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Detta nummer skickas ut till prenumeranterna
tillsammans
med SDU:s tidning Ung front samt ett exemplar av partiprogrammet.
Darfor anges detta nummer som ett dubbelnummer. Det ar dock som sagt endast en prenumerantforman; de som koper SD-Kuriren som losnummer maste kopa
de bada andra skrifterna separat.
Den vaekra svenska sommaren har botjat. Det ar en
sommar som kommer att vara full av aktiviteter for partiet.
I nasta nummer kommer en noggrannare redogorelse for det
nordiska motet i Skane, liksom reportage fran Almedalen.
I Svenska journalistforbundets
tidning Journalistenn
nr
16 meddelas
att Expo fart en ny ehefredaktor.
Jenny
Larsson tar over arbetet efter Andreas Rosenlund. Som skiil
till sin avgang namner Rosenlund bland annat bristen pa
pengar. Han sager till Journalisten att "Expo lider av daIig
ekonomi
oeh klarar inte av att forsorja en tedaktor".
Rosenlund kommer att fortsatta skriva for Expo, men har
nu overgatt till ett forhoppningsvis
mer inkomstbringande
arbete
som
pressekreterare
pa
De
Handikappades
Riksforbund.
Det ar ganska talande att lojaliteten oeh engagemanget
hos dessa sjalvutnamnda
ljusets forkiimpar
sallan raeker
langre an pIanboken.
Det ar nog inte ekonomin som ar
Expos problem, det ar nog snarare sa att inte ens antirasisterna sjalva tror pa vad de gor tillraekligt for att kunna
arbeta helt ideellt. De som arbetar med SD-Kuriren far aldrig ett ore for sitt besvar; inte heller skulle det falla dem in
att begara det.
I ar firar Vansterpartiet
80-arsjubileum.
Manga tidningar ute i landet har faktiskt i samband med detta tagit upp
partiets skamliga forflutna som en marionett at Moskva,
och dess medlemmars forharligande
av varldens mest blodbesudlade
diktatur.
Men
det ar sa dags nu, nar
Sovjetimperiet
har fallit. Nog skulle vi hellre ha sett massmedierna
fordoma
Vansterpartiet
oeh kommunisterna
medan Sovjetunionen
stod pa hojdpunkten
av sin makt, da
det verkligen kunde ha betytt nagonting.
Ocksa SD-Kuriren
viII uppmarksamma
Vansterpartiets
80-arsjubileum
med detta temanummer.
Kommunismen
haIler fortfarande flera stota lander i sitt blodiga jarngrepp,
oeh det finns gott om smagrupper,
bland annat i Sverige,
som dtommer om att forverkliga Lenins oeh Stalins perversa drommar.
Extremvanstern
ar en sluten oeh obehaglig varld som
utomsraende
sallan utan goda skiil viII stifta bekantskap
med. De vansterextrema
gruppernas
internationella
framgangar annu efter Sovjetunionens
fall, liksom framvaxten av
en allt valdsammare
militant extremvanster
i Sverige, hat
okat nodvandigheten
av en skarpt vaksamhet mot anti demokratiska stromningar.
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Jansson
har ordet
I detta nummer skall kommunismen
behandlas.
Finns det bakomliggande
orsaker, sallan sedda, som kan forklara skillnaden mellan den i teorin paradisskapande
men i praktiken nedbrytande socialismen?

Ambitionsaxeln
Kommunismens
banbrytare kan kategoriseras. Vi hade de som reagerade
pa privilegiesamhallets
orattvisor.
Vi
hade de som trodde pa marxismleninsmens valfardsskapande
formaga.
Slutligen hade vi de som direkt insag
mojligheten till att fa utlopp for forstorelselusta,
genom att i ett partis
namn fa angripa "det som ar nagot
och de som tror sig vara nagot".
Iakttagandet
av det senare motivet
aktualiserar
nagot jag vill kalla for
ambitionsaxeln.
Aven om tva motsraende principer antas ha foljt mansklighetens historia:
konservatismen
och
radikalismen,
kan
dessa
begrepp
andra och byta betydelse over tiden.
Forandringsbenagenheten
beror
ju
trots allt pa vad som skall forandras,
och vad det for med sig for den som
forandrar. Mer avgorande for en progressiv samhallslitveckling
ar ambitionsaxeln vars ytterligheter utgors av
1, konstruktivt
ansvarstagande
(produktionsinriktning)
och 2, egensinnig
fOrnojelse
(konsumtionsinriktning).
Forskjutningen
i allmanhetens
fokusering fran produktionsinriktning
till
konsumtionsinriktning
paverkar i hog
grad solidariteten
och konstruktiviteten i vart samhalle.

Gemensamt ansvar
Varje tid har sina forstorare och kverulanter. Dock hamnar dessa i uppatstravande
samhallen
i forsumbar
minoritet. Tar vi oss samman och kan
de fortroendevalda
motivera oss att ta
oss samman,
brukar
losningarna
komma pa tidens problem. Vi paverkar varandra, vi har alla ett ansvar for
samhallsandan,
den som "gar mot rod
gubbe" saval som den som bara tanker pa sitt. Upptrader den maktagande
klassen arrogant, ar det ett incitament

for hamndlystna,
destruktiva
stromningar
inom de understallda klasserna. Makt uppstar overallt och i fler hiarkiska nivaer desto omfangsrikare
ett samhalle ar. Maktagarna
maste nogsamt iaktta vettig
etikett om inte kontrakten
skall rivas sander av utnyttjade, identitetsosakra
manniskor
och samhallet falla.

Mikael Jansson, ordforande i SO

Das Kapital
Ett sadant samhallsmoraliskt
forfall
intraffade de facto med industrialismens intag. Industrialismen
ar en av
mansklighetens storsta evolutioner. De
nya villkoren borgade for langsiktig
stegring av den allmanna vallevnaden,
men pa kort sikt drabbades en stor del
av vastvarldens befolkningar av drastiska forsamringar genom den urbaniserande processen. I denna brytningstid sag teoretiker
som Marx och
Engels stora linjer och dessa linjers
syftning mot en klasslos socialistisk
varldsrepublik. I Marx huvudverk Das
Kapital (utkom 1867) analyseras det
ka pialistiska
samhallets
utveckling
omfattande
och akademiskt.
Manga
uppslag ar intressanta att studera som
t.ex. hur "salja for att kopa blev kopa
for att salja" och hur "profitkvotens
fallande tendens" uppsrar genom att
lonekostnadsandelen
(sista fabrikationsledet) i fardiga produkter minskar. Att studera Marx och Engels ar
tillradligt, anslaget ar djupt och seriost
och
referensramarna
legio,
Bland
deras
kungstankar
marks
"Produktionsmedlen
centraliseras och
arbetets samhalleliga karaktar utvecklas tills produktionen
inte langre ryms
inom
kapitalismen."
"Hemligheten
med kapitalets sjalvforokning
ar dess
herravalde
over en bestamd mangd
obetalt arbete."

Det kommunistiska manifestet
Intressanta teorier motiverade djavulska planer. 1848 kom Det kommunistiska manifestet.
Den forsta svenska
versionen kom 1903 med forord av

Fata: Steve Larsson

Hjalmar Branting. Genom att studera
manifestet skymtar gestalten av patriotism~ns
teoretiska
och praktiska
huvudmotsrandare.
Ex:empel:
"Med andra ord, ni forebrar oss
att vi vill upphava
er egendom.
Aldeles riktigt det vill vi."
"Familjens
upphavande! ...
Forebrar ni oss, att vi vill upphava
foraldrarnas
utsugning av barnen? Vi
tillsrar denna forbrytelse."
"Man har vidare forebratt kommunisterna, att de vill avskaffa faderneslandet,
nationaliteten.
Arbetaren
har inget fadernesland."
Vad ett frontalangrepp
pa sadana
barande huvudfunktioner
leder till vet
vi nu. Experimentet fortsatter pa Kuba
och i Nord-Korea.

