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Samtal med: Tor Paulsson
Stormote i Stockholm 26 mars
Politisk dom i Haninge

Baste medlem!
Sverigedemokraterna ar idag ett parti i stark medvind. Vi har fatt alltmer publicitet i dagstidningar
over hela landet. Till och med Veckorevyn har
uppmarksammat att vi delar ut flygblad mot det
okande valdet i samhallet. Mest uppmarksammad blev SDU:s snabba reaktion pa den barbariska gruppvaldtakten av en 14-arig svensk f1icka
i Rissne. Massmedia tog forst upp saken i sma
notiser, utan att belysa den etniska dimensionen i
dadet. Alia manniskors Iika varde talar man garna
om i var politiska klass, men det ar som i Orwells
"Djurfarmen", somliga ar mer lika varda an andra.
Om en invandrarflicka skulle valdtas av svenskar
sku lie Goran Persson uttala sig i TV och taga i
fackeltag mot "rasismen". Men om det ar svenskor som drabbas har det knappt nagot nyhetsvarde ails. Var belysning av garningsmannens
ursprung fran Mellanostern gav verkligen aterklang i massmedia. Helt skandalost forsokte man
havda att vi "utnyttjade den tragiska valdtakten"
for vara syften. Men sanningen ar ju att vi alltid
varnat for den har typen av handelser och pavisat
vad vissa invandrargruppers
negativa syn pa
Sverige och svenskarna leder till. Vi kommer fortsatta att bevaka vilka overgrepp som begas mot
svenskarna av utlandska rasister. Var medverkan
i "Fittja Paradiso" blev slutklammen pa Rissnedramat. Da hade det redan begatts ytterligare en
gruppvaldtakt. Vi tillfragades om vi kunde tanka
oss vara med i studion, men de vagade inte ha
oss dar, nar det kom till kritan.

Goran Persson har offentligt talat om att invandringen till Sverige periodvis varit for stor och att
invandringspolitiken inte varit sa bra skott. Nar
han fatt foljdfragor pa dessa uttalanden har han
backat och delvis tagit tillbaka vad han sagt.
Syftet med denna manover ar med stor sannolikhet att socialdemokraterna vet hur opinionen ser
ut och viII skapa intryck av att de egentligen viII
gora nagot at massinvandringen. Den vanlige
medborgaren skall tro att "Goran Persson nog
forstar problemet" men inte kan gora sa mycket.
Samtidigt talar langtidsutredningen
om att vi
behover fler invandrare i Sverige. Socialdemokraterna skickar ut dubbla signaler.
I Handens tingsratt har det agt rum ett riktigt
rattsovergrepp. Var namndeman dar har falskeligen blivit beskylld for att ha forsokt gomma en
andra generationens
invandrarbrottsling,
och
dessutom blivit domd for detta, naturligtvis helt
utan tillstymmelse till bevis. En verkligt upprorande politisk dom.
Sverigedemokraterna ar ett parti som later tala
om sig mer och mer. Vi delar ut mer flygblad an
nagonsin och far en oerhord respons. Det bestalls mer info-paket an nagonsin. Vi har ocksa
noterat att besoksfrekvensen for var hemsida pa
internet har okat dramatiskt. Vara fragor ligger i
tiden och alltfler i de etablerade partierna borjar
bli mer benagna att byta parti. Nu hanger det pa
oss att bygga ut organisationen. Vi har ett land att
vinna tillbaka!

Gar sam alltfler svenskar
- surfa nationellt!
Besak var hemsida pa internet
www.sverigedemokraterna.se
Nu uppdaterad nastan varje dag!

••

RATTSSTATENS HAVERI
Regeringen Persson sager ofta att man sanerat
landets ekonomi.
Pastaendet stammer nog om
man menar att staten inte langre har underskott i
budgeten. Foljderna av nedskarningarna visar sig
pa manga omraden. Lat oss titta lite narmare pa
de statsorgan som ska uppratthalla lag och ordning!
Fore saneringspolitiken
hand lade debatten om
hur manga nya poliser som sku lie utbildas. Nu har
vi genomlevt en foljd av ar nar inga nya elever
tag its in pa Polishogskolan. Saval polisen som
aklagarvasende och domstolar har fatt vidkannas
stora nedskarningar. Under samma tid har regeringen alagt myndigheterna att prioritera allt fler
arenden; rasistiska brott, brott mot kvinnor, vissa
ekonomiska brott m.m.
Foljden har blivit att manga brott inte ails utreds.
Poliserna har blivit brottsregistrerare istallet for
brottsutredare. Orattvisorna framstar allt klarare:
Politiska valdsdad av nazister utreds med fortur,
medan kommunistiskt vald mot Sverigedemokrater och andra oliktankande
inte utreds ails.
Rasistiska brott av svenskar mot invandrare
utreds med fortur, medan brott av invandrare mot
svenskar inte ails utreds. Vi Sverigedemokrater
har kunnat se hur detta blivit till ett hot mot
demokratin.
Eftersom vi som end a parti tagit stallning for
svensk kultur och tradition har vi attackerats vid
atskilliga tillfallen. Den forre partiorganisatoren
och nagra aktivister anfolls efter ett torgmote pa
Sergels Torg for nagra ar sedan. 30-40 kommunister misshandlade
aktivisterna med jarnror.
Utredningen lades ner i brist pa bevis.
Var nuvarande partiorganisator anfolls i valkampanjen 1998 och misshandlades svart. Trots att
han kunde identifiera garningsmannen
lades

