska.ll1panjer. I de allra l1esta fall har motena
varit lugna, och allmanhetens reaktioner overvagande positiva, i synnerhet
pa senare ar.
Det finns do<:k vissa ortcr som ar
olyckliga nog att hysa spc<:idlt stora
ochieller militanta avdclningar av de
vanstcrsekter som anser sig ha ratt att
stoppa politiska lUotstindare med vaId.
Orter som Gavle, t'ppsala. \'astcras,
\Ialmo m.l1, har fatt den tvivdaktiga
aran all vara skadeplats fOr dc av imtidemokratema initicradc upploppcn och
kravallcma.
A yen under delta i'lrs torgmoteskampanj har antidcmokraterna
pi'l dessa
orter gjort frenetiska fOrsok att stoppa
SDs moten med vi'lld. I ar ar det dock
den aunars sa fridfulla frikyrkostaden
Jon-koping som tydligast fi'ltt exemplifiera hur lingt demokratins fOrfall och
det politiska valdet har gatt. Tvi'l torg-

.Jimmy Windeskog liRlnar signalement och pekar ut de skyldiga for en
kvinnlig polis efter att det forsta
motet i Visteras bombarderats med
igg och firg.

moten, 27 juli och 17
augusti, bOlls i denna stad.
Vid
bada
tiIIfaIIena
angreps motet av militanta
vansterextremister
- inte
fOr att stora eHer overrosta
talarna, utan i akt oeh
mening att skada eller i
varsta fall doda. Darfor finns det anIedning att av det dryga hundratal offentliga moten som Sverigedemokraterna
hallit speciellt uppmarksamma
just
dessa tva.
Den 27 juli anlande partiets torgmotesgrupp till Jonkoping och Hoppets
torg, den plats vi fatt anvisad av polisen i Jon-koping. Detta var det enda
mote som ursprungligen var inplanerat
i Jonkoping. men handclsema denna
kulna sommardag
skulle fa oss att
allsoka om annu ett mote.
Torgmotesgmppen bestod denna dag
av talama Joakim Larsson, jag sjiiiv,
Lars Emanuclsson samt var finske g~ist
Jura Jukola, IKLs sekreterare fOr internationella kontakter, tillika rcd'lktor fOr
IKLs tidning Ajan Suunta. Denne hade
rest till Svcrige for att studcra SD:s
valrorclse, och aven fOr att fa bilder pa
militanta anarkister, ett sa gOll som
okant fcnOlIlen i finland. Han skullc
inte bli bcsviken.
Jag skullc vara forste talare. Joakim
stallde upp med en fana vid sidan, och
Jura holl sig redo med kameran. Lars
anlande nagot senare till motet, cftersom han skulle parkera bi1en, och stilllde sig vid den pa stativ uppsatta hogtalaren. Ett tjugotal poliser fanns prt plats
oeh staIlde upp i en vid ring runt torg-

motet. De hade trots sina erfarenheter
fran 1997 ars torgmoten dar inte satt
upp nagot kravallstaket
eller gjort
nagra andra avsparrningar.
Tjugo minuter in pa mitt tal - kloekan hade da slagit tolv - hOrdes antidemokraternas
valbekanta
skran oeh
skanderande fran en sidogata. En grupp
vansterextremister
visade sig, och kastade l1askor som kraschade precis intil!
torgmotesgruppen.
Polisen rusade dit
for att hejda dem, vilket, skulle det visa
sig, var precis vad antidemokraterna
hade raknat med. Fran ett annat hall
msade ett tiotal maskerade, svartkladda
individer, bevapnade med pAkar mot
oss. AnfOrare var en till utseendet vaIbekant person, en viss Gerleman som
Lars kunde identifiera nar polisen rev
av honom maskeringen. Han var tidigare ordforande for Gron Ungdoms
avdelning i Jonkoping.
Gerleman var ingalunda obekant da
han aven under torgmotet i JOnkoping
1997 gjorde en s.k. tjurrusning mot
torgmotesgruppen
och dli slog omkull
hogtalaren, vareftcr han brottades till
marken av Lars. ~u var han uppenbarligen ute efter att hamnas.
De poliser som inte msat fram for att
stoppa den avledande motdemonstrationcn lyckades hejda nagra av angripama. Ett antal Iyckades dock ta sig
igenom och angripa motesdeltagarna.
Joakim och Lars reagerade blixtsnabbt. Battre an de fiesta vet de vad
antidemokratemas vaId viII saga, sedan
de tiHsammans med tva andra SD-aktivister blivit bmtalt nedslagna med jarnror av e:a -lO vansterextremister
efter