Det enda forsvaret
Utomordentligt
viktigt att forsra ar att
det enda forsvaret mot socialismen ar
att
uppratthalla
folkens
nationer.
Endast genom pavisandet
av basta
system
genom
konkurrens
lander
emellan kan utlovande och klasskampsretoriska
partier rostas ned. I en
varldsrepublik
ar socialismen ohejdbar. Liberalerna om nagra borde gora
gemensam sak med oss nationella mot
allt byggande av overstatliga unioner,
men de sagar pa egen gren. Vi har
varit ilia ute. Sovjet forsokte gora
Finland till en Sovjet-republik
(svenska SKP, nu VP, spred flygblad dar
Sovjet bjods in aven till Sverige). Pa
toppen av sin makt misslyckades, tack
och lov, Sovjet- och Kina-kommunistern a att bilda gemensamt styre. Vi
skall inte ge dem chansen
1gen.
Argumentera standigt mot marxismen.

Tema kommunism:

Den roda faran
Nar Karl Marx skrev Det kommunistiska manifestet 1848 anade han nog inte vilka ohyggliga krafter han slappte los over
det kommande seklet. Forvisso var han uttryekligen for ett valdsamt omstortande av den gamla ordningen, men troligen
kunde han inte forestalla sig att 1900-talets kommunistdiktaturer
var kapabla till sa fruktansvarda brott i hans ideologis
namn.
Dessa sista ar av vart blodiga arhundrade har sett de fiesta kommunistdiktaturernas
fall. Det jattelika kommunistiska samhallsexperimentet
har misslyekats. Men fortfarande lever en stor del av varldens befolkning under kommunismens ok. Oeh i
de fiesta lander, aven Sverige, finns saval parlamentariska
kommunistpartier
som pastar sig verka for en fredlig omvalvning
genom att arbeta inom den demokrati de i sjalva verket avskyr, liksom militant a vansterextremister
som drommer om att en
gang kunna ateruppratta
de monstruosa roda imperier som varlden antligen tyeks vilja lamna till historien.
De tolkningar av Marx laror som praktiserades - oeh pa vissa hall i varlden fortfarande praktiseras - inom de manga
roda diktaturerna ar flera oeh sins emelIan
skiftande;
marxism-leninism,
trotskism, maoism, stalinism, titoism oeh
flera andra. Det finns inte mojlighet att
pa detta begransade utrymme redogora for dem alia.
lute heller ar det nodvandigt; ty aven om ryssar,
kineser, kubaner oeh nordkoreaner haft olika asikter
om hur Marx skall tolkas,
ar resultatet over allt det
samma:
Upphavande
av
grundlaggande demokratiska och manskliga rattigheter, fattigdom och minskad
produktion, politisk forfoljelse,
erovringskrig
och
ockupation och, inte minst,
atskilliga miljoner doda.

vara deras egen organisation, utan en
organisation som stodde sig pa arbetarna. Han ansag att arbetarna sjalva inte
var kapabla intellektuellt att befria sig
sjalva. I stallet skulle de ledas av en elitgruppering, partiet, som bestod av personer som gjort revolutionen
till ett

liga institutioner och foretag, utan sjalva
makten over liv och dad i det vidstrackta
skrackvaldet. Runt Stalin bildades en
ledardyrkan som endast hos den tyska
nazismen fann sin like. Stalin var Fadern
och Lararen, allt han sade, ja, sjalva
hans ansikte var heligt; Alexander
Solsjenitsyn berattar i sin bokserie Gulag-arkipelagen att en
kakelugnsmakare
domdes till
tio ar i Gulag for att han hade
for vana att skriva sitt namn
pa alia skrivytor han fick tag
pa, vilket olyckligtvis betydde
att han skrev sitt namn over
Stalins bild 1 en tidning.
Liknande aden drabbade flera
som medelst en hoprullad tidning slog ihjal flugor, varvid
bilder pa Stalin eller hans fortrogna
blev
nedsmutsade.
Detta raknades om "antisovjetisk agitation"
och kunde
medfora doden.
Marxism-leninismen
I Sverige var kommunistDen speciella tolkning av
partiet i princip inget annat an
Marx laror som presenteraen lokalavdelning under det
"Antirasister" demonstrerar mot SD i Borlange. Den knutna
des av advokaten Vladimir
sovjetiska
kommunistpartiet
naven ar den kommunistiska halsningen. Kommunister brukar all- och
Uljanov, for eftervarlden
Stalin.
Order
fran
tid sta i framsta ledet nar det galler att bebmpa fascismen, eller
Moskva lyddes utan fragor,
bnd som Lenin, fortjanar
att
uppmarksammas
var det fran Moskva, var det
vad som av dem pekats ut som fascism. Men historien visar att
sarskilt. For det var marxalltid ratt. Det visar en episod
kommunisterna garna samarbetar med fascister och nazister om
ism-leninismens anhangare
fran 50-talet, da kommunistdet passar deras syften.
bolsjevikerna
som
forst
partiets
arbetsutskott
hade
lyckades skapa en kommuinvandningar mot vissa fornistisk nation, Sovjetunionen. Och det
yrke.Partiet skulle vara organiserat som
muleringar
i en
propagandaskrift.
var detta Sovjetunionen som skulle bli
Partiledaren Hilding Hagberg sade bara
en arme, och centralkommitten
skulle
att "dom dar borta ville ha det sa".
den dominerande kommunistiska maktvara dess generalstab.
Nagon intern
faktorn i varlden i 70 ars tid, da de
demokrati fanns inte. De olika underavDarmed var saken utagerad.
delningarna hade att utan ifragasattande
Dagens svenska vansterparti, vilket ju
understodde sina broderpartier runt om i
varlden. Det var ocksa Sovjetunionen
som bekant inte ar kommunistiskt langverkstalla centralkommittens order, som
re, har sedan 1993 Gudrun Schyman
som skulle ligga bakom nastan half ten av
bland annat kunde innefatta mord pa
som ledare. Schyman pastar att hon aldkommunismens
manga mord; over 70
icke renlariga
partimedlemmar.
Inga
me del skyddes, alia hansyn kunde, och
rig varit kommunist. Likval var hon i sin
miljoner manniskor
dodades for att
ungdom med i MLK, vilket skall utlasas
Marx utopia skulle kunna uppnas.
forvantades oeksa, laggas at sidan for
Marxist-leninistiska kampforbundet.
De avgorande punkter dar marxismrevolutionens basta. Och vad som var
leninismen avviker fran den ursprungliga
Vansterpartiets
forflutna tas upp
revolutionens basta bestamdes av partiet,
detalj pa annan plats i detta nummer.
det vill saga i praktiken centralkommitmarxismen ar synen pa partiet oeh pa
arbetarna.
Dar man i Marx skrifter
ten. For Lenin var det inte nodvandigt
atminstone kunde finna ambitionen att
att samla en majoritet bakom sig; partiet,
Politiska massmord
makten sku lie ga till de svaga och forinte folket, visste vad som var bast for
Ingen politisk ideologi ar sa blodbesudtryckta, bnde Lenin tydligen bara forakt
lad som kommunismen. Det ar osakert
framtiden. Det var i denna anda Stalin
for de massor for vilka proletariatets dikom vi nagonsin kommer att fa veta exakt
fick sin politiska uppfostran, och i denna
hur manga offer de i dubbel bemarkelse
tatur var framtankt. I sin skrift De ryska
anda som han sedan sjalv utovade den
socialdemokraternas
uppgifter,
sade
hogsta makten i Sovjetunionen, inte bara
roda larorna rant. Nar nazismen fall
Lenin att arbetarnas parti inte skulle
makten over produktionsmedel och staterovrades
Tyskland
fullstandigt.