utredningen ner i brist pa bevis. Under valkampanjen 1999 anfolls partiledaren och en annan
person vid ett framtradande. Den personen tick
sitt huvud dunkat i marken. Utredningen lades
aterigen ner i brist pa bevis. Bristen pa bevis ar ett
aterkommande tema i polisutredningarna. Vad
det egentligen handlar om ar att polisen lagger
arendet i hogen med outredda arenden utan att
vidta nagon atgard. Efter en viss tid far sedan
aklagaren kryssa i rutan "brott kan ej styrkas" pa
sin beslutsblankett.
Sverigedemokraterna ar inte det end a parti som
drabbas. Moderaterna far regelmassigt sina valstugor nedbranda av kommunistiska aktivister.
Ian Wachtmeister tick sin valkampanj 1998 forstord av dessa odemokratiska vansterelement.
Inte heller det privata naringslivet undgar hamnd,
om man hailer pa med verksamhet som inte
faller vansteraktivisterna pa lappen.
Vad kan vi gora for att forbattra situationen? For
det forsta
bar alia
brott
anmalas.
De
Sverigedemokrater som utsatts for politiskt motiverade brott kan ta kontakt med rikskansliet om
man behover hjalp med att gora anmalan. Far
man besked om att utredningen laggs ner i brist
pa bevis bar ett overklagande goras. Beslut av
aklagaren kan overklagas till regionaklagare.
Gar det svart att lagga ner utredningen! Nar man
gar anmalah ar det bra om man ar sa detaljerad
som mojligt. Ta med alia namn, datum och tidpunkter. Beskriv handelseforloppet sa noga som
mojligt. Har du tillgang till Internet kan du ga in pa
polisens hemsida HYPERLINK http://www.police.se http://www.police.se och hamta ner anmalningsblanketter fran t.ex. polisen i Uppsala. Det
gar att gora polisanmalan per e-post eller brev.
E. Svard

JLanbskall meb lag bpggas ...

Palitisk dam i Haninge!
En ung man, vi kan kalla honom Larry, ar pa vag
hem till Ralph Henning, SD:s namndeman i
Handens tingsratt. Larry har haft en del problem i
livet, men bOrjat studera pa folkhogskola och
distansera sig fran sitt gamla umgange. Larry har
tidigare varit inneboende hemma hos Ralph
Henning. Bakgrunden till detta var att han
tidigare varit pojkvan till Ralphs dotter och att
Ralph i samarbete med det sociala ordnat
inackordering at ynglingen i sin stora Higenhet.
Larry hade en manad tidigare lamnat bostaden pa
grund av att han hamnat i brak och misshandlat
en person som anmalt honom. Utan att beratta
nagot for Ralph flyttade han da till en kamrat som
bor i en annan stadsdel i Stockholm. Nu ska han
tillbaka for att hamta nagra kvarglomda klader.
Han har fortfarande kvar sin nyckel till familjen
Hennings lagenhet och gar in i lagenheten utan
att ringa pa.
I lagenheten finns tre personer, men ingen
lagger marke till att Larry kommer in. Ralph hade
haft svart att soya pa grund av att han tar medicin
for hjartbesvar, vars bieffekt ar somnrubbningar.
Han tar darfor ofta somntabletter for att kunna
soya. Vid detta tillfalle hade han haft svart att
soya i flera dagar och tar darfor tva
somntabletter. Ralphs fru, som ar rorelsehindrad,
star i duschen, en omstandlig procedur for henne
som tar en hel del tid i ansprak. Ralphs son, som
har ett tungt jobb, brukar alltid ga och lagga sig
framfor TV:n i sitt rum, satta pa en film och
somna kort darefter. Denna rutin hade han foljt
aven denna dag.
Polisen, som mtt tips om att Larry nu varit
synlig i narheten av Ralphs bostad tar sig dit for
att grip a honom. De ringer pa dorren. De hOr kort
darefter att nllgon finns i lagenheten. Det ar Larry
som gatt fram till dorren for att se efter vem som
ar dar. Nar han inte ser nagon utanfor misstlinker
han att det ar polisen och gar tyst in i ett annat
rum och gommer sig i en garderob.
Polisema
forsoker
pakalla
uppmarksamhet
genom att ringa pa dorren, banka pa dorren och
ropa genom brevladeinkastet
att nagon skall
oppna dorren. Nar de inte f'ar nagot svar inifran
lagenheten hotar de med att tillkalla lassmed.
Efter nagon halvtimme kommer lassmeden och
mr till uppdrag att borra upp dorren sa att
polisema kan ta sig in.
I samband med att borrens galla Ijud startar
vaknar Ralph till liv och blir mycket radd.

