
Argang: 15
Nummer: 109

SD
Bulletinen

Nationalismens enda manadstidning!

Aug-Sep-Okt 2002' Medlemstidning for
Sverigedemokraterna

l5ignerat:
- omkinslan
av en unik till-
fredsstallelse

Sam tal
med:

- SD Kurirens
Richard
Jomshof

Aktuellt:
-SDi
kyrkomotet

Aktuellt:
- valanalys
parti for parti

, "

Sveriges~snabbastvaxande parti!
;



SD Bulletinen
ar Sverigedemokraternas

informationsbrev till partiets
medlemmar.

SD Bulletinen
utkommer till samtliga

medlemmar
12 ganger per ar.
SD Bulletinen

stravar efter att ge en allman
bild av partiet och dess

verksamhet, men allt som
skrivs i SD Bulletinen

behover inte overensstamma
med partiets hallning.
Ansvarig utgivare:

Mikael Jansson
Redaktor:

Jimmy Windeskog
(jimmy.windeskog@

sverigedemokraterna.se)
Skribenter:

Camilla Andersson
GormLind

Ingemar Brelid
Utformning

Ask Foto & Media
Sverigedemokraterna/

SD Bulletinen
Box200 85

104 60 Stockholm
Tel: 08-641 20 11

Pg: 23 45 65-0
Valfond: 629 32 70-2

www.
sverigedemokraterna

.se
SD Bulletinen tar tacksamt
emot alla former av bidrag

till var publikation. Artiklar,
bilder, teckningar,
aktivistrapporter,

debattinlagg, dikter etc.
bulletinen@

sverigedemokra terna.se

aug-okt 2002

TACK!
Sverigedemokraternas riksorganisationssty-
relse for verksamhetsaret 2002103 vill rikta
ett hjartligt tack till alla vara medlemmar.

Under denna valrorelse har ni stallt upp pa
ett fantastiskt satt for den nationalistiska

saken i Sverige. Vissa har delat flygblad, vissa
har kandiderat for partiet, andra har skrivit
insandare. N agra har varvat valjare medan
ytterligare andra har skankt partiet pengar.

Vissa har gjort flera av sakerna.

Oavsett vad just Du har gjort for
Sverigedemokraterna ar vi dig evigt tack-

samma.
Tack vare era heroiska insatser ligger nu

vagen oppen till riksdagen.
Ni ar en stolthet for vart land!

SD:s partistyre1se
via partisekreterare Jimmy Windeskog

Om Bulletinen
Vi ber om ursakt for; att augusti/septemberbulletinen lyste med sin franvaro. Numret
lag fardigskrivet men tyvarr hade partiet inga mojligheter att tryeka upp den oeh
skieka ut den till er medlemmar da valet, givetvis, prioriterades.
Skulle det vara sa att du vet att du inte har fatt alIa nummer av SD Bulletinen, ring
da SD:s kassor Arnold Bostrom pa 08-97 37 90 sa loser sig detta snabbt oeh smidigt.
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Redaktionellt:

Signerat Redaktoren
Efter kyrkovalet i fjol sa konsta-

terade SD Bulletinen att detta var
Sverigedemokraternas fOrsta
riktigt lyckade val. Men sa skulle
man ju se valet fOr vad det var
ocksa; en repetition av tveksam
substans fOr fOrverkligandet av
var politik. Nu daremot, nu kan vi
utan problem saga att vi etablerat
SD i den svenska politiken en
gang fOr alIa.
50 mandat i 30 olika kommuner

ar inget annat an en sensation
med tanke pa vilka fOrutsattning-
ar vi haft i detta val, inte minst
med tanke pa hur vi behandlats i
media. Nu fick vi 1.44% i riks-
dagsvalet vilket inte bara ger
gratis valsedlar i nasta val, det
innebar ocksa att vara valsedlar
distribueras till samtliga post-
och valkontor. Allt detta gor att vi
nu ligger i samma lage som miljo-
partiet och kristdemokraterna
innan de stolt vandrade in i riks-
dagen. Nu ligger det inom
rackhall, nu ar det en
tragedi om vi missar riks-
dagen 2006.
50 mandat i jamfOrelse

med de 8 vi tog 1998 ger
oss ocksa helt andra
fOrutsattningar
an vad vi hade
under den
senaste
mandatperio-
den pa det poli-
tiska planet.
Redan nu pagar
det fOrberedel-
ser fOr november
manad da vara
nyvalda represen-

tanter tar plats i fullmaktige
landet over. Det hela kommer att
bli intressant vill jag lova, inte
minst genom att vi har en
vagmastarroll i flera kommuner.

Vi nationalister kan se tillbaka
pa arets valrorelse med valbehag
och tillfredstallelse. Nastan 15
ars hart arbete har nu borjat ge
markbara resultat. Nu kan vi
vanta in var 15-arsjubileumsfest
med valbehag.
Men ser vi tillbaka pa valrorel-

sen sa maste en rad fragor stiillas.
Hur kommer det sig till exempel
att vi tar sa mycket fler lokalroster
an riksdagsroster i kommuner dar
vi arbetat i fullmaktige? Kanske
vi har framstar som mer lokala
alternativ istallet fOr det riksdag-
salternativ vi vill utgora? I sadana
fall maste vi verkligen se over var
lokalpropaganda dar vi redan
etablerat oss.
Sedan maste vi definitivt funde-

ra over hur vi kan paverka
lagstiftningen kring sjalva
valet. Bristerna som finns i

dag ar inte acceptabla.
Tyvarr lar val dock alIa

fOrandringar i vallagen gynna
de stora partierna, vilka

redan i dag gynnas
kraftigt.

Men i ett hanseen-
de ar vi ocksa
valets stora
fOrlorare.
Tvartemot vad
manga tror sa
forlorar vi pa ett

lagt valdeltagande.
Soffliggarna har redan
vant riksdagspartierna

ryggen, och det med all ratt. Men
vi har inte lyckats fanga upp
dessa roster av nagon anledning,
och detta tal att analyseras, inte
minst med tanke pa det ED-val
som snart stundar. Vi maste bli
battre pa att fanga upp dessa
roster.
Om vi lyckas upplysa sofflig-

garna att om man inte rostar, sa ar
det ett stOd till de stora partierna,
och till den politik som fOrs.
Den gamla "proggdrottningen"

Marie Bergman uttryckte sig
klart om detta redan pa 70-talet.
Hennes visdomsord star sig an
idag, trots att hennes egna politis-
ka hemvist far jubla fOr varje
promille man uppnar ivaI.

"lnte ger man fan i politiken, fOr
att man ar konventionell
Ingen kommer undan politiken,

fOr att man ar sa fin och snaIl
lnte ger man fan i polemiken ,

fast man blir trott varenda kvall"
Ger man fan i politiken sa ger

man ocksa fan i sin egen framtid!

Jimmy Windeskog skriver kontinuerligt
kronikor om politiken i hans hems tad
Trollhiittan, pi! SD Trollhiittans hemsida.
Dessa Finns (med mycket annat) pi!
www.sverigedemokraterna.se/trollhattan

http://www.sverigedemokraterna.se/trollhattan
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SDi
fullmaktige
germersmak

Precis som de tidigare valen harvisat sa ger SD:s narvaro i kommun-
fullmaktige vaIjarna mersmak. Efter att ha tittat pa de kommuner dar
SD var representerade under mandatperioden 1998 till 2002 sa ar den
slutsatsen glasklar.

SDU:s ordfOrande Jimmie Akesson var Solvesborgs kommunfull-
maktiges flitigaste motionar, detta kande valjarna till och gay SD
utakat fortroende i kommunen. Fran att ha fatt 1.76 % 1998 okade
man i artill3.3 % och vi fickdarmed2 mandatistalletfOrdetenda fran
-98.

- Nu tar vi riksdagen i nasta val, jublade en glad Jimmie Akesson
fran valvakan i Helsingborg.

Ocksa i Hoor, kommunen som troget givet SD mandat anda sedan
1991, kunde man gladjas da valresultatet presenterades; man utokade
dar sina tva mandat till tre mandat detta ar da man okade fran 5.1 % till
6.1 %. Hoors stallning som en av SD:s viktigaste kommuner kvarstar
alltsa.

Ayen i Trollhattan okade stadet for partiet, med hela 50 % upp till
4.5 %, efter fyra ar med SD i fullmaktige.

- A yen om vi ar besvikna for att vi inte utokade vara tva mandat sa ar
det skont att vi far okat fortroende av vaIjarna, vara tva mandat kanns
mycket starkare nu sager Gorm Lind som gor debut som fullmaktige-
ledamot.