Miljoner
dokument
beslagtogs.
ForintelseJagren erovrades och kunde
beses av eftervarlden
som yarning.
Tusentals vittnen i form av overlevande fangar liksom deras vakter och bodlar visa de med skrammande tydlighet
for omvarlden vad nazismen innebar. I
63 784 000 offer
Sverige blev all form av tyskvanlighet
) 'la
som visats under kriget - transittrafi'.
I
:.: t 0 000 offer
ken, jarnmalmsexporten,
judediskrimineringen och de tyskvanliga tidningar2 923 000 offer
na - inskrivet med skarn i historien,
. ~:..
och de som nagon gang ens tillfalligt
visat den minsta sympati for nazismens
och fascismens laror sku lie annu efter
50-60 iir kunna stallas till svars for det
- det visar bland annat fallet Ingvar
Kamprad.
azismen och fascismen
8. Kommunistisk aggression i Grekland, Malaysia, Burma,
blev genom Tysklands fall kort sagt for
Korea, Filippineran, Vietnam, Kuba, Afrika'och Latinall framtid utslagen och forintad som
amerika
, . "'\
politisk faktor och forvisad till ett sek"~..~
teristiskt liv i samhallets utkanter.
De kommunistiska
staterna overlevde dock kriget, och blev rent av
holjda i ara for sina insatser i kampen
mot nazismen. Inga studieresor for
dodsindustri langt in i vara dagar.
pastod sig foretrada den "ratta" kommuskolungdomar
skulle
anordnas
till
nismen. En av dessa falanger var
Sibirien. Endast ett fatal overlevande
Kommunister oeh nazister - inte n6dSocialistiska partiet, arbetarnas och jordfran Stalins utromingsJager
skulle fa
vandigtvis motsdindare
folkets forbund, under ledning av Nils
mojlighet att undervisa de demokratiska
Kampen mot nazism och fascism har allFlyg. En dag i borjan av Andra varldskristaterna om vad kommunismen innebar.
tid varit kommunismens framsta propaget stamde Flyg mote pa ett hotell i
Anda kunde inte ens nazisterna uppgandanummer. Genom det politiska barFalun
med
nazisdedaren
Birger
visa samma monstruosa siffror i Fraga
bari som fascimen gjorde sig skyldig till,
Furugard. Samtalet avlyssnades av poliom massmord. Tabellen i anslutning till
sen. Det visade sig att Flyg ville ha konhar kommunisterna kunnat ursakta en
denna artikel ger en vink om vad komstor del av sina brott som ett led i den
takt med Berlin for att fa bistand till sin
munisterna kan astadkomma.
De tva
antifascistiska kampen. Men historien
politiska verksamhet. Genom Furugards
storsta kommunistiska
staterna kunde
visar att kommunisterna bara ar antifaforsorg fick Flyg kontakt med tyska legavar
for
slg
enkelt
overtraffa
scister nar det passar dem. Hitler-Stalintionen i Stockholm, och tyskarna fann
azityskland. De roda khmerernas lyckpakten ar formodligen
det framsta
samarbetet fordelaktigt, sannolikt av de
ligtvis kortvariga diktatur i Kambodja
exemplet pa det.
skill som angivits ovan: En stark vanster
under ledning av Pol Pot - som for ovrigt
Den marxistiska ideologin gor ingen
skulle kunna halla de antinazistiska krafBirgitta Dahl uttryckt sig berommande
skillnad mellan sina olika motsrandare.
terna splittrade.
om - skickade tva och en halv miljon
Salunda fick Nils FLyg fran 1942 till
Antingen ar man kommunist, eller sa ar
manniskor i doden. Eftersom nazisterna
man det inte. De ser fascism, liberalism,
1945 ett arligt bidrag pa 17 000 kronor
under sin a tolv ar vid makten tog livet av
fran Berlin. For dessa pengar gay han ut
konservatism och till och med demokratio miljoner manniskor, och alltsa upptisk och parlamentarisk
socialism som
tidningen Folkets dagblad. Efter kriget
nadde samma genomsnitt pa mordfreolika varianter
pa kapitalism.
Men
forfoll Flygs parti till en sekt, och det
kvensen som de roda khmererna, visar
forsvann helt pa 50-talet.
fascismen ar speciellt intressant for dem,
fallet Kambodja att till och med ett land
darfor att den anses vara kapitalismens
med begransade resurser och lag teknisk
sista stadium; det borgerliga samhallets
Boktips
kompetens tamligen enkelt kan uppna
sista valdsamma dodsryckning infor proFor de som vill lara sig mer om den
samma
ohyggliga
mordstatistik
som
letariatets diktatur. Darfor verkade hanryska kommunismens illdad rekommennazisterna, om de bara styrs i enlighet
delserna i Tyskland pa 30-talet vara forderas samdiga bocker i Gulag-arkipelamed Marx laror.
gen. Denna skrammande bokserie skridelaktiga for kommunisterna, och det lag
Praktiskt taget varenda liigstadieelev
yen av en de overlevande, Alexander
i deras intresse att Hider lyckades, for
kan atminstone kanna igen namn som
hur skulle han annars kunna riva ned det
Solsjenitsyn, maste anses som ett stanAuschwitz och Treblinka. De namnen ar
kapitalistiska
samhallet slutgiltigt? Av
dardverk for dem som vill veta nagot om
en integrerad del av utbildningen i dag,
den anledningen forbjod Stalin de olika
de kommunistiska utrotningslagren.
och det med ratta. Det har givit resultaHans Lindquists bok Men det regnar
kommunistpartierna
att bilda gemensam
tet att nazisterna aldrig mer kommer att
front med de demokratiska partierna.
ju i Moskva! tar upp det svenska komna politiskt inflytande. Men hur manga
munistpartiets
servila installning
till
Det ar inte for mycket sagt att kommuhar ens bland hogskoleutbildade
hort
nisterna bar en stor del av ansvaret for
Moskva, under den tid da de inte var
talas om namn som Kolyma, Vorkuta
Hiders machtiibernahme.
annat an en underavdelning till sitt makoch Solovetsk? De var de storsta lagren i
azisterna hade ofta intresse av att
tiga ryska broderparti. Titeln anspelar pa
den beryktade, men tyvarr uppenbarligen
en anekdot fran Stalintiden, da kommubevara och rent av hjalpa de kommunisinte tillrackligt beryktade, Gulag-arkipetiska partierna, atminstone i de lander
nistpartiets ledare i ett ej narmare specifilagen. Kolyma var det storsta och viktisom annu inte hade intagits. Genom
erat vasteuropeiskt land kommer till pargaste, och darmed det blodigaste lagret.
lamentet en stralande solig dag, iford
kommunisternas
vagran att samarbeta
Det beraknas att under aren 1937-41
med de demokratiska krafterna, blev det
regnrock och galoscher och med uppslaminst en miljon manniskor dog dar. Som
antinazistiska
motsrandet splittrat. En
get paraply. Nar journalisterna
fdgar
en jamforelse kan namnas att Auschwitz
intressant episod i detta markliga samarvarfor han gar kladd sa en sadan vackeer
under aren 1940-44 ocksa sag en miljon
dag far de svaret: "Men det regnar ju i
bete kommer fran Sverige.
manniskor do. Men till skillnad fran
Moskva!"
De manga fraktionsstriderna
i det
Auschwitz, vars his tori a lyckligtvis blev
svenska kommunistpartiet
gay upphov
kort, hade Kolyma funnits sedan borjan
till en rik flora av olika bokstavskombiav 30-talet, och fortsatte att existera som
nationer pa vansterkanten,
som alia
)