ett mote pll.Sergels Torg i augusti -97.
Joakim sankte sll.Iunda sin fana mot
den anstormande
angriparen,
som
sprang rakt in i den spetsiga prydnadstopp av massing som fanan var fOrsedd
med. Sjalv fiek han ett par slag i huvudet av antidemokratens pll.k, men angriparen vajde darefter undan. Under
tiden hade Gerleman sjalv hunnit fram
till hogtalaranlaggningen,
som slogs
omkull, varefter han borjade sUi Lars.
Denne fOrsvarade sig efter fOrmaga.
varvid de bada hamnade pli marken.
Joakim ingrep till Lars fOrsvar genom
att stota mot Gerleman med flaggspetsen, vilken eW.brots avo Samtidigt hade
Jura blivit slagen och nedbrottad av en
annan antidemokrat. Vid det laget hade
polisen hunnit fram, och de angripare
som var inblandade
i handgemanget
greps oeh fOrdes bort. De ovriga t1ydde
snabbt fran platsen.
Hogtalaren var forstord, men eftersom myeket folk nu hade samlats kring
torget beslutade
vi oss fOr att efter
basta fOrmaga fortsatta motet aneW.,fOr
att maximalt urnyttja det intraffade oeh
fOrhoppningsvis
fa nagra tankande
manniskor att vakna till oeh inse hur
Illngt fOrfallet gatt nar nagot sadant har
kl1llde intraffa.
En grupp ungdomar i de lagre tonilren skanderade dock slagord och skranade fOr att overrosta. En av fliekorna,
som inte vagade stil med sitt fulla
namn, uttalade sig senare i TV dar hon
kallade angriparna for "hjliltar'·. Visst
kan man hop pas pa att hon linnu var for
ung for att mrst?! vikten av dcmokrati oeh yttrandefrihet.
eller
att de annu inte kommit till
funnct dcmokrati i skolan. mcn
det ar iindi't en skrlimmande
framtidsvision att s<iJ<ma pasoncr. som alltsa anscr det vara
legilimt alt stoppa politiska
mOlsti\.ndarc
mcd v<'lId. om
ljugo <ir kanskc kommcr att
silta i n;\gol av landcts bcslutande organ.
Efter motct skjutsadc poliscn
oss fr;\n platscn. Lars grcps fOr all
Gerlcm;U1 och hans kUJllpan 50111 blint
stuckna av tlaggspctscn hadc falskcligcn pflst:\1t alt dCI var Lars SOI11 hadc
huggil dcm (mcd kni\·). troIs alt han
intc hadc haft n;'\gon kIllV pa sig. Lars
har bli\it n;)got ;lV cll favorithatobjckt
fbr 'U1tidcmokratcma.
vilkcl fOrklarar
dcras grova Iiign.
De hoppadcs uppenharligcn
p1\. all
kunna fOrhindra honom all delta under
restcn av tumen genom all beskylla
honom for grav misshandcl. :-':ar vi fick