I DaIs Ed stall de SD inte upp detta val, nagra slutsatser gar darfOr
inte att dra dar. I Haninge overtogs vara tva mandat av ett litet extre-
mistparti, men detta eftersom SD inte bedrivit nagon fullskalig
valkampanj i kommunen. Detta visar pa att vaIjarna ar nojda med vad
SD utrattat i fullmaktige, hade SD bedrivit en valkampanj hade man
med all sakerhet inte bara behall it sina mandat utan utokat dessa ytter-
ligare - har gjordes en grov felprioritering. De som drabbas mest i
detta fall ar dock inte SD utan valjarna, tyvarr.

Skolvalet
Liksom i varens Ungt Val gjorde SD ett framgangsrikt skolval

under hosten. Gymnasie- och hogstadieskolor som sjalva
anmalde sig del tog denna gang. Sammanlagt rostade over
250.000 skolungdomar.

SD tick 2.4 % av dessa roster, men det var pa langt ifran alia
skoJor det ens gick att rosta pa SD, och pa manga platser tick SD
inte lagga ut valsedlar.

- Efter valet fickjag reda pa att skolorna i Trollhattan begart in
valsedlar Dch information fran alia partier utom oss, rapporterar
Jimmy Windeskog fran Trollhattan. Men pa andra platser gick
det bra att fa ut val sedlar, till exempel i Gavle.

Fleradebatter
inforvalet

Aven om Lars Lejionborg fick kalla fotter nar han utmanat Sten
Andersson pa debatt sa var det flera som faktiskt vagade ta debatten
med SD under valkampan jen. FramfOr aUtvar det folkpartiet som vaga-
de motaoss.

SDU:s ombudsman Mattias Karlsson fick infOr hundratals ahorare
mota folkpartiets kandidat Gunnar Nordmark i en valdigt lyckad
debatt. Mattias Karlsson visade tydligt vilket framtidslOfte han ar fOr
partiet och var naturligtvis glad efterat.

-Jag maste ocksa erkanna att jag blev lite fOrvanad over att jag, som
helt oerfaren debattor, fick den garvade politi kern Nordmark att erkan-
na att Folkpartiet ar ett extremistiskt parti och jag tror han fOrlorade
mycket pa att inte ta avstand fran ledande folkpartisters uttalanden om
att avskaffa Sverige som nation och att vi bor ta hit 50 miljoner invand-
rare de narmaste decennierna, sager Karlsson.

Aven i Skutskar i Alvkarleby var det folkpartiet som tog initiativ till
debatt. I centrum innan debatten stod dock syndikalisterna da de hand-
gripligen fOrsokte hindra intresserade manniskor att ta sig in i lokalen
och lyssna padebatten. Debatten blev dock av och blev en klar seger fOr
SD:s Joakim Larsson mot folkpartisten Erik Ullenhag, sa klar att SD
efter valet tog sig in i Alvkarlebys fullmaktige.

I Trollhattan holls det en paneldebatt infOr Nils Ericsson gymnasiets
1.200 elever. Samtliga atta partier i fullmaktige var inbjudna, men bara
sju deltog. Ung Vansters Rossana Valeria, som fick en riksdagsplats
efter valet, lamnade lokalen da hon fOrstod att aven SD var inbjudna -
till publikens applader. Men bade kommunalradet Gert-Inge
Andersson (s) och oppositionsradet Peter Hemlin (m) samt de andra
stannade kvar och bjod pa en underhallande debatt.

- Klart att Valeria lamnade lokalen, hon har mott mig i debatter fOrut.
Det var oerhort roligt att fa mota kommunalradet i debatt och se att inte
heller han klarar sig speciellt bra i en debatt mot SD, sager Jimmy
Windeskog som representerade partiet i paneldebatten och efter valet
kom in i Trollhattans fullmaktige.

Slutsatsen ar att SD vaxer sig starka i kommuner dar vi far mojlighet
att debattera med vara motstandare. Det ar ett bra betyg at vara debatto-
rer och vara politiska ideer.

- Har Jigger vi pa ett snitt pa 8 % i skolorna, berattar SDU:s
Markus Frisk.

Om man bara raknar gymnasieskolor tick SD 3.5 % gentemot
3.8 % i Ungt Val. Det ar dock rimligt att antaga att SD:s siffra i
detta val hade vuxit tydligt om man kunnat deltaga pa samma
villkor som de andra partierna, eller om rostningen skett pa
samma satt som i U ngt Val.

Vad Kalle Anka Partiet tick denna gang har inte gatt att utlasa
av den information SD Bulletinens redaktion fatt sig tillhanda.



aug-okt 2002

Smutsigt varre i valet
Ju mer framgangsrikt SD och SDU:are arbetade i valkampanjen,
desto smutsigare blev vara motstandares fOrsok att stoppa oss. Det
som vackt mest uppmarksamhet ar stOrningarna kring torgmotena,
inte minst de som Blagula Fragor med riksdagskandidaten Jan Milld i
taten holl i Stockholm. Som mest samlades over 300 antidemokrater
som till sist fick bussas ut ur centrum av polisen. Aven i Orebro,
Varmland och i viss man Skane rapporteras det om storre stOrningar.
Dock klarade sig torgmotesturnen pa Vastkusten utan nagra inciden-
ter.

Pa vastkusten hettade det istallet till nar det stod klart att SD av
kommunen bjudits in fOr att narvara pi\.den traditionella valutstall-
ningen pa Goteborgs bibliotek. Det skedde faktiskt redan fOrra valet,
men da stalldes utstallningen in en timme innan den oppnade pi\.grund
av ett bombhot. Denna gang forsokte extremisterna stOra pa annat satt,
bland annat krossades de stora fOnsterrutorna till lokalen, och folk
inne i lokalen bade hotades och attackerades av vansterextremister.
Allt som allt tick utstallningen stanga fyra ganger, men man holl i alia
fall stand och hade oppet till fredagen innan valet. Detta gjorde att SD
tick mota manga nya manniskor och tick fOrse dem med information.
- Det hela var oerhort Iyckat, jag tror att vi kan ha fatt sa mycket som
1.000 nya roster till oss i Goteborgsomradet, sager Michael
Andersson som var en av dem som arbetade vid SD:s bokbord.

Under den sista veckan infor valet sa hackades SD:s hemsida pa
Internet. Detta ledde till att den helt tick stangas under en period.
Oerhort olyckligt naturligtvis da hemsidan under denna period hade
over 5.000 besokare per dag. Den var dock snabbt uppe igen. Dagen

efter valet slog vi fOrresten besokarrekord pa hemsidan, mer an
13.000 ville denna dag veta mer om SD.

Under den sista veckan utsattes aven vart rikskansli fOr omfattande
sabotage da telefonledningarna klipptes av och vi under ett par timmar
inte kunde ta emot bestallningar av val sedlar. Det kan ha missats ratt
manga under denna tid da kansliets tva telefoner standigt ringde.
Denna gang tror vi dock inte brottslingarna kom ur vansterextremis-
ternas led.
Det som hade stOrst inverkan pa valresultatet var dock stOlden av vara
valsedlar, som agde rum over hela landet. Hela den politiska skalan,
fran kommunister till nazister och allt dar emellan, samt till och med
manniskor som pastod sig vara nationalister, hjalpte glatt varandra i
fOrsoket att stoppa deras stOrsta fiende - Sverigedemokraterna.
Postpersonal och valfOrattare har latsats att inte se, och i en del fall till
och med sjalva hjalpt till. Man kan bara spekulera i hur manga roster
vi tappade pa detta, men att det ror sig om 1O.000-tals torde det inte
rada nagot tvivel om.

SD kommer under den kommande mandatperioden, utifran sina
fOrutsattningar, fOrsoka gora vad vi kan fOr att fa till en andring i valla-
gen som ser till att detta inte kim ske 2006. am detta inte gar maste vi
krava valovervakare, om inte fran Forenta Nationerna sa av andra
regeringar eller fOrsamlingar.