Vansterpartiets forflutna
Svensk kommunism under stalintiden
Flyktingfientlighet, antidemokratiska asikter, krigshets, historieforfalskning och ledardyrkan - sadant ar vi alla vana vid att
lasa om i tidningarna, da det galler nynazister, men ocksa da massmedia och de etablerade partierna vill hetsa mot demokratiska nationella personer och grupper. Sarskilt Vansterpartiet brukar vara flitiga med att slanga dylika slagord omkring sig.
Vansterpartiet har fullstandigt ratt i att man som demokrat bor vara ytterst vaksam mot grupper som uppvisar sadana skamliga karaktarsdrag, i synnerhet eftersom det Finns skrammande historiska exempel pa vad antidemokratiska grupper kan
astadkomma; namn som Auschwitz och Kolyma kommer for all framtid att utgora skamliga flackar i de tyska respektive
ryska historiebockerna.
Med detta i atanke ar det sarskilt viktigt att skarsHda det farligaste parti av alla som kommit i narheten av att hota den
svenska demokratin. SD-Kuriren presenterar har en djupdykning i en av de djupaste halorna i den skammens avgrund som
besudlar den svenska demokratins historia: Det svenska vansterpartiets historia.
Narhelst det skall manifesteras mot
nazism, fascism och sa kallad rasism
ser
man
medlemmar
av
Vansterpartiet eller dess ungdomsforbund Ung vanster i framsta ledet. Nar
nynazister haller moten besrar motdemonstranterna
pafallande
ofta av
medlemmar av, eller sympatisorer till
Ung vanster. Nar det galler att stalla
upp for de sjalvbjudna gaster som
kallas
flyktingar
hilller
sig
Vansterpartiet och Ung Vanster alltid
framme och bedyrar sin solidaritet.
Sin avsky for nazismen och koncentrationslagren,
Hiders
overfall pa
Europas lander och nynazisternas forsok att forneka forintelselagren missar man aldrig ett tillfalle att visa. Det
ar latt att fa det intrycket att de
svenska kommunisterna ar de verkliga forkamparna
mot nazism, mot
blodbesudlade diktatorer, mot erovrandet av lander genom krig och for
monagande av flyktingar. Detta ar
endast delvis santo Vansterpartiet som tidigare hene Vansterpartiet
Kommunisterna,
och innan dess
Sveriges Kommunistiska Parti - har
en forflutet som ar minst sagt skamligt. Med hjalp av framst artiklar ur
deras egen tidning Ny Dag skall vi ga
baHt i historien och se hur partiet
tidigare har stallt sig till nazism, diktatorer,
koncentrationsIager
och
historieforfalskning.
Precis som dagens nynazister har

Vansterpartiet aldrig gjort upp med
sin forflutna, och heller aldrig gjort
avbon for sina tidigare uttalanden
eller stallningstaganden. Bo Hammar
som var mediem i partiet i nastan 30
ar varav 16 ar i partistyrelsen, skriver
i sin bok "Ett langt farval till kommunismen" foljande:
"Jag ar inte sarskilt langsint, men jag
har gott minne. Och for ett parti dar
sa manga lider av minnesforlust kan
kanske vissa paminnelser vara nyttiga."
Staffan Skott skriver i sin bok
"Liken i garderoben. Vansterpartiets
forf/utna 1917-1989" bland annat:
"Kommunist i dag ar man om man 1;
inte vet nagot om partiets forf/utna,
eller 2; inte vill veta nagot om partiets
forf/utna, eller 3; kanner till partiets
forf/utna men tycker att det inte spelar nagon roll. "
Vidare:
"Partiet ar manga ganger mer belastat an de fnoskiga sma nazistpartierna -for av ett etablerat riksdagsparti
kan man begara annat an au sma
grupper storda kverulanter. "
Lilt oss nu borja resan tillbaka till
Vansterpartiets forflutna.

Hitler-Stalinpakten
Under hela 30-talet och fram till sommaren 1939 hade kommunisterna
inte haft nagot till overs for Hiders
Tyskland. Nationalsocialismen
och

fascismen hade snarast betraktats
som kommunisternas
huvudfiender
och i Sverige var gatuslagsmal mellan
anhangare av de bada ideologierna
inte ovanligt. I augusti 1939 blev det
emellertid plotsligt annat Ijud i skalIan. Samtidigt som hotet om krig i
Europa vaxte och de tyska armeerna
marscherade upp vid gransen mot
Polen, hapnade varlden over budskapet an Tyskland och Sovjetunionen
hade ingatt en icke-angreppspakt.
Husse Stalin i Moskva hade talat och
de svenska kommunisterna Iyssnade
givetvis
ivrigt
till
husbondens
rost.Over en natt upphorde all kritik
av Hider och nazismen, och i partitidningen Ny Dag kallades Tyskland
och Sovjetunionen for "de bad a socialistiska staterna". Den 23 augusti
kunde man lasa:
"Gagnar detta freden? Naturligtvis
gagnar det freden. "
(Ny Dag 23 augusti 1939)
Alla bedomare var givetvis inte
lika overtygade som Ny Dag om att
ett forbund mellan Hider och Stalin
innebar raddningen
for freden i
Europa, och redan fbljande dag tillbakavisade tidningen kritiken:
"Forsoken att kalla en icke-angreppspakt for en allians och det lika lojliga pastaendet att 'Sovjet offrar Polen'
kan inte langre dupera folk. Det borjar nu bli klart for alia att

Sovjetunionen ater slar ett stort slag
far freden oeh far de hotade staternas
oavhangighet. "
(Ny Dag 24 augusti 1939)
Exakt en veeka senare -nar tyskama invaderade Polen- visa de det
sig med all onskvard tydlighet vad
"det stora slaget for freden" var vart.
Detta forandrade doek inte ails de
svenska kommunistemas syn pa pakten med Hitler. I en hyllningsartikel
pa Stalins fodelsedag 21 deeember
1939
skrev
partiledaren
Sven
Linderot bl a:
"Ur hela komplexet av Stalins omatliga historiska insatser vill jag gripa
ut en detalj -tillkomsten
av iekeangreppspakten
mellan
Sovjetunionen oeh Tyskland, som i
blixtbelysning illustrerar Stalins geni
oeh hans betydelse i den internationella politiken. "
Hur manga av Vansterpartiets
anhangare bnner till - eller viII bnnas vid - det faktum att en tidigare
partiledare beskrivit pakten mellan
nazister oeh kommunister som "genialisk"?

Forsvar for Hiders erovringskrig
Fragar man idag en vansterpartist
vad han eller hon anser om Hitlers
erovringskrig ar nog svaret ganska
givet. Naturligtvis blir det ett skarpt
fordomande. I september 1939 var
det daremot inte ails tal om nagra
fordomanden. Tyskland var ju i allians med Sovjetunionen oeh fiek inte
kritiseras.
Genom inveeklade oeh
smatt skrattretande resonemang kom
man i SKP £ram till att polaekema
sjalva bar skulden till att de blev
invaderade.
Aven
England
oeh
Frankrike fiek sin slang av sleven,
men mot Tyskland hordes ingen som
heIst kritik.
"1 ljuset av de bada senaste veekornas handelser star det klart far varlden vi/ken brottslig politik Englands,
Frankrikes oeh Polens regeringar
farde
nar
de saboterade
den
fredsfront
som
Sovjetunionen
fareslog"
(Ny Dag 15 september 1939)
Den 17 september giek oeksa
Sovjetunionen med i kriget oeh inva-