veta av Lars att han blivit gripen,
kunde vi inget annat an skratta bittert lit
det absurda i situationen; Fyra personer, varav tre glasogonprydda oeh med
fOrlov sagt ganska spensliga personer,
blir attaekerade av ett tiotal bevapnade
vll.Idsverkare under ett valmote som
polis beviljat tillstand till oeh detta
resuiterar i att en av oss blir gripen!!!
Lars begardes anhll.Ilen, men slapptes
naturligtvis ett par dagar senare. d1\.
polisens utredare kom fram till inget
brott var begin get fdn hans sida.
Torgrootesgruppen fortsatte turnen utan
honom. oeh endast ett planerat mote
behovde stallas in pa grund av all vi
inte fiek tag i en ny hog tal are - det i
Falkoping dagen darpa. Den massmediala uppmarksamheten blev stor, oeh
Aftonbladet kopte rent av en av de bilder som Jura hann ta med sin kamera
innan han blev slagen till marken.
Antidemokratema
misslyekades alltsli
kapitalt pa alia satt och vis.
Ryktet om "knivmordaren Lars" har
dock tacksamt tagits upp av antidemokratema, troIs all de fiesta ar medvetna
om att det ar en logo som borde ha fl'm
den gode Gerlemans nasa all vau bra
manga decimeter.
De Iynchmobbar
som dykt upp pi\. torgmotena har allt
som oftast skanderat "var ar kniven.
Lasse" oeh annat i den stiien. Oct
skrivs aven p1\.bl.a. AFA:s hemsida all
han knivhuggit de bada antidcmokratema. En anledning till deona redogorel se lir darfor alt renl d Lars fri\.n

med hansyn till angreppets beskaffell .
het, det angripnas betydelse och
omstandigheterna i iNrigt ar uppen
bart oforsvariig. Ratt till nodvarn fiire
iigger mot: 1. ett pQbiirjat eller iiver
hangande brottsiigt angrepp pa person
eller egendom. "
Iote heller Joakim gjorde sig skyldig
till brott nar han ingrep till Lars fOrsvar, vilket bekraftas i 5§: "Om nagon
enligt 1-4§ § detta kapitel eller enligt

10§ polis-lagen har ratt art begd en
annars straffbelagd handling. har var
ach en som hjalper hanom samma
rat!." Lagen ar alitsa fullstandigt kIar
pa den punk ten. y{en fOr att sanningen
skall komma fram viII vi alltsa har
papeka att det iDte var Lars, utan
Joakim som med sin fana skiekade
Gerleman oeh hans kumpan p1'l en.
enligt min personliga mening, hogst
valfOrtjant sjukhusvistelse.
Den som
tvivlar pa dessa uppgifter kan kontakta
jonkopingspolisen
p1'l or 036 - 30 90
00.

Med anledning av aU vi inte pa ell
fullgOlt satt n1'lttut till Jonkopings allmanhet sedan var hogtalare blivit fOrslord. bcslutade vi att ett nytt torgroote
maste hallas. Detta bcviljades med.
som man an tar, viss motvilja av polisen. oeh den 17 augusti 1\.tervande vi
till "slagfaltct". nu med en torgrootesgrupp bestaende
av lherigen
Lars
Emanuelsson oeh underteeknad.
samt
partiordfOrande
~likacl Jansson saml
var ungdomsledare Jimmy Windeskog.
DClma g1\.nghade polisen Ilyttat torglllolesplatscn fr1\.nHoppets torg till den
enligt dcm mcr Ialtforsvarade ulomhusseenen i R1\.dhusparken. \"i
'.~ hade ovcrklagat dctta beslut.
':
cftersom
vi ville sta P~l
IloPIK:ts torg igen. Del hade
dock inte givit nilgol rcsultat.
oeh nar vi cn timlllC inllan
miilcl tog en titt p;) dcn tiilllligen
odc oeh avsidcs
bcliigna plalsen ovcrvagdc \i
alt sl;illa in oeh i stalIel
fltervlinda ytterligarc tvfl gi'lngcr.
Emanuelsson skyddar talaren,
Det ar cn taktik SOlll vi vid cll par
Torbj6m Kasten, W1derdet andr. tillf;Ulcn an\ ;int oss av pi'l ett par
m6tet I J6nk6plng
orler niir poliscn \ clat sl;illa oss pil
anklagelsema.
gmsplancr
utanf(ir stan clkr pii cn
Det af intc pa gmnt! av alt brott skulinhiignad tom fothollsplan; kan vi inle
Ie fOrcligga; incidcntcn i Jonkoping var nil ut till allmanhcten p1l ell hra Sail fOrell gjdalll uppcnhart och solklart fall av sla gangen. skall de f1\.yltcrligarc minst
sjlihforsvar. all det intc skulle vara
ell mote pa halscn. \ lcn cftcr en disbrollsligt cns om del faktiskt hadc varit
kussion med polisen bcstamdc vi oss
knivar inblandade. Den som tvivlar kan fbr all trol<; a.llt alminstonc bOrja motcl.
bara sl1\.upp lagbokcll: I3roltshalken 2.+ for att darcftcr av gom om vi skulk
kap. 1§: "En giiming sam nclgonbegar komma tiIIbaka igcn.
i niidviim urgiir brotr endas( am den
Det visade sig dock att vi inte behov-