Kommunresultat
Har presenterar SD Bulletinen resultat fran de 30 kommuner 21. Askersund 2.1 %(2.1) 152 1 (+ 1)

som vi Iyckades att ta mandat i. I nasta nummer iiterkommer vi 22. Forshaga 1.9 % (+ 1.9) 130 1 (+ 1)
med en fullstandig redogore]se om valet. 23. Ystad 1.8 % (+ 1.0) 300 1 (+ 1)

Kommun Procent Roster Mandat 24. Lomma 1.8 % (+ 1.8) 215 1 (+])
I. Kav]inge 9.0 % (+ 9.0) 1.367 4(+4) 25. Arvika 1.7 % (+ 1.7) 259 1 (+])
2. Landskrona 8.7 % (+ 8.7) 1.898 4(+4) 26. Nynashamn 1.6 % (+ 1.6) 235 ] (+])
3. Hoar 6.] % (+ 1.0) 487 3 (+ 1) 27. Kristinehamn 1.4 % (+ 1.4) 216 1 (+])
4. SvalOv 4.7 % (+4.7) 348 2(+2) 28. Simrishamn 1.4%(+ 1.4) 168 1 (+])
5. Trollhattan 4.5 %(+ 1.5) 1.409 2 (±O) 29. Timn1 1.4%(+1.4) 151 1 (+])
6. Sveda]a 4.5 %(+4.5) 495 2(+2) 30. Burlov (va]samverkan med Burlos Val) ] (+])
7. Trelleborg 4.4 % (+4.4) 1.009 2(+2)
8. He]singborg 4.3 % (+4.3) 2.991 3 (+3)
9. Eslov 3.9 % (+ 3.9) 643 2(+2)
10. Ma]mo 3.7%(+3.0) 5.578 2(+2)
II. Skurup 3.5 % (+ 3.5) 283 1 (+ I)
12. Kar]skrona 3.3 % (+ 3.3) 1.336 3(+3)
13. SOlvesborg 3.3 % (+ 1.6) 339 2(+1)
14. AIvkarleby 3.2%(+2.7) 173 1 (+1)
15.0rsa 3.0 % (+ 3.0) 121 1 (+ 1)
16. Molndal 2.6 % (+2.6) 895 2(+2)
17. Ronneby 2.6 % (+ 2.6) 480 1 (+ 1)
18.Sunne 2.3 % (+ 2.3) 193 1 (+1)
19. Hoganas 2.2 % (+ 2.2) 327 1 (+ 1) GormLind, Michael Andersson,
20. Hallstahammar 2.2 % (+ 2.2) 187 1 (+ 1) nyinvald i Trollhattan. nyinvald i Mtilndal.



Kvarlevande citatfran
valrorelsen

"Det finns sa mycket sjuka asikter sa vi tyckte att det behov-
des."

Mikael Jansson om det faktum att SD Orebro farglade en
ambulans med facklan och partinamnet och anvande denna i
valet.

"Varfor bryr ni er nu nar ni aldrig gjort det tidigare? Viii ni
veta vad vi tycker sa far ni val komma pa kommunfullmakti-
gemotena."

SD Molndals nyinvalde kommunfullmaktigeledamot
Michael Andersson till Goteborgsposten dagen efter valet.

"Att rosta pa nagot annat an Sverigedemokraterna ar som att
ha sex med sin syster, det ar klart det gar men man vet ju att det
arfel!"

SD Goteborgs Patrik Lindgren.

"Vi tar debatten mot Sverigedemokraterna!"
Folkpartiets Lars Lejionborg pa deras valupptakt pa

Marstrand. Det var val lite mycket sagt va?

"Nationaldemokraterna har idag ungefar en pa hundra roster
om det yore val. Det ar en fullt mojlig uppskattning att inom ett
fatal ar kan Nationaldemokraterna ha en majoritet av rosterna
i ett riksdagsval."

Sektpartiet Nationaldemokraterna funderar om framtiden pa
sin hemsida.

"Detta blir Sverigdemokraternas Waterloo!"
BokfOrlaget Ordfront i samband med att de slappte boken

"Sverigedemokraterna - den nationella rorelsen". Hur ar det
med spakulan egentligen?

Riksdagsvalet
Omrade
Hela riket:
Blekinge Ian
Dalarnas Ian
Gotlands Ian
Gavleborgs Ian
HalJands Ian
Jamtlands Ian
Jonkopings Ian
Kalmar Ian
Kronobergs Ian
Norrbottens Ian

Ar1998
19.624
1.209

596
122
364
556

54
426
163
190
110

Ar2002
76.300

2.634
2.238

209
1.704
1.759

209
1.994
1.157
1.808

424
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"Det ar en mycket triikig utveckling fOr demokratin att
valjarna rostat pa ett parti som ar rattshaveristiskt, rasistiskt,
konspirationsteoretiskt och antidemokratiskt."

Expos Stieg Larsson till Aftonbladet om valresultatet. Anar
vi en viss besvikelse manne?

"Sverigedemokraterna ar Europas samsta hogerextremis-
ter. "

Sagt av TV-programmet Tredje Statsmakten. Kan detta ha
nagot att gora med att vi inte ar hogerextremister?

"Ar det aktuellt fOr dig att sralla upp och mota
Sverigedemokraterna i offentliga sammanhang?

-Nej."
Goteborgs kommunalrad i Goteborgsposten efter valet.

Varfor ar han poJitiker nar han inte vill bemota sina mots tan-
dare?

"Sa det har fallet ar problematiskt fOr oss. Fragan maste
ytterst hanteras lokalt".

Socialdemokraternas partisekreterare Lars Sjernqvist nar de
visar sig att socialdemokraternas lokalordfOrande ar gift med
Bjorn Lennartsson som kommit in for SD i Askersunds
kommunfullmaktige.

Ayen Partiet i boken 1984 kravde att fa godkanna aktenskap
melJan kvinna och man.

"Nej, det ar inte jag. Jag vet inte vem det ar. "
Socialdemokratiskt komunalriid efter att han bJivit smygfil-

mad nar han sagt "rasistiska" kommentarer i Uppdrag
Granskning.

Ar1998
4.602
4.490

383
898
371
143
277
403

2.478
736
572

Omrade
Skane Ian
Stockholms Ian
Sodermanlands Ian
Uppsala Ian
Varmlands Ian
Vasterbottens Ian
Vasternorrlands Ian
Vastmanlands Ian
Vastra Gotalands Ian
Orebrolan
Ostergotlands Ian

Ar2002
24.232
11.091

1.478
2.423
2.268

540
1.269
1.690

12.592
2.859
2.157



aug-okt 2002

SD ikyrkomotet
Som Hisaren kanske minns, fick SD tva mandat i Kyrkomotet
vid kyrkovalet 2001. Nu, vecka 38, har Kyrkomotet antligen
haft sin forsta sammankomst, och de tva
Sverigedemokratiska representanterna, Torbjorn Kastell och
jag, Eva Nyman, fanns forstas pa plats i sammantriidesloka-
len, Universitetshuset Uppsala. Vi upplevde en intressant
vecka och ar nu nagra erfarenheter rikare.

Till en borjan tyckte Torbjorn ochjag att vi blev val bemot-
ta, ungefiir pa samma satt som vilket annat litet parti som
heIst. De ovriga ledamoterna uppforde sig vanligt, och det
fanns inget for oss att klaga pa, utom mojligen att vi kande oss
som en droppe i det stora folkhavet. Vi tankte att man kanske
helt enkelt ville gora sa litet vasen som mojligt av Torbjorn
och mig. Detta hade sakert varit en klok strategi, om man
velat att SD inte skulle markas vid Kyrkomotet.... som andra-
de sig. Pa Kyrkomotets andra dag andrade sig dock allt. Da
fordelades utskottsplatserna, och SD holls som end a parti
helt utanfor. Vi fick inte en ersattarplats ens. Alia andra patti-
er blev tillgodosedda - aven smapartier med bara ett mandat.
Det var en tydlig prickning av oss Sverigedemokrater.
Omsvangningen kom overraskande, eftersom man sagt oss
att det var praxis att alia ledamoter bereddes plats i nagot
utskott, som ordinarie ledamoter eller som ersattare med
niirvaro- och yttranderatt.

Nu var det en till som inte fick vara med och leka: Nils-Arne
Rehnstrom, stridbar kyrkoherde fran Norrbotten, skulle inte
heller fa nagon utskottsplats. Rehnstrom ar vald for
Vansterpartiet, men hans tre kamrater har mobbat ut honom
pa grund av hans »konservativa», det viII saga bibeltrogna,
asikter. Rehnstrom anser t.ex. att aktenskapet ar avsett att
vara mellan kvinna och man, en ifragasatt uppfattning nume-
ra, aven inom kyrkan. Rehnstrom gick upp i talarstolen och
talade for sin sak och bad om att atminstone fa narvara i det
utskott dar de fiesta av hans motioner sku lie behandlas. Men
det hjalpte inte. Kyrkomotets majoritet gay honom inte ens
denna narvat·oratt. Tank bara: att inte ens fa sitta som ett stumt
vittne till den »demokratiska processen»! Naturligtvis rosta-
de Torbjorn ochjag for Rehnstrom.