derade Polen fran oster.
u kastade
Ny Dag alia hamningar oeh med
stora bokstaver forkunnade tidningen
tva dagar senare:
"RODA ARMEN
HALSAS SOM
BEFRIARE"
(Ny Dag 19 september 1939)
Sa lad alltsa de svenska kommunisternas version av Polens forintande som sjalvstandig nation. Nar landet invaderades fran vaster var det
narmast polaekernas eget fel, oeh nar
det invaderades fran oster var det
Fraga om befrielse!
Den 9 april 1940 invaderades
vara grannlander
Danmark
oeh
Norge av den tyska armen. Dagen
innan hade den engelska flottan lagt
ut minor pa tre platser pa norskt territorialvatten i avsikt att forhindra
den
svenska
malmexporten
till
Tyskland oeh den handelsen anvandes av Hitler som en ursakt for att
anfalla Norge. Ny Dag hakade naturligtvis genast pa:
"Danmark
- oeh tydligen aven
Norge- har tvingats baja sig far det
militara vald fran Tysklands sida,
som faljde pa den engelska neutralitetskrankningen. Vastmakterna, som
genom sitt avergrepp framkallade
den tyska oekupationen,
hall sig
beteeknande nog borta. "
(Ny Dag 10 apri11940)
Skulden for Tysklands angrepp
lades saledes annu en gang pa
England oeh Frankrike. Stalin oeh
Hitler var fortfarande sata vanner,
oeh att drista sig till nagon kritik av
Tyskland var det inte tal om.
Forhallandet mellan det norska folket
oeh den tyska oekupationsmakten
beskrevs som narmast vanska pligt:
"Alla ar motstandare till den tyska
oekupationen,
men man ser ofta
tyska soldater oeh norska arbetare i
gatharnen eller pa alstugorna inbegripna i kamratliga meningsutbyten.
Nagot hat mot de tyska soldaterna
farefinns inte. "
(Ny Dag 24 april 1940)

Stalins erovringar
I det avtal som slots mellan Tyskland
oeh Sovjetunionen i augusti 1939
fanns en hemlig tillaggsklausul dar de

bada diktaturerna delade upp Osteuropa i sa kallade intressesfarer. Till
Sovjetunionens
intressesfar
horde
bland annat Baltikum oeh Finland.
Nar de av Stalin framstallda kraven
pa finska landavtradelser avvisades,
giek Roda Armen 30 november 1939
till anfall mot Finland. Nar Tyskland
tre manader tidigare invaderat Polen
hade man som orsak angivit att
polska soldater gatt over gransen oeh
dodat nagra tyska gransvakter. Stalin
ansag uppenbarligen att detta varit
en stralande ide oeh iseensatte ett liknande bedrageri. Nagra dagar innan
angreppet mot Finland startade tillbnnagav Moskva att finskt artilleri
hade oppnat
eld mot gransbyn
Mainila varvid fyra sovjetiska soldater hade dodats oeh ett tiotal sarats.
Enligt den sovjetiska propagandan
hade nu Finland att ta konsekvenserna av sitt handlande. Budskapet att
det lilla Finland - vars artilleri for
ovrigt befann sig langt bortom skotthall for Mainila - skulle ha anfallit
det jattelika Sovjetunionen vaekte
endast loje runt om i varlden, men
inte hos de svenska kommunisterna.
Har svaldes lognen med hull oeh bar:
"Oerhard finsk krigsprovokation artilleriaverfall mot sovjettrupper fyra radarmister dadade, nio sarade."
(Ny Dag 27 november 1939)
For sakerhets skull spred oeksa
partiets
ungdomsforbund
flygblad
som forkunnade samma budskap.
Nar kriget brutit ut talade
y Dag
om ett befrielsekrig dar det arma
finska folket som var forslavat, nu
skulle befrias. Det var inte bara
Norge som hade en ryktbar landsforradare,
aven Finland
hade sin
Quisling. Hans namn var Otto Wille
Kuusinen, en i exil i Sovjetunionen
bosatt finsk kommunist. Redan pa
Vinterkrigets
tredje dag bildade
Kuusinen pa Moskvas initiativ en
"finsk
folkdemokratisk
regering"
som efter Roda Armens seger skulle
ta over styret av Finland. Kuusinens
regering slot genast en bistandspakt
med Sovjetunionen oeh lovade att
Finland skulle avtrada de territorier
som Stalin begart. Samma dag som
Kuusinens regering bildades kom-

menterade Ny Dag:
"Finlands arbetare kraver demokra-

Foljande dag sratade tidningen
med rubriken:
"Kuusinen ar en beprovad finsk frihetskampe. Naturligt att han star i
spetsen for folkregeringen. "
(Ny Dag 4 december 1939)

de under Vinterkriget.
Nar Sovjetunionen i juni 1940
lade under sig de baltiska staterna
kunde man bland annat lasa foljande
kommentarer i Ny Dag:
"De nya trupperna har borjat marschera in och halsas med begeistring
av de arbetande massorna i respektive lander, som alltid forstatt att fol-

nas kapitalister och tyska socialdemokrater for ett tjugotal ar sedan
med vapnat vald forhindrade dem att
skapa. "
(Ny Dag 26 juni 1940)

Nu ansag ju inte manniskorna i de
baltiska staterna att den sovjetiska
inmarschen i deras lander var baserad "pa folkets vilja" som Ny
Dag uttryckte saken, utan tvartom har man i alia ar varit
En vecka senare:
motstandare till Stalins inva"Nar
Kuusinenregeringen
sion och alltid velat fa tillbaka
installerats i Helsingfors och
sina staters frihet och oberoenfolket ges mojlighet att i demode. Nar Hitler lade under sig
kratiska former avge sitt votum
en stor del av Europas stater
kommer
Finlands
arbetande
visade den svenska nazi-presfolk att krava en socialistisk
sen bade forsraelse for detta
omgestaltning av sitt land. "
och hittade ocksa oftast anled(Ny Dag 13 december 1939)
ningar att forsvara overfallen,
men att ga sa langt som att
Att Finland haft demokratisbeskriva
ockupationsmakten
ka val i nastan 20 ars tid bryd- i
som en befriare som bringade
de sig Ny Dag inte om att
folken fred, frihet, valsrand
namna. lnte heller det faktum
och demokrati hade de i alia
att hela folket - inklusive de
fall anstandighet nog att lata
finska kommunisterna
- stod
bli. Kommunistpressen
ar i
enade i det tappra och hiirdSverige ensamma om att ha
nackade forsvaret av sitt land,
natt dessa svindlande hojder av
bekymrade Ny Dag. Den 16
logn och hyckleri. Tror nagon
december skrev tidningen fol- Sven Linderot i talarstolen. Linderot var ledare for
att kommunisterna har gjort
jande kombination av logn och SKP, Viinsterpartiets foregangare, under aren 1929avbon for sina ord 1940? Nej
1951. Detta var sannolikt de svenska kommunisteronsketankande:
da, men a andra sidan har de
"1 Finland representerar sov- nas skamligaste period, da de hyllade Stalin villkorju bara haft 57 ar pa sig. Och
lost, oeh lydde minsta vink fran Moskva.
jettrupperna en fri finsk folkredessutom ar de ju fullt upptagpublik, i verklig mening demona med att halla minnet av
kratiskt styrelsekcik. "
kens fred och valstand i Baltikum
Stalins kompanjon Hiders forbrytel(Ny Dag 16 december 1939)
maste byggas pa arligt samarbete
ser levande. Stalins egna overgrepp
med Sovjetunionen. "
mot manskligheten och de svenska
Fern dagar senare skrev partileda(Ny Dag 17 juni 1940)
kommunisternas forsvar av dessa har
ren Sven Linderot:
man daremot ingen lust att befatta
"1 Finland har den socialistiska kamsig med.
"Demokratisk
pen for de arbetande massornas
Lettland. "
befrielse intratt i sitt slutgiltiga och
(Ny Dag 21 juni 1940)
Flyktingar
avgorande skede. "
Vansterpartiet vill garna framsta som
(Ny Dag 21 december 1939)
"Demokratisering
aven i Estland.
ett parti som srar for internationalism
Den stora demokratiseringsvagen i de
och solidaritet mellan folken. Alia
I Sverige led de Vinterkriget till att
baltiska staterna har nu natt Estland.
valsrandssokare
och senare deras
7000 av kommunistpartiets
19 000
Massdemonstrationer
och gladjemaanhoriga som saker sig till Sverige
medlemmar gick ur partiet i protest
nifestationer over den nyfunna friheutnamns givetvis av vansterpartister
mot Stalins anfall pa vart grannland.
ten pagar 1 bade Litauen och
till "flyktingar" och de svenskar som
Det ar val inte he It otankbart att en
Estland. "
vill skieka hem bedragarna ar givetvis
stor del av avhopparna ocksa lamnarasister och nazister. Man kan liitt fa
(Ny Dag 22 juni 1940)
de partiet p g a Ny Dags avskyvarda
intrycket att kommunister ar "flyksatt att rapportera om kriget. Annu i
"Under den maktiga Roda Armenss
tingarnas" framsta beskyddare som
dag, mer an 55 ar efter Vinterkrigets
beskydd kan de nu i fred och frihet
vill bereda alia "forfoljda" manniutbrott har SKPNPKN
inte offentligt
skor en plats i vart "rika" land. Nu
bygga upp det fria, pa folk ens vilja
tagit avsrand fran sitt stallningstaganar det inte ails sa. Kommunister gor
grundade samhalle, som vastmakter-

