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Baste medlem!
Det mAngomtalade millennieskiftet blev
inte sA dramatiskt som mAnga forutspAdde. Banker och borser kraschade inte,
datasystemen forstordes inte av millenniebuggar, Jesus kom inte tillbaka ,utomjordingarna kontaktade oss inte och det blev
inte ens kravaller pA SOder.
Kravaller blev det daremot i Kapenhamn,
men eftersom det var vansterhuliganer
som brAkade tystade svensk TV ned saken
och rapporterade inte om det pA nyArsafton. Men tank om det hade varit nazister...
Den har bulletinen ar kortare an vanli.gtpA
grund av att vi sander moo Fri information
som en nyArsbonus, mer om det nOOan.

SverigOOemokraternasnyArslofte till sina
medlemmar ar att vi erbjuder ett Ar praglat
av blod, svett och tArar. En tydlig trend ar
att ju storre och effektivare vAr organisation blir, desto fulare pAhopprAkar vi ut for.
Men det ar ofta svArt att verka i opposition.
Under en period vid det farra sekelskiftet
forbjods socialdemokraterna, som bekampade det dAvarande etablissemanget, att
demonstrera i Stockholm. Nu, hundra Ar
senare a~ det nastan ingen som kommer
ihAg sAdant. Nu ar det vi som ar i opposition, och socialdemokraterna som ar etablissemanget. Kanske bar de titta i sin
egen backspegel?

Varsagod! Ett gratisexemplar av tidningen Fri information!
I flera ar har den myeket Hisvarda tidningen Fri information under ledning ~v
dess redaktor, den outtrottliga eldsjalen Eva Bergqvist, givit sin Hisekrets £ri
information om massinvandringen oeh den sa kallade flyktingpolitiken. Som
ett uttryek for var uppskattning for detta behj artansvarda arbete sander ·.vi
senaste numret gratis till alIa vara medlemmar. Prenumererar du redan pa tidningen kan du anvanda det bifogade exemplaret som varvningsexemplar .

.-----------------..,

Start mote den 30 januari
Den 30 januari kommer SD-Stockholm att hIDa
ett mote med tal av kanda SD-profiler.
lid: 13.00-16.00
Plats: Stockholm
Intrade: 50 kr
AI' du intresserad av att komma kan du hora
av dig till SD-riks pA 08-6412011 for vidare
instruktioner om hur man kommer till platsen.

r---------------.,

Annu storre mote
den 26:e n1ars
Den 26:e mars kommer flera av
partiets ledande personer att h~la
flera intressanta tal pa ett mote
arrangerat av SD-Stockholm.
Plats: Stockholm
Intrade 50 kr
Mer info kommer senare.
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Vart svar till Aftonbladet!
Angreppen mot SD blev manga i december, men vi be motte likvaJalia angrepp efter basta formaga. Aftonbladet stod for
de grovsta och mest osakliga pahoppen, vilka vi sammantagna bedomde vara ett fall for pressombudsmannen. Hiir foljer
vir anmalan samt nagra utdrag fran bilagorna. Den som iir intresserad kan bestalla en fullstandig version frin SD-riks.