de oroa oss fOr aU ingen skulle hora
oss. I RAdhusparken hade en stor folkmassa samlats, ungefar 1500 personer
enligt Jonkopings-Postens
egen uppskattning. Tidningen hade skrivit att vi
skulle iitervanda, oeh mJinga var nyfikna pii hur motet skulle avlopa. Polisen
hade oeksA indikationer pa att det skulIe bli niigon form av motaktion. De
hade sparrat av ett omrnde framfor seenen med kravallstaket. Det var darfor
med stora fOrvantningar sam vi riggade
upp VM utrustning pa seenen.
Mikael Jansson bOll ett kort inledande tal dar han redogjorde fOr htindelserna en mJinad tidigare oeh forklarade
varfor vi ansAg det viktigt att atervtinda. Darefter skulle jag tala. Men inte
heller denna gJing hann jag tala fcirdigt
innan antidemokraterna attaekerade.
Snart uppstod tumult vid parkens
bortre linde, oeh polisen oeh storre
delen av folkmassan rusade dit. Man
sag en av antidemokratemas
banderoller och bOrde deras skran. Polisen lyekades hejda dem ett ogonbliek,
men
snart brot de igenom. Det var kanske
30 maskerade personer som stormade
mot kravallstaketet.
FrJin den stunden
var det bara fragan om forsvar fran
polisens sida; nagon motaktion fanns
det ingen mojIighet till.
Sallan har jag skadat en sa otrolig
aggressivitet
hos antidemokraterna,
oeh det viII sannerligen inte saga lite.
Angreppet vid fOrra motet praglades av
kall berlikning - avledande manovrar
och ett fatal utvalda, tysta och kyliga
vlHdsverkare som angrcp fran olika
hail. Men detta var en vansinnig lynchmobb vars angrepp nannast bar karaktar en av en flock galna hundar. Vad
sam fOrbannat stackars Jonkoping mcd
en sa fruktansvart fanatisk AFA-avdclning vet bara Gud, aven om det fOrstas
m:lste antas att manga var tillresta utifran, oeh att hamndbegaret
formodligen var stort efter Gcrkmans tidigare
namnda sjukhusvistelse.
I vilket fall
sam heist fOrsokte de fOrst kIattra over
staketcn. ~ar det misslyckadcs inlcddes flask- och slcnkastning. Seencu var
snart ovcrs1'tIlad med glassplitter, oeh
minst en ruta fOrstordes i scencns glastaekta baksida. \Iikacllick
cn llaska pi't
smalbenet, och sjiilv fiek jag en stcn i
brostet under pl'tgacnde tal. \[en vi
valde att fortsatta. Lars Iyckades avvarja flera projektiler genom alt parera
dcm med sitt plakat, oeh Jimmy hall ut
sin tlagga framfOr talaren.
Rera gi'tnger gjorde de av hat och
galenskap vraIande antidemokratema
rusningar fOr att forcera staketen, och