Yrvaken tror han att det ar nagon militant
vanstergrupp som forsoker attackera honom.
Ralph hade tidigare fatt tva bilar forstOrda i
politiska attentat och dartill mtt motta flera hot
och trakasserier
sedan han blivit offentlig
sverigedemokrat.
Ralph fragar vad som pagar och nar han mr klart
for sig att det ar polisen oppnar han dorren.
Polisema fragar efter Larry, och Ralph svarar att
denne inte finns dar, men att de far titta sig
omkring. De fmner Larry i garderoben och griper
honom. Ralph blir forvanad och fragar:
-Ar du har?
Polisema anmliler Ralph for "skyddande av
brottsling" och ett halvar senare avgors saken i
Handens tingsratt. Ratten valjer helt att tro pa
polisemas uppfattning av vad som hlint. De tva
viktigaste domskalen ar:
1. ) Ralph borde ha kant till att Larry var
eftersokt av polisen samt
2. ) Det ar omojligt att de tre inne i lagenheten
kan ha undgatt polisens forsok att vlicka
uppmarksamhet genom att banka pa dorren, ropa
och ringa till familjen Hennings telefon.
Bligge punktema ar svaga till sin natur. Pa vad
slitt skulle Ralph ha mtt reda pa att Larry var
efterlyst? Skulle dottem berlitta att hennes fore
detta pojkvan begatt ett brott?
Vi har genom flera experiment undersokt
pastaende nummer tva och kunnat konstatera att
fami/jen Hennings pastaenden lir fullt rimliga.
Inne i lagenheten, som lir ganska stor, dlimpas
alia ljud fran trapphuset avsevart och inne i
sonens rum hOrs det nlistan ingenting, liven om
man slar kraftigt pa dorren och skriker genom
brevladan.
Inte heller i duschrummet hors nagot. Dessa rum
ligger llingst in i lligenheten med tva dorrar som
vetter mot resten av lligenheten och som ofta ar
stlingda. Att Ralph inte kvicknar till liv forrlin
efter en lang tids ovlisen i trapphuset lir heller inte
konstigt med tanke pa hans kraftiga somnmedel.
Det faktum att man vlintar med att oppna linda
tills lassmeden borrat en stund lir i sig ett tecken
pa att man inte hort nagot inne i lligenheten.
Ingen ar sa dum att hanlhon tror att polisen
bluffar med sadant som att hota med lassmed.
Rlitten har tagit sin chans att komma at en
sverigedemokrat och det ar ett solklart fall av en
politisk dom. Domen lir sjlilvklart overklagad.

jVlote den 26:e mays

Pa vara m6ten ar stamningen alltid pa topp!

Stormote i Stoel(holm med tal av hl.a.
Mil(ael Jansson, Johan Rinderheim,
oeh Jimmy Windesl(og.
Paus lor I(alle oeh bullar i halvlel(.
lid 13.00-16.00
Pris 50 I(r
For info om samlingsplats - ring I(ansliet !
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Var avsky for nazismen
Det som lange varit okomplicerat och ofarligt, det aktiva
politiska arbetet, ar det inte langre. Politiskt engagemang
kraver nu ett enskilt accepterande av de mojliga risker for
politiskt grundat vald som medfoljer. I manga andra lander
har politiskt arbete alltid inneburit en sadan riskkalkyl. Att
den svenska demokratin befinner sig i detta nya lage ar
amne for en viktig samhallsdebatt.
Terrorism, det vidrigaste av fenomen
Personligen anser jag att den manskliga laghetens extremaste former ligger inom eller nara begreppet terrorism.
Pobelhopen som besinningslost overfaller en eller fa manniskor och som finner sjalva overmakten lustfylld ar ett
exempel pa genu in ruttenhet. Ruttenheten kan bara vara
storre vid gravskandning, ett vald mot den absolut forsvarslose. Terrorism ar den form av pobelbeteende som for med
sig de storsta hoten mot det demokratiska samhallets
grundvalar. Det faktum att en terrorist kan forandra historien genom ett attentat mot en ledande person inom ett samhalle ar ett vidrigt, knappt smaltbart faktum.
Valdet fran politiska extremgrupper innebar naturligtvis
inte att nagon av dess kan gripa makten. Daremot paverkas
den demokratiska processen om manniskor blir radda och
tystnar. Militanta extremgrupper
angriper varandra men
ocksa utvalda demokratiska offer.
Nu har det politiska valdet nart en ny niva: Det politiska
mordet. Malexandermorden
blev inte som man kunnat tro
en vackarklocka, en dampande yarning for politiska valdsbrottslingar. Istallet har vi darefter fatt uppleva ett flertal politiska eller organisationsbaserade
valdsbrott med syfte att
berova liv. Ett faktum att forundras och forfaras over. Min
gissning ar emellertid att valdsvagen kommer att ga over.
Det kan inte vara manga individer som ar beredda att bega
dessa ytterlighetsbrott.
Det finns Iikheter mellan den nazistiska valdstoppen nu
och Baader-Meinhofligans
harjningar och kanske ocksa
med de anarkistiska attentaten mot slutet av 1800-talet.
Forst kommer teorierna om valdet och sedan utloses valdet. I det senare laget forsvinner de fiesta ytliga sympatisorer, och kvar blir ett ytterst fatal som loper linan ut och
genomfor vad som fran borjan mest var skryt eller ett satt
att skapa en image.
Wild man skriver och talar om nog lange tenderar till att till
slut bli utfort.
Debatten am terrorismens orsaker har inte natt nagot djup
Som uppvaknade ur ett slags romaniskt tocken verkar de
sjalvpatagna experterna pa nazistiskt vald forvanade och
chockerade over utvecklingen. Sanningen ar nog den att
den promangkulturella
alliansen med vansterpartister och
folkpartister i spetsen hOgt uppskattat situationen fram till
de nazistiska morden i ar.
Av de har det kommunistiskaJ anarkistiska valdet betraktats som nagot oskyldigt, ungdomligt. Renodlade terrororganisationer som AFA har fatt allmanna bidrag o.s.v. I blickfang for fordomelsen har varit alia kritiker av det mangkulturella samhallet, de s.k. "hogerextrema". Det mangkulturellas kritiker har bakats samman i en enda homogen grupp
oavsett om det gallt bistandsarbetare eller nazister.
Detta spel med tva lager, de goda och de onda utan varje
vidare differentiering har tydligt fOrnojt de politiskt korrekta.