skillnad pa folk och fa, skulle man
kunna saga. Gentemot dem som flydde fran Stalins sovjetparadis visades
ingen som heist forstaelse, utan dessa
kallades i kommunistpressen
for
"quislingar",
"fascister", "patrask"
och
"pestrattor".
Hasten
1944
"befriades" de baltiska staterna ater
av Roda Armen, nagot som ledde till
en flyktingstrom
over Ostersjon.
Kommentarerna i Ny Dag var inte
nadiga. Nagra smakprov:
"De nyttiga manniskorna i Baltikum,
arbetarna, bonderna och de framstegsvanliga intellektuella, stannar kvar i
sina befriade hemlander for att bygga
upp starka socialistiska demokratier
och utnyttja sina landers rika mojligheter. Det vardefulla folket stannar,
men det fascistiska patrasket kommer
till oss. "
(Ny Dag 24 september 1944)
Finlands och Baltikums quislingar
uppenbarar sig i tata skaror. "
(Ny Dag 27 september 1944)
Det ar ett minimikrav pa vanlig
anstandighet mot de estniska och lettiska folken att dessa pestrattor i
varje fall inte tillats fritt trava runt
och sprida sin nazistiska lognpropaganda omkring sig. "
(Ny Dag 19 oktober 1944)
"Quislingarna
vart land."

maste

avvisas

fran

Det bar papekas att lagen om hets
mot folkgrupp inte fanns vid den har
tiden, annars hade det varit mycket
intressant att fa veta om det verkligen
var tillatet att kalla aylsokande for
"pestrattor".
u nojde sig SKP inte
enbart med att bedriva en hetskampanj i pressen, i riksdagen kravde de
kommunistiska
riksdagsmannen
att
alla baltiska flyktingar skulle sandas
tillbaka till Sovjetunionen. Till en
liten del fick de sina krav uppfyllda
nar Sverige ar 1946 sande tillbaka
167 balter som kampat pa tysk sida i
kriget. Sovjetunionen
havdade att
dessa fangar var att betrakta som
krigsfangar och kravde darfor deras
utlamnande. Efter att ha forhalat
arendet under flera manader fall
regeringen till slut undan for kraven
och sande tillbaka de fOre detta sol-

daterna. Denna hand else betraktas
som en av de storsta skandalerna i
svensk politik under Andra varldskriget, och kommunistiska politiker och
skribenter har aldrig generat sig for
att
anvanda
den
sa
kallade
Baltutlamningen som ett argument
for att Sverige skall ha en generos
flyktingpolitik. Att de i riksdagen
kravde att alla baltiska flyktingar
skulle avvisas har kommunisterna
daremot lyckats glomma bort. lnte
heller har de offentligt kommenterat
saken, eller bett om ursakt for att de
baltiska flyktingarna beskrevs som
"fascistiska pestrattor."

Stalin
Hur nagon kan hylla Adolf Hitler ar
for de flesta manniskor obegripligt. I
historiebockerna kommer Hitler for
all framtid att sra som representant
for diktatur, massmord, slaveri, krig,
osv. Nu var emellertid inte Hitler
ensam om att besitta dessa "kvaliteter". Faktum ar, art vad betraffar
skrackvalde, tyranni och massmord
hade till och med Hitler sin overman.
Denne person ar naturligtvis Josef
Stalin, varldshistoriens storste massmordare.
Historiker
har tidigare
beraknat antalet offer for Stalins
skrackvalde till ca 22 miljoner dada,
men nya forskningar som gjorts av
den
ryske
dokumentarfilmaren
Stanislav Govoruchin har visat att
antalet offer for Stalins massmord
var hela 70 miljoner manniskor.
Hittills har ingen - inte ens bland
kommunisterna i Ryssland - protesterat mot dessa siffror. Vad ansag da
kommunisterna i Sverige om denne
blodbesudlade tyrann? Nagra exempel: Pa Stalins 60-arsdag den 21
december 1939 stod foljande att lasa
pa Ny Dags forstasida:
"Vi averbringar pa 60-arsdagen var
hyllning till Josef Stalin, den stalharde kampen for den proletara revolutionen, den konsekvente marxistenleninisten, vara dagars Lenin, segraren over kapitalismen och over forradarna och kapitulanterna, socialismens kloke byggmastare, varldproletariatets storsta nutida ledargestalt
och vagvisaren till arbetarklassens
seger i varldsomfattning.
SVERIGES
KOMMUNISTISKA
PARTIS CENTRALKOMMITTE"

I samma nummer beskrevs Stalin
ocksa som "den manniska som hyser
akta karlek till sin medmanniska".
Nar Stalin tio ar senare fyllde 70 ar
skrev Ny Dag bland annat:
"ingen nu levande manniska har
betytt sa ofantligt mycket for hela
manskligheten som Stalin. Ingen nu
levande manniska har en sa oerhard
betydelse for hela manskligheten som
Stalin. "
(Ny Dag 21 december 1949)
I samma nummer kunde man
ocksa lasa partistyrelsens hyllningar
som bland annat inneholl foljande:
"Vi hyllar Stalin, symbolen fOr socialism och framatskridande,
fredssakens starste faretradare, representanten for den gode grannens politik
gentemot vart folk och de sma folkens starke beskyddare. "
Stalin som anfallit Finland och Polen,
forintat de baltiska staterna som
sjalvstandiga nationer, mot befolkningsmajoritetens vilja infort kommunistdiktaturer
i Tjeckoslovakien,
Ungern, Rumanien, Bulgarien och
Osttyskland och som nio ar tidigare
varit allierad med Hitler beskrivs av
y Dag som "fredssakens storste
foretradare"
och "de sma folkens
starke beskyddare"!!! Det forefaller
fullstandigt obegripligt hur nagon
kan vara sa fullstandigt blind for
verkligheten, men detta ar langt i
fran
det
varsta
exemplet.
Befolkningen i Sovjetunionen hade i
artionden levt i konstant skrack for
Stalin och hans valdsregim. Sannolikt
har ingen manniska nagonsin varit
mer hatad och fruktad av sa manga
manniskor som just Stalin varit, men
de svenska kommunisterna
hade
naturligtvis inget sett, inget hart och
inget forsratt. Har foljer ett bra
exempel pa detta:
"Ingen nu levande statsman omfattas
med sadan karlek och tillgivenhet av
sitt folk som just Stalin. Hundratals
miljoner
manniskor
utanfar
Sovjetunionens granser delar dessa
kanslor, darfor att de i Stalin ser en
ovarderlig tillgang for hela den internationella arbetarrarelsen och for fredens krafter. "
(Ny Dag 26 apri11951)