Anmalan till allmanhetens
Pressom buds man
Den 30 november och den 2 december publicerade
Aftonbladet artiklar i strid mot god publicistisk sed. I
Aftonbladet den 30 november utpekades Sverigedemokratema som en organisation som leder terrom i Sverige. Detta
illustrerades med en bild pa var andre viceordforande Anders
Westergren. I artikeln den 2 december utmaIades Sverige_demokratema som en natverk for nazister, vilket iIlustrerades
med en bild pa var ungdomsforbundsordforande
Jimmy
Windeskog. Sverigedemokratema
ar ett demokratiskt parti
som tar avsmnd fran alIa vaIdsideologier och vaId i samhaIlet
( &' bilaga 1). Sverigedemokratema
och varn representanter
arbetar inom de parlamentariska rarnama for att uppna vara
politiska maIsattningar och har inget samrore med yare sig
nazistiska eller kommunistiska partier eller organisationer
( Se'bilaga 2). Aftonbladet har med dessa tva artikJar avslojat
sin m<1lsattning att genom felaktiga bildtexter, bildmontage
och sakfel i artiklama svartmala Sverigedemokratema och
utmala .dess
foretradare
som
vaIdsamma
individer.
Sverigedemokratema
anser all Aftonbladet brutit mot god
publicistisk sed och allvarligt skadat sitt fortroende som oberoende opinionsbildare.
....
Sverigedemokratemas begaran om genmale har ej foranlett
migon atgan] fr.i:n Aftonbladets sida. P'd dessa grunder anser
vi att Aftonbladet brutit mot god publicistisk sed den 30
november.
1. I artikeln om hotet mot demokratin fanns en lista over
diverse organisationer dar Sverigedemoknrterna
var omnamnda. Genom att lisla Sverigedemokratema,
som tir ell
demokratiskt parti, tillsammans med diverse odemokratiska
nazistiska rorelser forsoker man ge intryck av att Sverigedemokratema delar dessa organisationers syften och mal. Att
omnamna Sverigedemokratema
i en artikel dar man sk'all
avsloja personer som hotar demokratin kan inte ge ltisaren ett
annat intryck an an aven Sverigedemokratema
utgor ett
sactant hot mot demokratin. Enligt gaIlande publicitetsregler
ar det en av massmedias framsta uppgifter att ge korrekta
nyheter och en allsidig nyhetsfOrmedling. Sverigedemokraterna ar inte ett hot mot demokratin utan arbetar ihardigt for
an fordjupa och forstarka den folkJigt forankrade demokratin
(Se bilaga 1).
2. Enligt gallande publicitetsregler skall lOpsedel, rubrik och
ingress ha tackning i texten. Aftonbladets rubrik o\'anfor Iistan over diverse odemokratiska rorelser och Sverigedemokratema Iyder "Organisationema
som leder terrom i
Sverige". A yen om omnamnandet av Sverigedemokraterna i
artikeln ar tillfdc.;kJiglfUr all skada partiet och dess fUrelr'ddare gor den kraftfulla bildtexten att skadan blir tinnu storre, da
lasaren direkt fokuserar pA den bildtext som finns i nara
anslutning till listan over organisationerna Uisaren kan inte
fa ett annat intryck an att Sverigedemokratema ar en av de
organisationer som leder terrom i Sverige. Nagot stOd i arti-

keln for bildtexten finns inte da texten under delrubriken
Sverigedemokratema
lyder. "Hogerextremistiskt
parti som
sitter i kommunfullmaktige pA sex orter i Sverige. Aera av
organisationens medlemmar har fori1utet i nazjorganisationer." Aftonbladets artikel avviker cllirmed dels fran kravet all
rubrik och ingress skall ha tackning i texten, dels all de ej
kontrollerat sa1:uppgifter da det inte framgar av artikeln all
Sverigedemokratema ar en demokratiskt parti som tar kraftfullt avstand fran allt vald och aldrig deltagit i nagon form av
valdsaktion. Sverigedemokratema
ar inte heller ell hogerextremt parti utan snarare ett nationellt minenparti. Dessutom ar
Sverigedemokratema
endast representerade i kommunfullmaktige i fern kommuner och inte sex. An flera medlemmar
skulle ha en fori1utet i nazistiska organisationer ar aven det
en felaktigt past3.ende helt utan substans.
3. Aftonbladet avviker i sin bildtext fran de ovriga tidningarna som publicerar samma artikel. Dagens Nyheter har i sin
bildrubrik "Fal"1a organisationema"
och Expressen "Organisationema fran A till 0" medan Aftonbladet har som bildtext "Organisationema
som leder terrom i Sverige".
Aftonbladets rubricering i artikeln ar darrned mycket allvarligare an de andra tidningamas.
4. For att ytterligare fOrstarka intrycket av att Sverigedemokratema pa nagot satt delar nazistemas syften och mal illustreras listan over organisationema som enligt Aftonbladet
"Ieder lerrom i Sverige" med en bild pa en nazistdemonstration i Vaxjo.
5. Av publicistreglema framgar att tidningama skall vara
varsamma med bilder. A\' sarskilt intresse ar fOljande citat
"Bildmontage, retusc.;hering pa elektronisk vag eller bildtext
far ej utforrnas sa all det vilseleder eller lurar Uisaren". I
Aftonbladets artikel illustreras texten om Sverigedemokratema med bild av var valfolder valet 1998. Da bilden pa
framsidan av valfoldem fOrestaller Sverigedemokratemas
andre viceordfOnmde Anders Weslergren Ulpekar Aftonbladet indirekt, som enda tidning, Anders Westergren som en
person som leder terrom i Sverige. Genom bilden pa valbroschyren ar Anders Westergren kJart urskiljbar och kan direkt
identifieras av alIa sam nagon gang traffat honom. Att tvingas figurera som illustration i en sadan artikel ar inte barn
krankande utan kan aven fa Odesdigra konsekvenser for den
drabbade person en ifraga Bildtexten "organisationema som
leder terrorn i Sverige", de ovriga organisationerna sam listas
eller omnamns i artikeln samt illustrationen med en bild fran
en nazistdemonstration kan inte ge lasaren ett annat intryck
an att Anders Westergren hyser antidemokratiska asikter och
ar en synnerligen farlig person. Att Anders Westergren ar helt
ostraffad och endast gjort sig skyldig till "brottet" att engagera sig politiskt och arbeta i kommunfullmak'tige i Hoor framgar inle av artikeln. Aftonbladel vilseleder och lunlf darroed
ltisaren och att Aftonbladet som enda tidning agerar pa detta
forkastliga satt talar for att deras agerande var medvetet
Pa dessa grunder anser vi att Aftonbladet
publicistisk sed den 2 december.