En strypt debatt och frikort for vald fran vissa militanta
grupper ar en viktig forutsattning for den politiska valdssstegringen. Etablissemanget ar inte utan skuld for tragiken.
De debattprogram pa TV som forsokt belysa orsakerna till
den politiska valdsstegringen har knappast Iyckats. Och
visst ar det svart. Jag skall forsoka ange de skal jag tror i
storst grad inverkat pa utvecklingen:
1. Totalitara iderorelser som identifierar sig genom imagen
"att vara extrem" tvingas till en standig radikalisering. Detta
galler nazismen. Det hela loper amok i slutanden.
2. Motivering och rattspatos ar en ingrediens i terrororganisationer. Sadana organisationer betraktar sig sjalva sallan
som onda. Ledarna maste standigt motivera de sina med
skalen till att militant kamp ar enda utvagen. Forljugenhet
och korruption hos de som har makten ar naring at terrororganisationer. Det svenska etablissemangets vagran att
lata invandringskritiker komma till tals ar ett sadant exempel.
3. Det standiga mediala inhamrandet av att invandringskritkerna tillhor en och samma grupp och att den ar samhallsfarlig verkar i sig for att skapa en sadan situation.
4. Politiskt vald mellan extremgrupper over tid skapar en
okande volym av hamndmotiv, sarskilt om ena sidan sanktioneras av myndigheterna och riksdagspartierna.
5. I sista hand finns det aven personer som tror pa det totalitara som en fungerande losning, trots det historiska facitet
och den ytterst komplicerade och sammansatta varld vi
lever i. I nazismens fall ar ledmotiven valkanda: diktatur,
rasism och anfallskrig.
Massmedia har ett stort ansvar for den oppna och fria
debatten. De demokratiska politiska partierna har ansvar for
att inte sanktionera eller hysa antidemokratiska krafter. De
framsta partipolitiska avgransningarna ar.
Socialdemokraterna gentemot kommunism och anarkism,
Liberalerna gentemot extremliberaler av typ frihetsfronten.
Sverigedemokraterna gentemot nazismen.
Som sverigedemokrat kan jag konstatera att renhallningen
mot nazismen fungerar bra. Kritik mot oss i detta hanseende brukar inrikta sig pa att en handfull avhoppade SD:are
gart over till nazistiska rorelser. Detta ar forvisso sa nt, men
vi skoter renhallningen. Problemen med demokratisk renhallning aterfinns inom SSU och Ung Vanster.
Det ar fruktansvart att folk ska behova komma till skada
p.g.a. sitt politiska arbete. Sjalv ar jag human nog att tycka
synd om de kommunister och anarkister som drabbats,
oavsett om de sjalva agerat antidemokratiskt. Det ar kanske
ar dumt, men det ar anda en av de sparrar som avhaller
fran det politiska valdet.
For att debatten om det politiska valdet ska bli meningsfull,
maste faktum belysas att valdet inte springer ur en enda
kalla. Kommunister och anarkister star for det mesta av det
politiska valdet. Syndikalisterna t.ex. som nu drabbats sa
tungt har sjalva en marklig syn pa samhallet. Pa ett av SD:s
torgmoten i Malmo 1998 motdemonstrerade syndikalisternas arsmotesdelegater (!) som befann sig i staden pa ett
aggressivt satt.
Mod att saga sin mening ar det framsta motstandet mot
totalitarism.

Intervju:

Tor Paulsson, partiorganisator
SD-Bulletinen: Tor, du kan val borja med att beriitta
lite om dig sjalv.
Tor Paulsson: Ja, jag har tva barn, och ert tredje pa
vag. Bade jag och min fru ill aktiva i Sverigedemokratema.
Jag pluggade tidigare pa KTH innan jag gick med i
SD, pa vag- och vattenbyggnad. Och sa gjorde jag min
varnplikt pa K4, Sveriges finaste regemente, dar jag
var kompanibefal och jagare. Vad galler fritidsinrressen ... ja det ar val framfor allt naturen! Jag alskar
naturen, att kunna ga ut i skogen, det ar helt underbart! Och sa alskar jag att umgas med mina barn,
aven om jag tyvarr inte Hir sa mycket tid med dem
som jag skulle vilja. Men jag kanner art det ar min
plikt att arbeta for deras framtid, sa art de kan vaxa
upp i ert bra samhalle.
SDB: Hur kom det sig att du gick med i SD?
TP: Mycket svar fraga. Bland annat for att jag reagerade starkt mot valdet i samhallet, men ocksa pa
grund av invandringspolitiken
och det som den pa sikt
skulle inne bara, namligen art svenskarna
skulle
komma art bli en minoritet i sitt eget land.
SDB: Nar och hur fick du forst hora talas om SD?
TP: Det var redan -88, genom ert klistermarke. Men
jag blev inre aktiv forran -97.
SDB: Far man vara sa frack att fraga vad du rostade
pa tidigare, innan du gick med i SD?
TP:Nej.
SDB: Nar du blev aktiv var det ju lokalt i SDHaninge, dar du drog igang arbetet ordentligt. Vllka
forhoppningar
hade du da pa valresultatet, hur bra
trod de du att ni skulle lyckas?
TP: I borjan hade vi inte sart upp nagra mal for vad vi
skulle uppna, eftersom det var svart att bedoma. Men
efter ert och ert halvt ar, da vi_kunde se hur bra arbetet fungerade, sarte vi som mal ert mandat i Haninge
kommunfullmaktige.
Men det blev alltsa tva, och det
var inre langt fran tre!
SDB: Sa du ar nojd med valresultatet, eller tror du att
ni rent av kunde ha lyckats annu battre?
TP: Resultatet ar mer an godkanr, med tanke pa att
de i Haninge innan vi satte igang hade en mycket skev
bild av SD, och da var det ju fanrastiskt art vi lyckades fa 1241 personer att rosta pa SD pa bara ert halvar!
SDB: Tror du att arbetsmodellen fOr SD-Haninge kan
tillampas var som heIst i landet med samma goda
resultat?
TP: Modellen kan tillampas var som heIst. Vad det
handlar om ar att bygga upp en organisation som kan
fora ut vart budskap pa ert bra sart.
SDB: Just i Haninge verkar det ju finnas marknad fOr
smapartier. Nyd hade ju mandat tidigare, och det

fanns ett annat lokalparti dar. Tror du att ert arbete
forsvarats av konkurrensen fran dem, eller att de kanske har underlattats genom att folk ar mer vana att
rosta pa icke-etablerade partier?
TP: Det har jag faktiskt ingen uppfartning om. Jag ar
egentligen mer praktiskt lagd, och jag tror inre det ligger riktigt for mig att gora sadana politiska analyser.
Det finns det folk som ar battre pa inom partier.
SDB: I borjan arbetade du framst lokalt i Haninge och
Stockholmsomdidet,
men du fick snabbt uppgifter pa
SD-riks. Tycker du att det ar stora skillnader att arbeta lokalt jiimfOrt med riks?
TP: Framfor allt kanner man art man fart ett enormt
fortroende, och ansvaret ar ju enormt storre genom
uppgifterna pa riks.
SDB: Just posten som partiorganisator
ar ju en valdigt
svar uppgift inom partiet, och det maste vara nastan
overmanskligt att organisera en rorelse dar allt arbete
sker helt ideellt. Vad tycker du ar svarast i detta arbete?
TP: Det ar art hirta kompetenra manniskor som bade
kan vara chefer och som har kompetens vad galler
den uppgift de fart sig tilldelad. En annan svar sak ar
art hirta manniskor som har formagan att kunna
genom fora en patagen uppgifr. Det finns alldeles for
manga som tar pa sig att gora en massa saker, och sa
visar det sig sedan art allt de kunde gora var att prata.
SDB: Det finns ju vissa som sager att du ar en riktig
stockholm are och lokalpatriot, och att du kanske tanker mer pa arbetet pa distriktsniva an pa dina uppgifter pa riks. Tycker du att det stammer?
TP: Absolut! Haha, nej, det stammer faktiskt inre. Jag
har bott pa 26 olika platser i mitt liv, bland annat
Norrland och Skane. Jag kanner mig inre som nagon
srockholmare, och det ar jag inre heller. am jag sjalv
fick valja var i landet jag skulle bo, sa skulle jag valja
Norrland. Eller kanske Skane, fast det ar lite for platt.
SDB: Heide du personligen och din familj har ju drabbats av det vansterextremistiska
valdet. Hur har det
paverkat dig och din syn pa SD och omvarlden?
TP: Jag har fart en mer realistisk bild av hur vara
motstandare arbetar, art de inre ar nagra sanna demokrater. Sedan har det faktiskt starkt mitt psyke, genom
att man klarade av att ga igenom de har upplevelserna
och andit kunna kampa vidare.
SDB: Till sist, har du kanske nagra uppmuntrande
ord att ge till de SD:are som kanske misstrostar infor
var stora uppgift att cadda landet?
TP: Det finns bara ert satt att na vart mal, det vill
saga befria landet fran de odemokrater som styr, och
det ar att lagga ned tid, pengar och hart arbete!