I borjan av ar 1952 kom fran
Moskva budskapet att Stalin var
sjuk. Bland alIa jordens normalt funtade manniskor -som inget hellre ville
an att se Stalin forsvinna fran scenenvackte detta naturligtvis endast gladje. I SKP var man naturligtvis av
annan asikt. I mars 1952 skrev Ny
Dag:
"Budskapet om Stalins sjukdom har
utlost djup forstamning
bland de
arbetande och framstegsvanliga massorna i Sverige, liksom i andra lander.
En varld i allvarlig angslan foljer bulletinerna fran Moskva. Det ar en
angslan foknippad med de innerligaste forhoppningar
att sovjetfolkens
och den internationella arbetarklassens store ledare och larare, fredens
forkampe,
socialismens-kommunismens geniale byggmastare, skall atervinna halsa och krafter for att framgent sta i spetsen for folkens fred och
trygghet. "
(Ny Dag 5 mars 1952)
Foljande dag kom meddelandet
om att Stalin var dad och Ny Dag
skrev:
"Som praktisk ledare och larare, som
genial teoretiker och vagvisare, som
det rattfardiga befrielsekrigets storste
faltherre och fredens framste forkampe, som statsman och folkledare av
ny typ har Stalin gjort en insats till
manniskornas basta som for alltid
kommer att besta. "
(Ny Dag 6 mars 1952)
Ny Dag hade ju onekligen ratt i
att Stalin var en ledare av "ny typ",
eftersom det aldrig tidigare hade
intraffat att nagon hade slaktat 70
miljoner manniskor, men om det
verkligen var "en insats till manniskornas basta" kan ju diskuteras.
Samma
dag
skrev
partiledaren
Hilding Hagberg:
"Stalin har under en halv mansalder
utvecklat sadana manskliga kvaliteter
sam lysande intelligens, balans och
klarhet, idetrohet, mod, fasthet, energi och karlek till manniskorna. "
Samma dag publicerades SKP:s
centralkommitte ett upprop dar man
bland annat kunde lasa:
"Ma Sveriges kommunister visa sig

foredomliga nar det galler att forvalta arvet fran var tids storste marxist,
Josef Stalin. Ma Sveriges kommunister tillagna sig Stalins geniala lara
och lata den bli vagledande {Or hela
den politiska verksamheten. Under
Stalins arorika baner, framat till socialismenf"
I de svenska kommunisternas
bgon var tydligen Stalin en kombination av Jesus, Albert Einstein, Moder
Theresa, Mahatma Gandhi med flera,
forkroppsligad i samma person. Det
maste ha varit en besvikelse for dem
att Stalin -som ett blygsamt tack for
sina enastaende insatser for manskligheten- inte tilldelades Nobels fredspris. Forvisso hyllar nazister Hitler,
men fragan ar om de nagonsin har
hangivit sig at samma nastan religiosa dyrkan av sin tyrann, som kommunisterna
gjorde
at
sm.
Vansterpartiets anhangare visar ofta
och garna sin ansky for Hitler och
nazismen, men nagra avstandstaganden fran sitt glorifierande av Stalin
och hans kommunistiska "paradis"
hor man aldrig avo Inte heller har de
gjort avbon for sin tidigare dyrkan av
en diktator som till och med var
varre an Hitler. Som vanligt lider de
av total minnesforlust
eller total
okunnighet.

Historieforfalskning
Nu kan man ju alltid tro att SKP inte
visste nagot om hur det egentligen
stod till bakom jarnridan, och att
man inte hade en aning om vilken
massmordare Stalin egentligen var,
men detta ar inte sant. Nynazisterna
ar inte ensamma om att ha forsokt
forfalska historien, aven de svenska
kommunisterna har varit verksamma
i samma bransch. Redan fore Stalins
dad hade sanningen borjat komma
fram, men Ny Dag tolererade inga
onda ord om sin Messias. Precis som
nazister viftar bort Hitlers brott som
judisklkommunistisk
propaganda,
avtardades i Ny Dag rapporterna om
Stalins tyranni som kapitalistisk propaganda.
"Det ar lika galet att forestalla sig,
att denna djupa karlek och tacksamhetskansla, detta klippfasta fortroende, skulle ha tillfallit en manniska av
den typ som den kapitalistiska propa-

gandan malat, en brutal och barbarisk maktstravare som var likgiltig
for
manniskornas
lycka.
I
Sovjetunionen har det aldrig funnits
och kan det aldrig finnas nagot slaveri. Det ar bara en gammal logn av
Goebbels, sam nu distribueras fran
Forenta Staterna. "
(Ny Dag 9 mars 1953)
Nog ar det slaende hur mycket
gemensamt nazister och kommunister
har, och det £inns fler exempel. I
Hitlers Tyskland fanns koncentrationslager dar miljoner manniskor
motte doden. I Stalins Sovjetunionen
fanns det ocksa koncentrationslager,
skillnaden var bara den att dar var
lagren sa manga fler och antalet offer
sa mycket hogre an i Tyskland. I dag
agnar sig nynazisterna at att forsoka
forneka
koncentrationslagrens
existens, och inte helt overraskande
har de svenska kommunisterna tidigare agnat sig at samma avskyvarda
hantering. Det finns flera exempel pa
detta, men har nojer vi oss med att
granska ett enda. En av dem som
lyckades overleva Stalins slavlager
var en svensk. Hans namn var
Ragnar Rudfalk, fodd och uppvuxen
i Jamtland. Vid 23 ars alder begav
han sig under kriget till fots genom
norra Finland mot den sovjetiska
gransen, tillsammans med en norsk
kamrat. Meningen var att de bada
skulle ta sig till Kanada for att ga
med i de norska forband som utbildades dar. I stallet for att sandas till
Kanada hamnade de bada kamraterna i sovjetiskt hakte. Bada domdes
till tre ars straffarbete och skickades
till ett lager. Norrmannen
dukade
under av umbarandena i lagret, men
Rudfalk lyckades mot alla odds overleva. Nar de tre aren gatt blev han
frigiven ur lagret, men fick inte ateryanda till Sverige. I stallet blev han
forvisad till Sibirien dar han arbetade
som timmerflottare. Rudfalk lyckades dock kontakta svenska legationen
i Moskva och kunde med hjalp av
diplomaterna
dar atervanda
till
Sverige. Dagens Nyheter publicerade
en serie artiklar om Rudfalks uppleyeIser i Stalins strafflager, och da blev
det sannerligen liv i luckan pa Ny
Dags redaktion:
"Vi ar vana vid att den antisovjetiska

hetspropagandan tar sig de mest groteska och forljugna former. I tisdagsnumret
av Dagens
Nyheter
berattar
en
flottningsarbetare,
Ragnar Rudfalk, om pastadda upplevelser i ett ryskt fanglager. De fasor
han darvid malar ut ar varre an de
som kan uppsta i en sadists varsta
fantasi. Dessa skrackskildringar ar
emellertid sa daligt genomtankta att
de till storsta delen
faller pa sin egen
orimlighet. "
(Ny Dag 15 oktober 1947)

ett bevis pa argumentnoden i den
sovjetfientliga propagandan och en
skam for Tidens forlag."
(Ny Dag 10 april1951)

vanstersocialistisk angel over en partikongress. Tvartom ar arvet av
demokratiforakt
och hyckleri mer
levande an man kanske tror."

"Morgon- Tidningen
fortsatter
att
forsvara skojaren Rudfalk. Rudfalk
har tecknat en nidbild av svensk
fackforeningsrorelse.
Bade i detta
avseende och i skildringen i ovrigt
hopar
Rudfalk
orimligheter och
logner. Dravel pa
amerikansk
anstiftan. "
(Ny Dag 16 april
1951)

"Stig Bergling blir inte av med sitt
juridiska ansvar bara for att han fick
byta namn till Eugen Sandberg. Och
det samma galler de svenska kommunisterna. Det rena blc1nekandet har
de utvecklat till en skon konst. "

"Alia dessa nya
metoder i den
politiska kampen
iir av utpriiglat
marxistiskt
ursprung. Allt
som jag behovde
gora var att overta
metoderna och
forma dem efter
vara syften."