Vi forsokte fa vara med. Sjalv var jag ocksa uppe i talarsto-
len och forsokte pladera for att ocksa Torbjorn ochjag skulle
fa narvaroratt, atminstone, i ett utskott. Men det var annu
farre som stodde oss i den pafoljande omrostningen - jag
raknade hastigt till 20-25 personer, fordelade pa de fiesta
partier. Stor heder ar dessa som klarade av grupptrycket och
vagade sta upp for demokratin! Turerna kring Nils-Arne
Rehnstrom, Torbjorn och mig blev bade langa och forvirrade,
och partigrupperna fick dra sig tillbaka »for overlaggrung» sa
att ingen skulle »rosta fel» - sadant hade ju latt kunnat handa
om ledamoterna fbljt stundens ingivelse.

Formodligen sinkades Kyrkomotets forhandlingar ungefiir
en timme av braket. Resultatet blev att Kyrkomotet med sin
klantiga hantering av oss tre dissidenter gay oss en valdig
uppmarksamhet. Dagen efter skrev bade Iiberala Upsala Nya

Tidning och Pingstrorelsens tidning Dagen kritiskt om
saken.

Tyvarr har Kyrkomotet alldeles i onOdan skaffat sig en hel
del negativ publicitet, nagot som man latt kunnat undvika
genom att behandla Nils-Arne Rehnstrom, Torbjorn och rnig
som folk och latit bli att stota ut oss. Jag horde ocksa vid
kaffepausen en upprord biskop klaga over »exempellos klan-
tighet», och man kan ju ana vari denna an sags besta.

Men utestangda blev vi. Medan utskotten arbetade med
inkomna skrivelser och motioner, fick Torbjorn och jag skri-
va reservationer och klaga over den behandling vi fart.
Naturligtvis tog vi ocksa upp Rehnstroms fall, for vad som
galler honom galler oss och vice versa.

Vi var dock noga med att inte dra oss undan och sura, utan vi
sag till att besoka alia sammantraden och aktiviteter som var
oppna for oss, for det ar ju vanligt att medierna pas tar att vi i
SD inget gor, sedan vi val blivit valda. Nagot sadant skulle
ingen kunna saga om oss.

Strax fore sista dagens
sista sammantrade fick vi
sa reda pa SD:s riksdags-
siffror, och som ni fbrstar
sa satt vi och sken och log
efter det beskedet.
Plbtsligt kandes arbetets
meningsfullhet och gladje
valdigt starkt.

Vi knot manga kontakter
under de fa dagarna i

Uppsala. For oss var EvaNymanarenavvaratva
kanske roster ikyrkomotet.

det viktigaste just detta: FOTO: SDK
att vi fick traffa de andra
fbrtroendevalda och attde fick traffa oss och se att vi inte arde
manniskoatare som vi utmalas som. Sverigedemokraterna
har allt att vinna pa att visa upp sig, som den karaAnna-Lena
Lodenius sager.

Det var inte sa fa som kom fram och halsade och pratade,
aven om stamningen var litet tryckt ett tag efter utskottsom-
rostningen. Vanliga fortroendevalda fran nastan alla partier,
praster, biskopar - alia var de nyfikna pa oss, tycktes det. En
och annan som liirt kanna oss en smula lovade att arbeta for att
vi skulle fa vara med i utskottsarbetet, sa framtiden ser inte
helt mork ut pa det omradet heller.

Kyrkomotet skall sammantrada igen i oktober och fatta
beslut pa grundval av vad utskotten kommit fram till. Da far
aven vi vara med, och det skall bli intressant!
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Valan alys
Ar Sverigedemokraternas valresultat detta val
godkant? Nog finns det en eller tva som kanske
inte anser det men utifran vara fOrutsattningar sa
maste man saga att valresultatet var lyckat. Men
allt gar att fOrbattra och redan nu maste vi borja
fundera pahur valkampanjen 2006 ska kunna fOra
oss anda in i riksdagen. En omfattande valanalys
genomfors just nu av styrelsen, har kommer dock
enfOrsmak.
Vi maste ge oss sjalva en.klapp pa axeln fOrvar

egen information. Vara motstandare undrar vilka
PR-firmor vi anvander oss av och i Trollhattan sa
menade lokaltidningen att vi anvande oss av
professionella lobbygrupper fOratt formulera var
taktik. Var hemsida ar fOrmodligen Sveriges
basta politiska sida och ett av vara starkaste kort.
Kritik pa detta amne har handlat om en allt fOr

allmant hallen information till hushallen
och en kontraproduktiv fokusering pa
invandrarbrottslighet pa hemsidan.
Sj alv anser jag denna kritik orattvis, vart
informations material haIler hogsta
kvalitet och vem ska berora invandrar-
brottsligheten om inte vi gor det?
Distributionen av valfoldrar och

valsedlar fungerade bra. Naturligtvis
hjalpte utskicket i Skane och Blekinge
till i detta arbete, men det var framfOr allt
tack yare en stark organisation som vi
lyckades fa ut nastan 3.000.000 valfold-
rar och flygblad under aret. Valsedlarna
ar daremot ett problem som ar svart att JimmyWindeskog och Michael Andersson undervalutstallningenpa
komma runt, fOrandra partier racker det Goteborgs bibliotek.
att besoka en post eller valkontor en gang FOTO: Rolf Berg

fOratt fa ut valsedlarna, den lyxen har inte vi. Det Sjalv staller jag mig fragande till varfor vi tryck-
mest rimliga ar ju att det finns en enda valsedel for er affischer och hur manga av dessa som ses av
alIa registrerade partier, men det ar i dagens andra an oss sjalva. Vara affischer var som vanligt
Sverige baraen utopi. Visserligenfarvi vara parti- fantastiskt utformade och hade fupgerat oerhort
markerade utlagda pa varje post- och valkontor av bra om vi kunnat arbeta som andra partier. Nu ar
valmyndigheten, och det ar deras uppgift att fylla det inte sa. De ar dyra och latta att ta bort, som det
pa dessa om det fOrsvinner eller tar slut. Men hur ar nu borde vi inte satsa pa dessa alls. Varfor inte
detta kommer att fungera i realiteten ar allt fOr trycka upp inangder av klistermarken till
tidigt att saga. Vi far formodligen skota detta arbe- ungdomsfOrbundet istallet? De ses av fler och
te sjalva som vanligt. satter i princip upp sig sjalva.

For att ha en fungerande kontroll av valsedlar
kravs samma sak som ska garantera att vi far ut
annu fler miljoner blad an i detta val, det vill saga
en utbyggnad av organisationen. Det ar fortfaran-
de pa tok fOrmanga stallen i landet dar vi inte har
organiserad verksamhet. Idag ar det lokalavdel-
ningar och distrikt som fOrorganisationen framat
medan riksorganisationens fOrsokatt gora samma
sak inte aIls har lyckats. Vi maste alltsa ge distrik-
ten stOrreutrymme i framtiden da det ar dessa som
ska fOrain oss i riksdagen. Pa vissa platser maste
vi ocksa satsa mer koncentrerat. I Stockholm till
exempel satsade vi i pa tok pa manga kommuner
vilket ledde till att vi mer eller mindre kastade
nagra sa gott som klara mandat i sjon. Samtidigt
kan man se pa vastdistriktet dar man stallde upp i
pa tok fOrfa kommuner.
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I detta val kan vi knappast pasta att

media fOrteg oss. Nu lOser det inte alIa
problem pa omnldet bara att media skri-
ver om oss. I nio fall av tio skriver man
bara om oss och bryr sig inte aIls om vad
vi sjalva har for asikter i amnet. Har
maste vi ligga pa media mer fOr att fa
dem att fOra in korrekta uppgifter. Har
skulle det behovas en central grupp som
bara har detta som uppgift, det ar vart
det fIera ganger om. Dessa kanaler
kommer ocksa att bli de som ska stoppa
oss 2006, folk ska fa veta att vi finns, att
vi vaxer, att vi ar farliga och att vi ar ett
hot mot gud-vet-vad-det-ar-den-gang-
en. Det ar upp till oss att gora nagot . I al 0 M t d

Mikae Jansson t ar pa ars ran .positivt utav det.
1998 holl vi c:a 120 torgmoten landet

over som ledde till mycket publicitet. Denna gang
var det betydligt farre torgmoten som inte aIls
skapade aIls lika mycket uppmarksamhet. Sjalv
tror jag att det passade oss i denna valkampanj,

den association med valdsamma motdemonstran-
ter uppmarksamheten skapade klarar vi oss gott
utan. Daremot visade Blagula Fragors torgmoten
i Stockholm att man med lite fantasi kan komma
runt detta. Fragan ar om inte en valkampanj som
ska racka anda in i riksdagen maste innehalla mer

torgmoten, framfor allt pa orter dar vi inte har
nagon organiserad verksamhet?
Politiska utspel fdm var egen sida har visat sig

vara tamligen meningslOsa. Media nappar myck-
etlattareom vi laterdem "upptacka" nyheten sjaI-

va sa okar chanserna till publicering
dramatiskt, det sag vi manga exempel
pa. Vart att komma ihag ar dock att det
ar framst var egen styrka som ger rubri-

- T 1 kef. Visst gay varvningar av SteniOslu svenskn....., , rygg (; .
. ~, AnderssonochSven-OlleOlssonrubn-

'i 0
ker men i de fiesta fall var det radslan,
fOrvar verksamhet som var motorn.~

0.. Det finns naturligtvis detaljer i varje
S··( 0 0

, I"lRe([C/ del utav verksamheten sa maste putsas.
Kommunikationen och interndemokra-
tin maste fOrbattras, taktik i valda till-
fallen lika sa. A och 0 ar utbyggnad av
organisationen dock. Det kan lata
enkelt och som ett standardsvar mahan-
da, men IOsningen behover inte vara sa

teoretiskt svar. Vi har fyra ar pa oss att
FOTO: Rolf Berg vaxa, som det gar nu sa ska vi klara av

detta.