vid ett tillfaIle var de myeket nara att agg och att attaekera folk med pAkar ar
nog tiim1igen uppenbart. Daremot ar
bryta igenom. Staketet hangde da vagdet inte lika kant - tydligen inte ens hos
ditt over marken, och palisen var fruktansvart hht ansatt. Antidemokratema
polisen - att aven skrik, visslingar och
annat oljud ar olagligt. Det har ingen
drag sig inte ens fOr att angripa polishundama, trots att de befann sig innanbetydelse om torgmotets hogtalare ar
fOr avsplirmingen och inte skulle kunna
kraftig nog att overrosta motdemongora nagot fOrran antidemokratema
stranterna eller inte - det dieker med att
brot igenom. En hund tick en flaska pa ha uppsat att stora motet fOr att det
sig, oeh de skilliande hundarna tiek
skall betraktas som "storande av allhandfulIar av gros kastade mot sig. Det man
sammankomst",
enligt
ar en metod som utvecklats av i fOrsta Brottsbalken 16 kap, 4§. T.o.m. en sa
hand engelska fotbollshuliganer.
Den
till synes oskyldig markering av sitt
grundar sin eITektivitet
avstJindstagande
som
att spotta framfor talapa att en skilliande hund
som fi'tr grus i svalget
rens fOtter ar ett brott;
kan riva upp strupen.
under
torgmotet
i
Denna dag sag man inte
Kalmar blev en man
mycket av den kansla
som gjorde just detta
for djurens
ratt oeh
omedelbart hejdad oeh
okrankbarhet som vanidentitierad av polisen,
sterextremister
sa ofta
oeh vi tillfragades
skryter om nlir de branefterat
om vi ville
ner Scan-bilar.
anmala
honom
for
of redan de.
Efter att jag avslutat
mitt tal, talade aven
Det ar naturligtvis
Mikael Jansson i ungeValformulerat sam sig bOr. Sjalva
far
en halvtimme,
"argument" fran tanken med motdevarefter vi ansag alt vi
Arbetet Nyheternas monstrationer
och
ledarskribent Kjell markerade avstllndstanag fatt ut allt propaSehlin, 10 augusti. ganden grundar sig pa
gandistiskt
yarde ur
motet. Att jonkopingsforakt fOr andras asikboroa nu var medvetna om att vi vant
ter och ratten art uttryeka dem fritt. Det
har k,mde det nu knappast dida nagot
finns egentIigen bara ett aeceptabelt
tvivel om. Nar vi eskorterades ut ur demokratiskt satt att visa sitt missnoje
stan av polisen var den allmanna
eller fOrakt for en politisk rorelse: Det
meningen
alt vi nog inte behovde
ar att helt enkelt inte rosta pa denna
bdasta jonkopingspolisen
med nagra
rorelse.
!ler moten i'tuninstone i den hiir valroDet kommer fbrmodligen att droja
relsen.
bnge ilIDan allmanhetens medvetenhet
Trots antidemokratemas
vildsamma
am vad demokratin egentligen innebar
handlingar - ett brott bcnamnt "vaIdi'ttersliUls. Etablissemangets kampanjer
fOr att upplosa dcmokratin har varit
samt upplopp" for vilket lagen stadgar
ma..'\imalt 10 &rs fangelse fOr anforare
effekti va. Sannerligen
kommer vart
oeh ~ ars fangelse for deltagare arbete att bli mycket tungt uar vi en
omhandertogs
endast td, men de gang f&r mojlighct att i regcringssUillning pi't allvar ta tag i demokratins i'tterslapptes omedelbart cfter motet, i vanlig ordning.
uppbyggnad. Det ar lalt att resignera
Saunolikt har ingen sctt si't m&nga och tro att allt hopp ar ute.
Men aUa som var med pi't motena i
och tydliga e:'lcmpcl pa hur svagt skyddet for de demokratiska rattighetema iir Jonkoping inser vad det innebar nar
sam vi i SDs torgmotesgmpp. En situademokratin upploses oeh fanatiska sekter f&rharja fritt. \lbtena hade det goda
tion som i ;mdra lander skulk ha motiverat h1'lde gummikulor oeh vanenkamed sig alt det pi't ett mycket konkrct
noncr moti verade bara polisen att sli't satt tydligjordc hur oerhort viktigt vi'trt
litc, inte pi't fingrama, utan bredvid
arbcte ar. Kanske fick de ocksa ni'tgon
fingrama pi't de SOlD fbrsokte kHi.ttra tvivlande medclsvensson att vakna oeh
over kravallstaketct.
bcsluta sig fOr att resa sig ur TV-soITan.
Det var definitivt vart en sten i brosDet finns darfor skill alt belona an
det knappast linns ni'tgot lagligt satt att tet.

"For mig

kan SD:s

gang dra dit
pepparn

vaxer (...)
Far i 'rid"

stora ett politiskt mote, vad an vansterC:'ltremistcma sager. Det klargors med
all onskvard tydlighet i Brottsbalken.
Att det ar olagligt an kasta sten eUer
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