Vikten av korrekt atergivning
Jimmy Windeskog svarar pa Tor Paulssons debattartikel "Kommunistemas
som aterfanns i januaribulletinen.
Tor Paulssons artikel "Kommunisternas fortryck mot
oliktankande" lagger pa ett konkret satt fram problemati ken med de demokratiska bristerna i samhallet.
Jag finner analysen balanserad och till sWrsta del
korrekt. Trots detta vill jag gama gora nagra papekanden och reservationer emot den.
Min uppfattning ar aU Paulsson anvander ordet
"kommunist" som ett skallsord i artikeln. Att han ger
samtliga motstandare den etiketten oavsett om de
egentligen ar det eller inte. Detta menar jag ar ett
klart rnisstag och jag amnar har forklara varfOr.
Knappast nagon menar nog pa fullt allvar att vi
har nagon kommunism yard att namna i Sverige. am
ideologin inte ar dOd sa ar den narmast att betrakta
som i sista stadiet av AIDS. Daremot finns det ett
enormt problem i att marxistiska tankegangar har
slogit rot pa alltfOr manga stallen. Det formodligen
mest konkreta exemplet ar den snedvridna synen pa
familjen, att karnfamiljen ses sam ett problem sam
maste bekampas istallet for att stOdja den och lata
den frodas. Ett annat exempel ar den destruktiva
konskampen som ar tydlig inom vulgarfeminismen
och jamlikhetshysterin.
Men detta innebar inte pa
nagot satt att man maste vara marxist for att vara
tveksam till karnfarniljen eller fOr att vara vulgarfeminist.
Dagens kommunistiska "rorelser" i Sverige ar att
betrakta som ett komiskt inslag och inte som en politisk rorelse. Forvisso kan deras valdsromantik och
demokratifOrakt skapa en hotbild pa det personliga
planet, det skall villigt erkannas. Men det gor den
trots allt inte till ett politisl<:t hot. Istallet vill jag
havda att nationaldemokratins sWrsta fiende ar en
kombination mellan de redan namnda influenserna
av marxistiskt tankande och den liberala ideologin.
Liberalismen ar i manga delar den total a motsatsen till nationaldemokratin. Den hyllar egoismen och
ser ner pa sunda kollekti v (och darmed kan man
ocksa skonja samma kritik av karnfamiljen i vissa
tolkningar). Och om jag inte missuppfattar Paulssons
artikel fullstandigt sa menar jag att han i manga delar
ocksa utdelar stenharda knytnavsslag mot liberalismen.
Denna fanatiska stravan efter det vaga begreppet
"frihet" ar det som far liberalismen att kla sig i en
antidemokratisk drakt. Far vi gehor att skapa ett
etniskt homogent samhalle sa innebar ju detta att
deras "frihet" att valja ett mangkulturellt samhalle
fOrsvinner.

fortryck mot oliktankande",

Dessutom menar jag att mycket av den antidemokrati sam vi Sverigedemokrater mOter ar omedveten.
Manniskor ar inte utbildade i fragan, de vet inte vad
begreppet betyder. Man skulle ju vilja att detta var
nagot skolorna tog pa allvar i sin utbildning, men
istallet lar man ut att man skall gora skillnad mellan
asikt och asikt (vilket ar naturligt da aven de inte har
nagon korrekt uppfattning om demokratin). Men
aven am man i grunden kan saga att problematiken
har uppstatt tack yare politisk medvetenhet sa menar
jag att demokratikrisen i dagens Sverige har sin botten i omedvetenhet. Och saledes kan problematiken
ocksa ldsas med en strukturerad utbildningspolitik.
Det finns en poang i att inte kasta ur sig skallsordet "kommunist" gentemot alia vara motstandare, for
naturligtvis ar det inte sa att man ar kommunist bara
fOr att man ar kritisk till SD. Som Paulsson klart
papekar sa alskar vara motstandare att kalla alia som
ar kritiska till dagens invandrarpolitik "rasister" och
"hogerextremister", att sedan detta inte har med sanningen att gora ser de som fullstandigt irrelevant. Jag
ser Paulssons utspel som ett forsok att ge tillbaka
med samma medel.
Men har invander jag. Taktiken ma vara lyckosam
for vara motstandare, men oavsett om vi kan dra
nagon fOrdel av att gora en egen version av den bor
vi avsta. SD arbetar i egenskap av nationalister i sanningens tjanst, och det forpliktigar. Har vi en grupp
motstandare emot ass och A ar kommunist, B ar liberal och C konservativ skall vi ocksa saga att A ar
kommunist, liksom att det skall framga att B ar liberal och C konservativ.
Dessutom tror jag att det finns en fraga om tilltro
har. Jag tror inte att vanligt folk ser ett hot i kommunister Uust fOr att den inte ar ett sadant), och darmed
faller ocksa sjalva iden med att utmala motstandare
som sadana.
Sa sammanfattningsvis vill jag alltsa instamma i
Paulssons resonemang, men jag motsatter mig hans
etikettering av vara meningsmotstandare. Jag anser a
det bestamda att vi skall ge en korrekt bild av verkligheten samtidigt som vi riktar var spjutspets mot
liberalismen och de marxistiska influenserna (sam ju
inte nodvandigtvis behover vara kommunistiska).
Det ar i alia fall min anspraksldsa installning.

Jimmy Windeskog
Sverigedemokratisk Ungdom
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SDU:s principprogram!
Sa finns den da antligen i tryck!!! SD:s ungdomsfbrbunds principprogram som gar under titeln
"Familj, Hembygd, Fademesland".
Och nu har ocksa du chansen att ta del av SDU:s politiska visioner som finns fbrklarade i det 20sidiga haftet. Alltsa en mbjlighet att redan i dag kunna se hur SD ser ut i morgon ...

Postgiro: 649 36 00-8

Kontakta

din

kommunforening!