Mikael Jansson traffar nya vaIjare pi\.vastkusten under
valrorelsen.



aug-okt 2002

Mangkultur eller
vtilftird?
Riksdagen har ar efter ar avstyrkt riksdagsman Sten
Anderssons - tidigare moderat, nu sverigedemokrat -
upprepade krav pa bedikning av kostnaden fOrinvand-
ringen. Universitetslektor Lars Jansson, Goteborg, har
nu pa eget initiativ gjort en sadan bedikning for 1999.
Den publieeras i boken Mangkultur eller valfard, som
finns i bokhandeln. Boken omfattar 260 sidor oeh inne-
MIler kapitel om folkvandringen till Sverige, invand-
rarna pa arbetsmarknaden, soeiala konsekvenser, kost-
nader oeh hur invandringen ar finansierad. Dessutom
agnas ett kapitel at om att valfar-
den ar pa fallrepet pga alIa
nedskarningar oeh att en del av
denna alltjamt finansieras pa
kredit. Huruvida mangkulturen
berikar Sverige diskuteras oeh
ifragasatts i ett kapitel. Trots
myeket siffermaterial ar boken
myeket lattlast. Framstallningen
ar klar oeh tydlig.

\ty',;(.", '"I t'R
I , I • It

\' ..\ U .\1{p,~

Ar 1900 uppgiek antalet utrikes
fodda till 35 600 Det motsvarade 0,7 % av befolkning-
en. Samma andel har nu Finland, men forst 100 ar sena-
reoIdag uppgar invandrarbefolkningen i Sverige till ea
1,8 milj, det gar 20 % av befolkningen. I Finland ar den
bara 2 %. Det visar den myeket stora skillnaden i
landernas utlanningspolitik. Den enorma invandring-
en till Sverige har enligt Migrationsverket till 75 %
kommit till stand genom manniskosmuggling. Den
anses numera lika lbnande som narkotikasmuggliilg
oeh ar dessutom i stort sett riskfri fOr brottslingarna.
Under 1990-talet har invandrarbefolkningen okat med
531 000 personer. Av dess har endast ea 8 % kunnat
visa flyktingskal. Av dem som fiek uppeMllstillstand
var hela 55% anhorigfall. Muslimerna har okat fran
1000 ar 1966 till nu 400 000.
Sysselsattningen i Sverige minskade under 90-talet

med 420 000 personer. Antalet arbetslbsa steg till
500 000. Av invandrarna under 90-talet fiek 95000
arbete. Dessa 95 000 arbetstillfallen hade kunnat
besattas av svenskar. Invandringen undantrangde sale-

des svensk arbetskraft oeh gar sa alltjamt. Det sker bl a
genom diskriminering av svenska arbetssokande pga
att invandrare ska ha foretrade till arbete. De kan, i
motsats till svenskar , aberopa sin etnieitet -sitt
ursprung - som kompetenskriterium. Arbetsgivarna ar
skyldiga att prioritera invandrare, om de inte fyllt
kvoten av invandrare. Den svenska lagstiftningen star
bar i strid med Den Europeiska Konventionen om de
manskliga rattigheterna (artikel17 i KMR) genom att
diskriminera svenskarna pa arbetsmarknaden.

KMR liksom grundlagen skyddar oeksa svenska
medborgares ratt till yttrande- oeh asiktsfrihet.
Skyddet respekteras inte i tva fall: dels undertryeks
kritik av invandringspolitiken i media, dels har anstall-
da oeh fortroendeman avskedats pga en kritisk haIl-
ning till den overdactiga invandringen. Har galler inte
demokratiutredningens krav pa fri oeh oppen debatt.
Lars Janssons berakningar bygger pa riksdagens
beslut att valfarden skall vara solidariskt finansierad.
Det innebar att alIa, aven invandrarna, ska betala sin
del av kostnaderna. Kostnaderna for invandringen
uppgiek till 267 miljarder 1999, dvs tillungefiir en
fjardedel av alIa de offentliga utgifterna, allt skattefi-
nansierat. Huvudparten av kostnaderna bestar av
offentlig konsumtion (sjukvard, skolamm) samt trans-
fereringar (bidrag av alIa de slag oeh pensioner mm).
Av resursokningen till den offentliga sektorn under 90-
talet anvandes 51 % till att finansiera okningen av kost-
naderna for invandringen.

Lars Janson belyser de soeiala/ekonomiska fbljderna
av invandringen pa omracte efter omrade. Den okade
brottsligheten ar uppenbart en funktion av den omfat-
tande invandringen fran 170 lander. Den grova brotts-
ligheten hos invandrare ar 4 -5 ggr hogre an hos svens-
kar. AlIa uppgifter oeh berakningar i Lars Janssons
utredning grundar sig pa offieiella rapporter, statliga
oeh kommunala rakenskaper, utredningar oeh
statistik. Referenserna uppgar totalt till 342 st.
Litteraturforteekningen upptar drygt sex sidor.
Jansson framhaller att det ar markligt att ulands-

bistandet, som bara ar ea 5,5 % av invandringskostna-
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derna, debatteras livligt, medan det halles helt tyst om i det en gangsvenska landet. Sverige riskerar da att bli
kostnaderna fOr invandringen. Saken far inte vidroras. ett fattigt, sondersplittrat land som det nu framtrader i

Den sista tiden har emellertid regeringarna i de fiesta storstadernas fororter.
stater i Europa skarpt motstandet mot invandringen.
Manniskosmugglingen ska stoppas. Men i Sverige, Ingemar Brelid
som tillarer en invandring som ar 9 ggr stOrre per capi-
ta an den till England, haIler makthavarna tyst. Om
ingen andring sker, kan det utdoende svenska folket
efter ytterligare 30-40 ars invandring vara en minoritet

Dialogom
invandringen?
Ian Milld ar intressant pa manga satt. Den har boken
parrtinner i valdigt manga perspektiv om "BSS - ett forsok
att vacka debatt". Det hela blir intressant da Milld nar
BSS verkade sjalv skrev insandare mot demo

Sedan dess ar det mycket som har hant, utvecklingen har
eskalerat och invandringens konsekvenser blir tydligare
for var dag som gar.
Det ar ocksa det boken handlar om, ett fbrsok att skapa

dialog och debatt om fragan, och pa det sattet ar likheter-
na med redan namnda bok tydliga. Men det finns skillna-
der ocksa. Bade Milld och ordforande fbr Blagula Fragor
Anders Sundstrom kom fran riksdagspartier. Det mest
intressanta i boken ar hur de bada verkligen trodde att det
skulle kunna ga att debattera seriost kring mangkulturen
bara man var serios sjalv. I det tankandet ingar naturligt-
vis ocksa att man trodde att de som av etablissemanget
utmalades som "rasister" verkligen var rasister. Trots
avstandstagande och en valdigt forsiktig ton blir Milld
och Sundholm utfrusna oeh pasatta grova etiketter.
Blagula Fragor hinner knappt bildas innan gruppen

benamns pa samma satt som Milld
sjalv benamnde BSS pa 80-talet.
Boken ar framfbr allt en historisk

skildring av den kamp Blagula
Fragor forde. Den innehaller
myeket politiskt material fran
deras tidning, vilket naturligtvis ar
ett stort plus for alIa dem som inte
last tidningen kontinuerligt.

Det som framfor allt syns i boken
ar hur arlig oeh oppen Milld sjalv I
ar med sina forsok, och hur vidrigt
han bemots for detta. Dialog om invandringen ar en lika
malande bild over 90-talet som boken om BSS ar for 80-
talet. Det ar en historiebok over en smutsig tid oeh ett
ovardigt debattklimat. Boken visar hur viktiga personer
som Milld ar.