brutit mot god

Den 2 december utmiUade Aftonbladet SverigOOemokraterna som ett natverk fOr nazister. En intervju moo en avhoppad
medlem tillsammans moo rOOogorelse over en fore detta
medlems aktiviteter efter han lamnat partiet utgjorde enligt
Aftonbladet tillrtickliga indicier fOr att sllimpla Sverigedemokratema som ett natverk for nazister. Sverigedemokratema bar aldrig varit och ar definitivt inte idag ett natverk for
nazister. Art felaktigt ursatta partiet och dess foretradare for
en
allv-drlig beskyllning kan inte v-dril"i annal" syfte an att
Aftonbladet tagit ett nytt steg i sin svartmaIningskampanj
moo miUsattningen art smutskasta Sverigedemokratema
Da
artikeln illustrerades moo en stor bild fran Sverigedemokratemas 30 novemberfirande dar Jimmy Windeskog klart framtrtidde, innebar derart han utpekas som representant for detta
sa kallade "natverk fOr nazister".

sa

1. Av publicitetsreglema framgar att massmedias roll i samhallet och allmanhetens fOrtroende fOr dessa mOOier kraver
korrekt och allsidig nyhelsfOrmedling. Tidningen skall aven
kontrollera sakuppgifter sa noggrant som omstfuldighetema
medger. Med stor fet stil pekas Sverigedemokraterna ut som
ett natverk for nazister. Aftonbladets stoo fOr detta pasraende
ar enligt egen utsaga en intervju med en avhoppad foretradare
samt det falctum atl" personer som ej Uingre ar medlemmar i
partiet skulle ha figurerat i nazistiska organisationer. Att
Sverigedemokraterna som alia andra partier inte kan kontrollera vilken ideologi som en medlem eller fOre detta medlem
bekanner sig till ar givetvis sjaIvklart Alia partier som har en
oppen medlemsvarvning k:an rcOCaut fOr att de far betalande
medlemmar som inte stoojer partiets ideologi och politiska
malsattningar. Det rimliga ansvar man kan krava av de .politiska partierna ar att sa fort det kommer till deras kannedom
att en medlem har en avvikande uppfattning an den som partiet fore trader skall det provas om det ar lampligt att personen
far vara kvar som medlem. Sverigedemokraterna ar cfet enda
parti i dag som strikt arbetar efter principen att de som inte
delar partiets ideologiska overtygelse skall lamna partiet. Att
socialdemokrater och vansterpartister i sina led har personer
som fOrespr.ilm[ all nUd sk-all anvandas mol"meningsmoLsLAndare (AFA) eller att det demokratiska styrelseskicket skull
overges (trotskister) verkar inte bekymra dessa partier. Att
doma ett parti efter vad personer gjort som inte langre ar
mOOlemmar ar ett agerande som mer likmir jakten pa kommunister under McCartyercm i USA an vad $Om ar lampligl i
dagens Sverige. Att utifriin dessa pasraenden utpeka
Sverigedemokratema som ett natverk fOr nazister ar darmed
inte bara en logn utan ett medvetet fOrvrangande av fakta, vilket inte pa nagot satt kan anses overensstamma med publicistreglernas krav pa att tidningama skall ge korrekta nyheter.
Vart att lagga marke till ar att Aftonbladet trots sina llingtgaende ambitioner att leta upp daIigheter inte funnit en enda nu
aktiv medlem i Sverigedemokratema som utmarkt sig fOr att
vara nazist eller antidemokrat.