SD-Borlange
Box 2050
781 02 BORLANGE
Tel: 070-7407662
Postgiro: 4922041-1

SD- Kavlinge
Box 99
24422 KAVLlNGE
Postgiro: 191488-6
Tel: 70- 7407587

SD-Sodertal je
Box 356
151 24 SODERTALJE
Postgiro: 1983580 - 0

SD-Dals Ed
Box 113
66800 ED
Tel: 070-7408866
Postgiro: 6445457 - 2

SD-Lund
Box 1194
22105 LUND
070- 4007315

SD-Solvesborg
Box 545
24326 HOOR
Tel: 0456-12937
Postgiro: 677761- 9

SD-Gotland
Box 1478
621 25 VISBY

SD-Malmo
Box 7061
20042 MALMO
Tel: 070- 7407587
Postgiro: 6171116-4

SD- Tierp
Box 19
74802 ORBYHUS
Tel: 070- 7543231

SD-Molndal
Box 25
43721 L1NDOME
Tel: 031- 517244

SD- Trollhattan
Box 7045
461 07 TROLLHATTAN
Tel: 0520- 32817
Mobiltel: 070- 4365246
Postgiro: 4917622- 5

I SD-Gavle
Box 190

/ Sandviken

811 23 SANDVIKEN
Tel: 026-6521 63
Postgiro: 4922041-1
SD-Goteborg
Box 30036
40043 GOTEBORG
Tel: 031-517244
Mobiltel: 070- 7408877
Postgiro: 380585-0
Valfond: 199348-4

S D - Norrkoping
Box 2109
60002 NORRKOPING

SD-Halland
Box 6006
31206 MELLBYSTRAND

SD-Salem
Box 2121
144 04 RONNINGE
Postgiro: 182999-3

SO-Haninge
Box 46
13621 HANINGE
Tel: 08-7450813
Tel: 08-6068135
Postgiro: 4673716-9

SD-Sala
Box 17
73321 SALA

S D - Skane Ian
Box 545
24326 HOOR
Tel: 041 3 - 553043
Postgiro: 423812- 7

I

SD- Helsingborg
Box 13045
25013 HELSINGBORG
Tel: 070-7568609
Postgiro: 935779-9

SD-Stockholm
Box 6007
12906 HAGERSTEN
Tel: 08- 973790
Mobiltel: 070- 4331570
Postgiro: 859283- 4

SO- Huddinge
Box 6007
12906 HAGERSTEN
Tel: 08-973790
Mobiltel: 070 - 433 1570
Postgiro: 859283- 4

SO-Stockholms Ian
Box 46
13621 HANINGE
Tel: 08-7450813
Postgiro: 4673716-9

SO-Hoor
Box 545
24326 HOOR
Tel: 070- 4007315
Postgiro: 4379576-

SD-Sundvall /Timra
Box 3060
85003 SUNDSVALL
Tel: 060-500608
Postgiro: 215542-2

SD-Kronobergs
Box 3019
35033 VAXJO
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SD - Uddevalla
Box 7045
461 07 TROLLHA TTAN
Tel: 070- 75404 67
Postgiro: 8343913-3
SD-U8~sala
Box 1 2
751 49 UPPSALA
Tel: 070- 7400336
Postgiro: 798357-0
SD Vasteras
Tel. 021 - 360 70 47
SD- Ystad
Box 78
27122 YSTAD
Tel: 070- 8653146
Postgiro: 6433061-6
SD-Alvkarleby
Box 51
81422 SKUTSKAR
Tel: 026- 86314
SD-Orebro
Box 526
701 50 OREBRO
Tel: 019- 274170
Postgiro: 4809996- 4
Sveri 9 edema kraternas
Ungdomsforbund SDU
Box 766
191 27 SOLLENTUNA
Tel: 08-6422532
Fax: 08-6439260
Postgiro: 6493600-8

e r i Qed e 1110 k rat ern a . e
l~

Tomten har kommit!!!
Det kanns lite IOjligt aU behova erkanna
det, men faktum ar aU jag inte troU pa
Tomten sedan jag var ett litet barn.
Jag borde ha vetat battre ...
Nar vi vaxer upp fran barn till vuxna tappar
vi mycket vardefullt, den oskuldsfulla nyfikenheten, var naiva tilltro
pa allt gott och fOrmagan
att se sanningar utan fardomar och fOrutfattade
menmgar.
Och med det fOrsvann
min tilltro till Tomten.
Men i och med denna
bulletins valfondspresentation finns den igen.
Tron pa en snall farbror
som skanker gladje pa
jorden med sina blygsamma g;hor till manniskor
som varit snalla nog att fartjana det.

Att en manniska valjer att, anonymt, skanka sa
mycket som 100.000 kronor till var verksamhet ar
fantastiskt! Det tyder ju inte
bara pa att vi gar framat (vilket
minsann kanns) utan att vi
ocksa gar intryck i vissa kretsar.
Tidigare var det stbrsta
bidraget till Valfonden Eva
Dahlqvists bidrag pa 18.000:fran 1995. Men nu tillhar det
alltsa historien.
Farhoppningsvis kan ocksa
detta bidrag innebara att fIer
manniskor ger pengar, om nagon lagger 100.000:sa kanske man sjalv kan bidra med atminstone en
hundring i manaden. Och gar vi alIa det sa kommer vi ha bra mycket mer an en miljon i valfonden
nar valet kommer - i sa fall kan inget stoppa oss
(just bristen pa pengar ar ju var starsta svaghet).
Men nu har vi i alla fall svart pa vitt att vi har
varit snalla!!!!