Remiss av forslag till pricipprogram
Partistyrelsen har beslutat kalla till extra riksarsmote for antagande av principprogram for partiet. Det
finns for narvarande tva forslag som ska ut pa remiss till ombuden. Synpunkter valkomnas pa dessa
forslag. Den som inte ar ombud men som anda onskar seforslagen kan bestalla dessa fran kansliet. Sista
dag for motioner ar onsdagen 27 november. Forslag som skickas in till detta datum kan inte ga ut pa
remiss tilliokalavdelningarna, men kommer att behandlas pa riksarsmotet. Skicka garna dina forslag
och synpunkter per e-post till adressen kansli@sverigedemokraterna.se. Lokala programdiskus-
sionsmoten under november manad uppmuntras av partistyrelsen.
Principprogrammet kommer vara riktningsgivare nar fIer handlingsprogram antas.

mailto:kansli@sverigedemokraterna.se.
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Valan alys
Nar detta skrivs ar det inte sakert vilken regeringskonstellation
vi far i Sverige efter valet. Miljopartiet spelar skickligt sin a kort
och det ar fortfarande tveksamt om Goran Persson vagar slappa
in dem i regeringen utan att gora detsamma med vanstern eller
om vi far se en salig borgerlig rora, med eller utan det krisdrab-
bade moderaterna.

Men aven om detta fortfarande ar kvar att losa sa passar har SD.
Bulletinen pa att se till vilket resultat varje riksdagsparti gjorde,
och vad detta sager om deras framtid.

Vanstern 8.3 % (-3.6)
Kanske inte Gudrun Schyman sag precis lika trott ut som man

hade raknat med, men det var anda med fOrra valet matt ett tamli-
gen uddlOst parti med en mer och mer ointresserad partiledare vi
sag. Och det galler inte bara utspel och Schymans upptradande,
till och med deras propaganda sag skrammande apatisk ut.

Vans terns storsta problem var dock att de agerat stOdparti at
socialdemokraterna i fyra ar. PlOtsligt kunde deras stormgrupp-
sattacker mot orattvisorna i landet inte tas pa riktigt allvar, speci-
ellt i och med att de standigt riktades mot borgarna och inte mot
socialdemokraterna.

Vart vanstern tar vagen nu kan man undra. Med all sakerhet
fOrsvinner Schyman som partiledare under mandatperioden och
en falangstrid mellan de som vill vara oppet kommunistiska och
de som vill vara morkroda socialdemokrater uppstar. Vinner
kommunisterna den striden ar fOrmodligen vans tern snart nere
pa de 4 % man rorde sig omkring innan man fick Gudrun som
partiledare.

Socialdemokraterna 39.9 % (+ 3.4)
Man maste onekligen bli imponerad av Goran Persson. Inte

bara fOr att han trovardigt vaxt in i rollen av en landsfader, utan
kanske framstfOr att han under hela valkampanjen lyckades med
att sitta i opposition till sig sjalv. Manga kliade sig i harbotten nar
de sag socialdemokraternas affischer och horde Persson i media.
Skulle en svensktalande turist befunnit sig i landet under valet
hade denne aldrig fOrstatt att socialdemokraterna styrt landet i
atta iir.VarfOrhade man inte genomfOrt dessa lOften som nu kom
under denna tid.

Det ihaliga i detta till troIs, Persson hade tva helsakra trumf pa
hand. Sa fort borgarna attackerade denna taktik sa behovde
Persson bara luta sig tillbaka och hanvisa till moderaternas
!Oftenom skattesankningar och deras regeringsar 1991 till 1994.
Det var detta man vann valet pa, och man kommer ocksa att
vinna framtida val om man inte far en battre mots tandare.

Miljopartiet 4.5 % (+ 0.1 %)
Nar miljopartiets riksstamma dels valde att inte satsa pa en

ensam partiledare infOr valet, dels satsade pa tva grana (i dubbel
bemarkelse) sprakror sa var det manga som raknade ut miljopar-
tiets chanser att stanna i riksdagen, sa aven SD Bulletinen. Men
bade Peter Eriksson och Maria Wetterstrand visade sig vara
synnerligen duktiga debattorer och detta raddade miljopartiet
kvar i riksdagen. Peter Eriksson ma se ut som en 45-aring som
blev kvarglOmd pa mulleskolan nar han var nio ar, men innan
man skrattar at det sa ska man komma ihag att manga av deras
valjare befinner sig i samma situation.

Efter valet har man starkts av att man lyckades radda partiet
och upptrader nu vaJdigt sjalvsakert, inte minst gentemot Goran

Persson. Fortsatter man med detta kan det bli intressant att fOlja
miljopartiet.

Folkpartietl3.3 % (+ 8.7)
Folkpartiet var an mer utraknade an miljopartiet, inte minsthos

nationalister. Nar vi motte dem pa Marstand sa var det en rorelse
utan hopp och liv vi sag, bara veckor senare var de Sveriges tred-
je stOrsta parti. Medias hjalp ska inte underdrivas, de ville till
varje pris radda sitt favoritparti. Sedan fOrde man pa manga
punkter en konkret skolpolitik, och detta gay resultat nar medias
satte den i fokus. Vandningen kom dock med utspelet om test i
svenska innan utfardandet av medborgarskap, nagonting som
SD haft i sitt partiprogram sedan 1988.

Med detta sa fOrvandlades den tidigare slagna hundvalpen Lars
Lejionborg till rena vilddjuret i debatten. Det ar bara att gratule-
ra folkpartiet till fOrvandlingen. Sjalva lekte vi ju med tanken att

Miljopartiet satsade ditt nar man satsade pi! Maria
Wetterstrand, hon visade sigvara en agitator av klass.

FOTO: Camilla Andersson

vi var partiet som drog folkpartiet ut ur riksdagen. Nu gjorde de
istallet succe med var politik - sa kan det ga.

Bakom detta ligger dock inte Lejionborg, utan deras strateg
Mauricio Rojas; hoppas verkligen folkpartiet kommer ihag att
tacka honom. Det var han som raddade deras parti.

Centern 6.2 % (+ 1.1)
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la, vad ska man saga om centern egentligen? Nar jag innan

valet gjorde ett av alla dessa internettester som ska visa vilket
parti man ska rosta pa sa skrev jag "Vet inte" pa samtliga 39
fragor, och angav att jag tyckte alia fragor var "mindre viktiga".
Testet menade att denna hallning hade mest gemensamt med
centern ...

Kanske var det sa att centerns valjare tyckte att partiet hittade
lite av sina gamla ratter nar den makalOst trakige stockholmaren
Lennart Dahleus fOrsvann och ersattes av bondmoran och
urkraften fran skogarna, Maud Olofsson? Det ar i alla fall den
enda anledning till framgangen jag kan se. Asikter saknar de
fortfarande.

Moderaterna 15.1 % (-7.6)
Nar jag i SDU:s tidning analyserade valet 1998 sa kallade jag

det valet fOr ett katastrofval for moderaterna; aldrig hade ett
ledande oppositionsparti gatt fram sa lite (endast 0.3). Men da
kunde jag aldrig dromma om det fall man skulle raka ut fOr i iir.
Moderaterna framstod endast som ett skattesankarparti utan
fokus pa nagon annan fraga, och Bo Lundgren framstod bara
som en pinsam Carl Bildt-kopia. Forvisso var Bildt nagot unikt i
svensk politik, men att ersatta honom med den man ansag vara
mest lik honom var domt att misslyckas. Och skattesankningar-
na framstod som sa pass orealistiska att till och med folkpartiet
tog avstand fran dem, det var ocksa dit man tappade roster.

Nu genomgar partiet en djup kris. am det ar liberaler eller
konservativa som leder partiet i framtiden vet vi inte, men en
kursandring bara maste till. Av de avhopp vi redan ser sa verkar

Linda Hedqvist

det dock som att de liberala vinner mer terrang inom moderater-
na. Inte oss em'ot, inte ails.

Kristdemokraterna 9.1 % (-2.6)
Kristdemokraterna Iyckades inte med att aterupprepa den

fantastiska valspurten fran 1998; istallet var det folkpartiet som
stal roster fran moderaterna. bverlag verkade det som om Alf
Svensson och KD inte tyckte valrorelsen kandes sa rolig, de sag
trotta och oinspirerade ut. Kanske det ar bast fOrpartiet om detta
var Svenssons sista valkampanj? Fast har de nagon ersattare?
Fragan ar om KD utan pastor Alf ar ett parti som verkligen ligger
kring 10 %. am de inte gar det sa skapas det ett intressant
vakuum i politiken.