tiskt natverk. Att som demokrat utpekas som nazist kranker
givetvis ens politiska heder men utsatter aven personen for
omvarldens orattfardiga fOrdomanden. Aftonbladets bildtext
och rubrik viIseIeder eller Iurar lasaren attJimmy Windeskog
deitar i detta natverk vilket deis skadar allmanheten cta de fh
felaktig information, deis Jimmy Windeskog som felaktigt
utpekas.
A tt pel tva helsidor otmaIa ett demokratiskt parti $Om nazister eller att partiet bar samrore med nazister orsakar oerhort
stor skada for partiet ocb dess aktiva medlemmar. Denna
avskyvarda beskyllning som belt saknar grund eIler substans
kan pciverka Sverigedemokratemas mojIighet art na framgang
i kommande val och cllirmed hindra den demokratiska processen i Sverige. Sverigedemokratema hyser dar[or en stor forhoppning att alimanhetens pressombudsman faststaIler att
Aftonbladets artiklar strider mot god publicistisk sed sa att i
vart fall nagot av var demokratiska heder kan aterupprattas.
Denna anmalan gors pa uppdrag av SverigOOemokratemas
riksstyrelse, Jimmy Windeskog och Anders Westergren
genom Jakob Eriksson.

Jakob Eriksson,
Partisekreterare i SverigOOemokratema
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

I, Sverigedemokratemas partiprogram
2, Uttalande av demokratiutrOOningen
3, Utdrag ur CEIFO-BRA:s rapport 1997
4,.Uttalande av Justitieminister Laila Freivalds

Utdrag ur Bilaga Z:
.•••
Uttalande av demokratiutredningen
Sverigedemokraterna

s 176:
.

Till skillnad fran de populistiska partierna uppfattas SD fortfarande avomanga som eU·extremt ytterkanLsparLi, vilkel sammanhanger med partiets historia. Men SD ar yare sig nazistiskt eller fascistiskt, om man ser till vad dessa ord verkligen
star for. Partiet ar inte heller oppet rasistiskt, aven om det
finns delar av programmet som kan erinra om rasistiska fOresLilllningar.
Det ar dock ingen tvekan om att SD fOresprakar ett homogent samhaIIe bestaende framst av etniska svenskar. Partiet
viII ha ett stopp for all utomeuropeisk invandring, ett organiserat atertig av invandrare och en mycket restriktiv hantering
av nya medborgarskap och uppehiUIstillstAnd. Dartill vill man
stoppa adoption av barn av utomeuropeiskt ursprung. Det ar
inte sa konstigt att manga uppfattar SD som ett mycket obehagIigt parti, och det faktum att partiet lart sig att MIla sig pci
ratt sida om lagen och bete sig pa ett satt som inte skrammer
bort lika manga vaIjare gor det inte mindre farligt.

2. Enligt publicistreglerna skall massmedia vara varsam med
bilder och respektera den personliga integriteten. Aftonbladet
illustrerar sitt pahopp pa Sverigedemokraterna moo en bild
Uttalande av Justitiemlnister Lalla Frelvalds
fran 30 november dar Jimmy Windeskog har en framtrtidande
po~;Lion. Forden vanliga H:tsaren kan inle bildlexlen och arli- I mdioprognunmel sludio I, P 1, fredagen den 22 oktober
1999, klockan 16.42 uttalade justitieminister Laila Freivalds
kelns rubrik ge ett annat intryck an att Jimmy Windeskog
deltar eller ingar i detta nazistiska natverk. Jimmy Winde- foljande pa fragan om Sverigedemokraterna skuIle omfattas
skog ar ordfOrande for Sverigedemokratisk Ungdom vilket ar av forbudet mot nazistiska organisationer: "SverigedemokraungdomsfOrbund till Sverigedemokraterna och varken SDU . terna kan inte betraktas som ett nazistiskt eller rasistiskt
eller Jimmy Windeskog har nagonsin deltagit i migot nazis- parti."