SD:s varkampanj har dragit igang
- och nu behovs pengar!
Ingen har val undgatt att marka att SD har gjort en
rivstart! Aldrig har SD fatt sa mycket positiv uppmarksamhet och aldrig har val sa manga intresserade hart av sig till oss!
Du som vill du att det skall handa nagot stort
och positivt fOr Sverige, stad SD med ett rejalt
bidrag! Behoven ar enorma, och Ditt bidrag kan
inte bli fOr stort. Har du inte rad? Tank pa att det
galler din framtid, dina barn, dina gamla. Visst har
du rad att skanka ett bidrag till det enda partiet som
bryr sig om oss svenskar!
Gar det nu!!!

Satt in ditt bidrag pa:

SD:s postgiro 23 45 65-0.
Pengama gar till flygblad, affischer, narradio,
utskick m.m, och du far ett tackbrev pa posten.
Eller pa:

SD:s Valfondskonto

629 32 70-2

Har skall vi samla ihop 1 miljon fram till valet
2002! Skanker du hit sa publiceras Ditt namn
vid valfondsstapeln.
Eller skank till:

Valj det konto du kanner for! Alia bidrag gar
oavkortat till SD:s verksamhet. Vartenda ore
kommer till storsta nytta!

SD:s Investeringsfondskonto;

607 03 08-9

Har samlar vi 13 500 kronor till vart kansli (allt
kostar!). Skanker Du hit kommer Du ocksa pa
den har sidan med ditt fomamn.

SVERIGEDEMOKRATERNA

OMTANKE

OCH TRADITION

Valfonden
Fr.o.m. 00 0114 harfOljande bidrag inkommit

pi postgirokonto:

Peter, Landeryd
Niklas, G6teborg
Benny, G6teborg
Jultomten, Tomtehuset
Anders, Vara
Y, Skarholmen
Fredrik
Lars, Asa
Lillemor, Splmga
Lars, G6teborg
Ake, Nyk6ping
Ove, Hisings-Backa
M.H.
Karl-Ivar, Kalmar
Margareta, H66r
Dan, Uddevalla
G6sta, Storvik
Anders, Stockholm
Anonym
Kurt, Hudiksvall
Niklas, G6teborg
Erik, Vaster~s
G6sta, Laholm
Helen, Munkedal
Bertil, Angelholm
Tage, Alingsas
Peter, JEirfEilla
Lars Olaf
Per, M61ndal
Karl-Ivar, Kalmar
Sten, Enskede
Gun, Skarholmen
Lars, Sala
Patrik, G6teborg
Kurt, Lidingo
Mikael, Laholm
Distrikt Syd
Petri, Langaryd
Erik, Eksj6
Roger, Gavle
Ake, G6teborg
Thobias, Oskarshamn
Steve, Trollhattan
Anonym
Lars, Sala
Magnus, Angelholm
Eskil, Torslanda

629 32 70 . 2

100:50:200:-

400:1000:-

200:200:100:50:-

50:20:200:200:500:-

100:100:50:500:-

300:200:100:75:-

250:100:100:50:50:200:100:100:500:-

300:800:-

200:100:87:100:100:100:200:110:100:300:-

50:500:-

200:-

umma 00 01 13

100000:-

200:200:100:-

150:100:200:100:100:-

Stefan, Rosersberg
Richard, Lund
Anders, Vara
Joakim, G6teborg
Kurt, Hudiksvall
Leo, G6teborg
Eric, Farsta
Martin, Stockholm

164 348 kronor.
Denna manad tog valfondstapeln ett hogst ovantat
och valkornmet
skutt uppat, i och med
"Jultomtens" bidrag. Rekordet fOr storsta bidrag
till valfonden ar darmed slaget f1era ganger om,
och detta nya rekord lar nog sta sig ett tag, tror vi!
"Jultomtens" bidrag var faktiskt sa stort att det
sankte siffran for den genomsnittliga summan vi
maste fa in vaIje manad fOr att ha en miljon till
valet. Niir forra bulletinen kom ut behOvde vi fa in
29 568 kronor per manad for att ha en miljon i
september 2002. Efter "Jultomtens" bidrag - ach,
givetvis, bidragen fran vara andra trogna givare
som den har manaden skankt ytterligare drygt
10 000 - sa har den behovda "manadssumman"
sankts till 26 956. Det ar langt ifran en orimlig
summa - Under valarell har vi fau in storre summor an sa per manad. Under en period fore valet
-98 skankte vara sympatisorer
sa mycket som
50 000 per manad. Miljonen vi satt som mal ar
absolut ingen orimlighet, och vi vet ocksa av erfarenhet att stora bidrag lockar f1er personer att sjiilva bidra till valfonden, nar de ser att det gar fram-

at.

Aterigen viII vi rikta ett stort tack till nha
trogna och gellerosa bidragsgivare. Partiet sh..ulle
inte overleva utan er.

Investeringsfonden

13500
13000

Fr.o.m. 00 01 14 har
foljande bidrag inkommit p~ postgirokonto: 6070308 - 9
Benny, G6teborg
Ake, Nyk6pi ng
G6te, Munka-Ljungby
Tage, Alingsas
Lars, Sala
Jakob, Uppsala
Roger, Gavle
Gosta, Laholm
Mikael, Orebro

100:200:100:30:100:50:100:500:-

100:-

Summa 00 02 14

7070 kronor

12 000
11 000
10000

.9.QQQ
8000