Utanfor riksdagen
Det enda parti utanfOr riksdagen som fick anledning till gladje

i samband med valet var SD. SPI tappade, som SD fOrutsag
redan 1998, en stor del av sina valjare i ett fOrsok att bli Politiskt
Korrekta. Nu verkar det eventuellt som att SPI helt rasar samman
och upphor som parti. Ny Framtid gick fram nagot och fick strax
over 9.000 roster pa sin EU-kritik. Att dessa roster inte gick till
SD istallet ar nagot att titta pa. Vansterkanten har det lite tungt
nu, Socialistiska Partiet fOrdubblade sig men det innebar inte
mer an 3.000 roster, rattvisepartiet tappade half ten av sina valja-
re och hamnade ocksa kring 3.000 roster. Det parti i Stockholm
som har lovat att ta egen majoritet i riksdagen 2006 fick omkring
0.15% av rosterna.

I ett fOrsok att presentera nagra av vara folkvalda kommunfullmaktige
ledamoter lite narmare paborjar SD Bulletinen har en artikelserie dar vi
stallt nagra allmanna fragar till nagra av vara representanter.

Alder: 27
Bor och ar invald i: Arvika
Familj: make och tva barn.
Intressen: politi ken och mina barn.
Med i SD sedan: sedan i ar.
Tidigare varit aktiv i/rostat pa: Vanstern.
Ater heIst: Husmanskost, kottbullar och mos.
Dricker heIst: Vitt vin
Favoritbok: Nej,jag har ingen.
Favoritfilm: Nagon thriller antagligen.
Favoritskiva: Nagot med E-Type
Favoritsemestermal: Thailand
Ser heIst pa TV: Underhallningsprogram.
Viktigaste fraga i politiken: Invandringen, sjalvklart!
Favoritpolitiker: Alf Svensson i Kristdemokraterna.
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Richard Jomshof
-SD Kurirens redaktor

Richard Jomshof ar 33 ar gammal och bor i Karlskrona,
Blekinge. Tidigare har han bott i Skane i hela sitt liv. Han
berattar att han har finska rotter, men till viss del aven aven
tyska och norska.
Richard ar gift och har ett fadderbarn i Lettland, inga egna an
sa lange dock. Han har dessutom tva katter eftersom han
alskar djur. Richard lovar att han garanterat kommer att skaf-
fa fler sa fort han far mojlighet att flytta till ett eget hus.
Richard ar utbildad larare 4-9 SO, med gymnasiekompetens
i geografi och historia. Han blir fil.mag. i historia sa fort han
fardigstaller sin D-uppsats i samma amne.

VarfOr valde du att bli larare?
-Att jag valde att utbilda mig till SO-larare kommer dels av att
jag ar oerhort intresserad av dessa amnen, men ocksa av att
jag anser att lararyrket ar fantastiskt; det finns inget Mttre an
att arbeta med barn och ungdomar - var framtid., sager
Jomshof

Idrottar du nagot?
- Jag spelar bl.a. innebandy och bowlar sa fort jag far tillfalle,
samtidigt som jag gillar att spela strategispel. Mest fOredrar
jag dock vintersporter.
Jag har akt skidor sedan jag var liten, och anser att detta ar
bland det absolut trevligaste som finns. Jag forsoker komma
ivag till fjallen eller alperna nagon gang varje vinter, berattar
Richard.

Hur kom du med i SD?
- Jag har varit medveten om SD: s existens sedan start, men
ska i arlighetens namn bekanna att jag aldrig sett det som ett
trovardigt alternativ tidigare, sager Jomshof
Jag kom i borjan av 90-talet i kontakt med en del jamnariga
som uttryckte sitt stod fOr partiet, och eftersom att dessa inte
var de "smartaste" personer jag mott, kom det att forma min
bild av partiet.

Det var ju inte en speciellt bra start. Vad hande sedan?
- Det var forst i anslutning till valrorelsen 1998 somjag kom
i kontakt med medlemmar fran Helsingborg och Hoor, vilket
kom att forandra min bild av SD ordentligt. Jag upplevde
dessa manniskor som mycket sympatiska, varfor jag borjade
lasa in mig pa partiprogrammet och annat material, sager
Richard
Jag insag snabbt att min bild av partiet, som del vis formats av
massmedia, var felaktig och attjag i sjalva verket stallde upp
pa det mesta som stod att lasa i partiprogrammet. Da jag
dessutom fick reda pa att Kenneth Sandberg fran Kavlinge,

en person som jag beundrar mycket, valt att ansluta sig till SD
blev j ag overtygad om att detta var det ratta, sager Jomshof.
- 1999 valde jag att bli medlem och att aktivera mig infOr ED-
valet. De forandringar som gjordes pa det extra arsmotet
1999, da bland annat "70-regeln" och kravet pa dOdsstraff
togs bort, tog jag ett beslut att verkligen satsa all min kraft i
partiet, fOrklarar Richard.
Att det behovdes ett alternativ i svensk politik stod ju klart
langt tidigare, och sedan Ian misslyckats totalt i valet 1998,
fanns det inte heller nagra andra alternativ.

Vad anser du vara det basta som Mnt SD?
- Det ar flera saker; allt fran att flera etablerade personer valt
att ansluta sig till oss det senaste aret, till samarbetet med
Skanes Val. Sedan viII jag poangtera att uteslutningarna av
brakmakarna fran Stockholm spelat en avgorande roll for
mitt fortsatta engagemang; det ar av storsta vikt att medlem-
marna verkligen staller upp pa antagna styrdokument och att
skiljelinjen till nazismen ar tydligt fOrankrad. Detta ar den
enligt mig nu, och det ar viktigt att det fort satter vara sa aven
framover, sager Jomshof.
- Ibland maste man vaga ta ett litet steg bakat for att i sjalva
verket ta flera jattekliv framat.
- Det senaste valresultatet ar dock det som verkligen far mig
att tro pa framtiden. Nu AR vi verkligen ett alternativ att
raknamed.

Vad anser du vara det samsta som hant SD?
- Svart att saga, men i storsta allmanhet ar det val att vi aldrig
far en riktig chans att vara med i debatten; att vi aldrig far en
chans att visa att vi verkligen menar allvar med var kandida-
tur. Men med tanke pa den senaste tidens positiva utvecklig sa
ar kanske detta pa vag att fOrandras, tror Richard.

Vi vetju att du tvingades bort fran ett lararjobb pa grund av
ditt engagemang fOr SD. Vad har Mnt sedan dess, har du fatt
nagot nyttjobb som larare?
- Nej,jag har inte fatt nagot nytt arbete. I sjalva verket uteblir
svaren fran de skolor dar jag soker tjanst i stort sett helt. Fran
att ha varit i en situation har i Karlskrona dar jag kunde valja
mellan flera alternativ, ar jag sedan i mitten av februari, i en
situation dar jag inte far nagon som heIst mojlighet att arbeta
som larare, sager Jomshof.
- Jag har sokt ett stort antal tjanster, och har endast fatt svar
fran ett fatal. Men jag tanker fortsatta kampa fOr min ratt att fa
tycka och tanka som jag sjalv viII; precis som alIa andra
manniskor. Det ar viktigt att papeka att jag aldrig blivit kriti-
serad fOr min undervisning. I sjalva verket har jag alltid haft
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mycket Hilt fOr att etablera positiva kontakter med elever shiH som med deras
foraldrar, menar Richard.
- Men har i Karlskrona har kommunpolitikerna valt att inte ge mig chansen. Det
heter att det rader arbetsbrist i kommunen, men jag vet precis vad det ror sig om.
Jag har arbetat som larare i flera ar, och vet hur latt det ar att fa arbete; vilket det
var aven har innan min "partibok" blev allmant kand. Men jag tanker fortsatta
kampa for demokratin som grundprincip, lovar Jomshof.
Vem, fOrutom Jansson, har du storst respekt for inom SD? Varfor?
- Svart att saga;jag skulle nog vilja pasta attjag kanner djupaste respekt for aHa
som valjer att efter egen formaga kampa for ett svenskt och demokratiskt
Sverige, menar Jomshof.
Nagon avslutande kommentar?
- Viktigast ar att kontakten med medlemmar och sympatisorer vardas, halsar
Richard.

Valfonden
En alldeles nodvandig

forutsattning for den
valframgang vi fick uppleva i
arets val var gavorna till
valfonden. Framgangen
innebar att partiet far till-
gang till mer resurser. Dels
far kommunforeningarna
sammanlagt ca. 6 miljoner kr
fram till 2006 ars val i
partistod, dels far vi politis-
ka sekreterare anstallda med
kommunala medel i nagra
kommuner. Dartill far vi
gratis riksdagsvalsedlar
nasta gang eftersom vi fick
mer an en procent i riksdag-
svalet.