Valfonden

Investeringsfonden

Fr.o.m. 99 12 04 bar foljande bidrag inkommit
postgirokonto: 629 32 70 • 2

Fr.o.m.99 1204 har
foljande bidrag inkommit p~ postgirokonto: 6070308 - 9
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Holmstrom
Erik, Stehag
Joakim, Goteborg
Anonym
Jorgen, Vanersborg
Bjorn, Landskrona
Eva, Uppsala
MArten, Stockholm
Yngve, Halmstad
Steve, Trollhattan
Ingvar, Goteborg
Jan, Laholm
Bengt, Uddeva lIa
Sune, Norrkoping
K, Saltsjobaden
Ake. Nykoping
Dan, Uddevalla
Lars, Bandhagen
Anonym
Lasse, Sala
Goran, Goteborg
Gerd, Vallingby
Tage, AlingsAs
Jan, Vlntrosa
Roland, Rejmyre
Peter, Goteborg
Aino, Jarfalla
Harry, Getinge
Vivi-Anne, Farsta
Per, Molndal
Patrik, Goteborg
Micke & TIna, Norrkoping
Birgitta, Ekero
Ake, Goteborg
Helen, Munkedal
Anonym
Gun, Skarholmen
S,Sunne
Artur, Hisings Backa
K.enny,Sandviken
Roger, Gavle
Markku, Hagersten
Linda, Landskrona
Karl-Ivar, Kalmar
Steve, Trollhattan
Jorgen, Nykoping
Kurt, Hudiksvall
Erik, VasterAs
Anders, Stockholm
Joel, Nybro
Rolf, Vastervik
Joakim, Goteborg

Summa 00 01""13

53 806 kronor.
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Tage, AlingsAs
S, Sunne
Mikael, 6rebro
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SD behover Ditt ekonomiska stod!
Sverigedemokratema gar in i ett nytt verksamhetsar, och kassakistan ax-nastan tom. ED-valet kostade oss enormt, men varfor blicka bakat? Nu ax-det
arbetet infor nasta val sam galler! Ska vi ha resurser sa an vi kan na ut med vart budskap?
Det beror helt och hallet pa oss medlemmar
och sympatisorer, pa Dig och mig. Sted Sverige~ demokratema ekonomiskt! SD ax-helt beroende av
frivilliga bidrag, och utan dem skulle vi inte klara
verksarnheten en enda dag. Inget bidrag ax-for litet
- och inget ax- fOr stort. Varken sma eller stora
pengar kommer att slosas bort.
Tank efter: Du betalar till Dig sjalv, Dina bam,
Dina gamla - till Ditt folk. EJler se Din bidrag som
en forsakringspremie infor framtiden. Till skillnad
fran forsakringsbolagen har SD inga palats som
kostar, inga direktorer med fallskarmar - inte ens
nagra lonekostnader. Vi aktiva jobbar gratis, helt
ideellt De pen gar som Du skanker till SD gar till
var gemensamma kamp for en gott, svenskt samhalle, ett folkhem dar Du och Dina kara skall
karma trygghet och trivsel i nuet och i framtiden.
San in din bidrag pa:
SD:s postgirokonto 23 45 65 - 0
Pengama gar till lopande utgifter, och Du far ett
tack hem.
FlIer ge bidraget till:
SD:s valfondskonto, postgiro 629 32 70 • 2
Hax-skall vi samla ihop 1 miljon kronor fram till
nasta riksdagsval! Skanker Du hit publiceras Din
fomamn pa valfondssidan i SD-Bulletinen.
Eller skank till:
SD:s Investeringsfond,
postgiro 607 03 08 • 9
Har samlar vi 13 .soo kronor till vart kanslis utrustning (sactant kostar!). Skanker Du hit kommer Du
ocksa pa valfondssidan.
VaIj det konto Du kanner ("or! AlIa bidrag
ar till storsta nytta!