Nu blickar vi framih med
tillforsikt och optimism. Att
Sverigedemokraterna 2006
blir ett riksdagaparti ar det
manga av oss som kanner sig

sakra pa. Vara motstandare
tycks hnna nagot liknande
med tanke pa den oro de
uppVlsar.

Dock maste naturligtvis
var satsning 2006 vara stone
an den vid arets val. Vi ar
fortfarande i stort behov av
bidrag. Vi staller nu upp tva
valfondsstaplar, 2004 ars
EU-valfond och 2006 ars
valfond. Nar vi fyllt 2004-
stapeln borjar vi med
fonderingen infor 2006.

De inbetalningarvi redovi-
sar i denna bulletin ar de sista
som byggde upp 2002 ars
valfond. Vi nadde anda till
var malsattning och mer
dartill.

Richard Jomshof gick med i SD efter valet
1998, Ringo Star gick med i The Beatles 1964.

FOTO:SDK

EU-valbudget 2004
Valfoldrar 2 000 000 st.
Valsedlar 6 000 000 st.
A l-affischer, staende 15 000 st.
Skrifter

Valbudget 2006
Valfoldrar
Riksdagsvalsedlar
Landstingsvalsedlar
Kommunvalsedlar
U tskick porto
Utskick kuvert
Starre maten
Al-affischer, staende
Skrifter

4 200 000 st.
20 000 000 st.
20 000 000 st.
15 000 000 st.
4 200 000 st.
4 200 000 st.

400 000 kr.
240 000 kr.

80 000 kr.
80 000 kr.

1 000 000 kr.
Okr.

800 000 kr.
600 000 kr.

4 200 000 kr.
2 100 000 kr.

100 000 kr.
100 000 kr.
100 000 kr.

Fr.o.m. 02 07 23 har folian- Kjelle, Upplands Vasby 200:- Anders, Stockholm 2000:-

de bid rag inkommit po Henrik, Sodertalje 800:- A.M.T.M., Lidingo 1000:-
Fredrik, Goteborg 500:- T.A, Gavle 600:-

postgirokonto: 629 32 70-2 Jan, Trelleborg 200:- Ingemar, Marsta 500:-
Magnus, Vellinge 200:- Ulla & Stig, Taby 500:-
Dennis, Svenshogen 500:- Peter, J arfalla 500:-

Ulla, Kalix 75:- Tomas, Lund 500:- J., Halmstad 500:-
Birgitta & Ulf, Malmo 200:- Bengt, Uddevalla 500:- Mats, Uppsala 300:-
Kent, Landskrona 200:- Tage, Alingsas 200:- Mats, Bromma 200:-
Anonym, Stockholm 100:- Yngve, Ronneby 200:- Josef, Fargelanda 200:-
Kalle 100:- Fam. Nilsson, Uddevalla 200:- Karl-Ola, Ludvika 200:-
Stig, Hassleholm 2000:- Ake 200:- Goran, Giiteborg 100:-
Malte, Spanga 1000:- Lilian, Enkiiping 100:- Thobias, Trollhattan 50:-
Carl, Uppsala 500:- Jan, Vintrosa 100:- Bengt, Norrkoping 50:-
Lars, Asa 200:- Emil, Vastervik 100:- Lars, Bolinas 200:-
Arne, Huddinge 200:-
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Anette
Thomas, Trollhattan
Stefan, Floda
Annet, NyhamnsIage
Tore, Lackeby
Ruth, Hasselby
Paul, Malmo
Sven-Evert, Lammhult
Michael, Helsingborg
Urban, Sollentuna
Markus, Bromma
Ingvar, Jarfalla
Anders, Stockholm
Camilla, Kristianstad
Arne, Solvesborg
R-J, Kalmar
Rolf,-Stockholm
Reine, Molndal
Lars, Asa
Tomas, Molndal
Per, Molndal
Marianne, Nacka
Micke & Tina, Norrkoping
Alf
Carl, Sundby berg
Lillemor, Spanga
L-J, Malmo
Henry, Tomelilla
Lennart, Helsingborg
Realist, Stratjara
Magnus, Nol
Ulf
Christer, Malmo
Steve, Trollhattan
Svenska spel
Medelsvensson
Tage, Alingsas
Donald, Forslov
Anonym
Tor, Skovde
Berti!, Sundbyberg
Fredrik, Nynashamn
Anonym
Bengt, Sollentuna
V.L,
Anonym
Karl-Ivar, Kalmar
Jan
Helge, Spanga
Greta, Vasterhaninge
John, Sundbyberg
Arne, Angered
Janne, Norrkoping
Ivan, Skurup
Karl Johan, Tomelilla
Henry, Tomelilla
Bjorn, Askersund
Carl, Uppsala
Mona, Malmo
Stanley
Ingrid
Anonym
Solveig, Stockholm
Karina, Ronninge
Lilian, Enkoping
Christer, Orebro
Paul, Malmo
Maria, J orlanda
J. B., Hollviksnas
Ingrid & Lennart, Trollhattan
Mats, Wavre (Belgien)

100:- Sive, Tvar<'ilund
1000:- Stig, Hassleholm
1000:- Maria, Linkoping
500:- Per, Mora
500:- Lars, Hoviksnas
500:- Anders, Stockholm
500:- J anne, Sodertalje
500:- Roland, Kalmar
400:- Helge
300:- Dan, Uddevalla
300:- Karl, Orebro
200:- Tage, Alingsas
100:- Carin, Vallingby
100:- Yngve, Ronneby
100:- Goran, 'Goteborg
100:- Dennis, Svenshogen
500:- Peter, Bagarmossen
500:- Victor, Taby
300:- Ulla & Stig, Taby
200:- Eskil, Torslanda
200:- Lembit, Hasselby
100:- S. A, Sundbyberg
66:- Micke & Tina, Norrkoping

500:- Ingrid, Helsingborg
5000:- Gerd & S. A, Kalmar
1000:- Mattias, Bjuv
200:- Hans, Vasterhaninge
100:- Torgny, Uppsala
300:- Peter, Jarfalla
500:- Rolf, Stockholm
200:- Rolf, Stockholm
300:- Roy, Varnamo
200:- L-J, Malmo
200:- Sven, Svedala
23:- Jorgen, Vaster<'is

500:- Mats, Wavre (Belgien)
100:- Lars, Bollnas
300:- Bjorn, Oslo (Norge)

1000:- Ake, Goteborg
1000:- Stefan, Malmo
1000:- Martin, Stockholm
193:- Ola & Tomas, Molndal

7950:- Peter, Goteborg
500:- Steve, Trollhattan
300:- Tommy, Enkoping

1500:- Sol-Britt, Arlov
100:- Kalle
500:- Mats, Wavre (Belgien)
500:- Mats, Taby
500:- Lars, Asa
500:- Petri, Ungaryd
100:- Tommy, Malmo
100:- Danne, Harnosand
200:- Peter
200:- Lennart, Helsingborg
100:- Realist, Stratjara

1000:- Bror, Alingsas
500:- Supporterganget
500:- Sd-Orust
250:- Davidsson, Partille
200:- Ariel, Enskede

1000:- Dag, Kristianstad
300:- Janos, Sodertalje
200:-
100:-
100:-

10000:-P--------------- ...•

2000:-
200:-
100:-

5000:-

100:-
1000:-
1000:-
450:-
500:-

1000:-
500:-
500:-
500:-
500:-
300:-
250:-
200:-
200:-
200:-
500:-
500:-

1000:-
500:-
500:-
300:-
300:-
250:-
200:-
200:-
100:-

1000:-
400:-
500:-
500:-
500:-
300:-
200:-
200:-
100:-

2000:-
200:-

1235:-
200:-

30:-
500:-

4000:-
3000:-

300:-
300:-
100:-
100:-

2000:-
300:-

1000:-
200:-

2500:-
600:-
250:-
300:-
46:-

500:-
230750:-

200:-
4000:-

100:-
1000:-
500:-

Summa 02 09 16
1 799 953 kronor.

800 000
780 000
760 000
740 000
720 000
700 000
680 000
660 000
640 000
620 000
600 OGO,'
580 000
560 000
540 000
520 000
500 000
480 000
460 000
440 000
420 000'
400 000
380 000 "
360 000
340 000
320 000
300 000
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000O.

9 000 000
8 800 000
8 600 000
8 400 000
8 200 000
8 000 000
7 800 000
7 600 000
7 400 000
7 200 000
7 000 000
6 800 000
6 600 000
6 400 000
6 200 000
6 000 000
5 800 000
5 600 000
5 400 000
5 200 000
5 000 000
4 800 000
4 600 000
4 400 000
4 200 000
4 000 000
3 800 000
3 600 000
3 400 000
3 200 000
3 000 000
2 800 000
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000

800 000
600 000
400 000
200 000O.