"Nu ar ynglingen
Rudfalk hemma hos
mamma och pappa
igen och underhaller
familjekretsen
med de mest vilda
fantasier om Sovjet.
Nere pa Dagens
Nyheters redaktion
i Stockholm
sitter
redaktor
Wenner ling
och
breder
ut
dessa
sagor till det vidunderliga.
Tidningen
far material till hets
och
forberedande
krigspropaganda
mot Sovjet. Det finns hjaltar som inte
tal dagsljuset. Ragnar Rudfalk, vars
hopdiktade lidanden i ryssfangelser
kunde ta livet av tio isbjornar, ar en
sadan hjalte. "
(Ny Dag 20 oktober 1947)

Kanns argumenten igen? Kanns
ordvalet igen? Ar det inte ungefar sa
har det brukar lata nar nazister fornekar Hiders koncentrationsIager?
Ar det nagon som nagonsin har hort
en vansterpartist yttra ett enda ord
om sitt eget partis forflutna som
"historierevisionister"?
Senare skrev
Rudfalk en bok om sina upplevelser i
Sovjet, och nar den kom ut 1951 borjade Ny Dags historierevisionister
spela upp samma gamla skiva igen:
"Rudfalks rovarhistorier fran 1947,
en snart fyra ar gammal skojarserie.
De gamla rovarhistorierna har putsats nagot, men den gamla rappakaljan ar kvar. Tidens uppvarmning av
Bonniers fyra ar gamla avskrade ar

"Stockholms
socialdemokratiska metallklubbar
hade
pa
torsdagskvallen kallat
okande
Ragnar
Rudfalk att infor
knappt
halvsatt
aula
Eriksdalsskolan
spela upp sin fortalsskiva
mot
Sovjetunionen. "
(Ny Dag 1 februari 1952)

Inledningsvis
citerades
Staffan
Skott som i sin bok skrivit:
"Kommunist i dag ar man om man 1;
inte vet nagot om partiets forflutna,
eller 2; inte vill veta nagot om partiets forflutna, eller 3; kanner till partiets forflutna men tycker att det inte
spelar nagon roll. "
Se till att de vansterpartister som
tillhor kategorierna 1 och 2 far veta,
och att de som tillhor kategori 3
standigt paminns om sitt partis forflutna. Lat oss sluta med ytterligare
tva citat ur Staffan Skotts bok:
"Ett parti som bedrivit hets mot
utlandska folkgrupper, beljugit lander
och folk dven sedan de krossats av
Hitler, forsokt Iura i sitt eget folk att
vdrldshistoriens effektivaste och vidrigaste massmordare var en angel ett sadant parti har berovat sig sjdlvt
all moralisk ratt att forkunna nagot
och leda nagon. Ett sadant parti kan
inte heller goras till nagon oskyldig

For den som vill veta mer om
SKPNPKNPN:s
skamliga historia
rekommenderas foljande bocker:
Staffan Skott: Liken i garderoben.
Vansterpartiets forflutna 1917-1989
(Tidens forlag 1991).
Bo Hammar: Ett langt farval till
kommunismen
(Brombergs
forlag
1992).
En annan bok som ar intressant ar
"Socialism och fascism - samma
familj" av Yvan Blot (Timbro forlag
1985). Samdiga finns att lana pa de
fiesta stadsbibliotek. Dr Yvan Blots
bok ar foljande citat fran ett brev
som Karl Marx skrev till en annan av
socialismens
teoretiker,
Friedrich
Engels 30 juli 1862 hamtat. Marx
syftar i detta citat pa Ferdinand
Lassalle, en tysk socialdemokratisk
politiker:
"Jag har nu blivit overtygad om att
han hdrstammar fran de negrer som
forenade sig med Moses under taget
genom Egypten, nagot som hans kranium och harvaxt bevisar. Det ar
sakert att denna blandning av jude
och tysk med basins lag av neger skulIe ge ett lustigt resultat. "
Vansterpartiets
ideologiska ledstjarna Karl Marx var uppenbarligen
inte bara antisemit, utan aven motstandare till rasblandning. Det skulle
vara trevligt att fa hora en kommentar till detta fran nagon ledande
vansterpartist, men det lar man val fa
vanta forgaves pa. Antingen kiinner
de inte till det. Eller ocksa har de
glomt det. Eller sa vet de om det men
tycker att det inte spelar nagon roll.
Som med Stalin. Och forresten sa kan
man ju alltid byta ideologisk ledstjarna. Eller partinamn.

Engelbrektsm

Ett hundratal partimedlemmar
och sympatisorer samlades detta ar pa Engelbrektsplan
daren och frihetskiimpen Engelbrekt Engelbrektsson
Sondagen 27 april i Stockholm hogtidligholl Sverigdemokraterna
for sjunde
:het i rad Engelbrekts
dodsdag. Det
var en vacker och solig dag, perfekt for
ett politiskt
mote i nationalismens
anda.
Foregaende ar hade var demonstration blivit stoppad, och vi fick noja oss
med ett stillasraende mote, instangda
bakom polisens kravallstaket. Detta ar
hade vi nojt oss med att ansoka om ett
stillasraende
mote. Denna gang hade
dock polisen beslutat sig for att minska
var
rorelseyta
ytterligare;
pa
Engelbrektsplan
hade de stallt upp en
blygsamt tilltagen oval av kravallstaket, dar vi tydligen forvantades stalla
upp. Naturligtvis kunde vi inte acceptera detta
"a por pa zoo-arrangemang". Den nyblivne viceordforanden
Jakob Eriksson tog en diskussion med
poliskommissarien
som var platschef.
Denne gick efter en stund med pa att
oppna
staketet
sa att lastbilen
vi

anvande
som
talarpodium
kunde kora in.
Vi andra skulle
sra utanfor och
lyssna pa talarna.
Ett hundratal
partimedlemmar
och
sympatisorer
hade
samlats
for att overvara
motet.
Dessutom
anslot sig nagra
sondagsflanorer som passe-

for att hedra den store riksforestan-

Jakob Erikssons forsta tal som vice ordforande

rade.
Manga
bad att fa de
flygblad som sarskilda flygbladsutdelare overlamnade
till forbipasserande.
Motdemonstranterna
lyste denna dag
for en gangs skull med sin franvaro, sa

motet kunde forflyta ostort. Jakob
Eriksson holl sitt forsta tal i egenska p
av vice ordforande, och det blev mycket uppskattat.

arschen 1997
Mikael Jansson holl ett innehallsrikt tal som mana de till hopp och fortrostan infor framtiden, da de vanliga
svenska valjarna till sist skulle vakna
och inse hur misskott deras land blivit
under Hera decennier.
Han pekade
ocksa pa de demokratiska
nationella
partiernas
framgangar
ute i Europa,
sarskilt i Frankrike och Osterrike, och
informerade
om vart samarbete med
europeiska och nordiska broderpartier,
vilket drog spontana
applader bland
ahorarna.
Efter motet skulle ett inomhusmote
hallas for att lamna ut viktig information om kommande
aktiviteter. Detta
var ursprungligen
tankt att hallas i
ABF-huset, men vi fick avslag i sista
minuten. Uppenbarligen
hade de blivit
tipsade om att det var ett parti som
inte hade samma demokratiska
rattigheter som alla andra som skulle halla
motet. I stallet tog vi oss till reservlokalen i medborgarhuset
pa Sodermalm.
Pa vagen dit stoppades Uppsala-gruppens buss av polis en. Det visa de sig
senare
att en person
av asiatiskt
ursprung
hade blivit nedslagen
pa
Medborgarplatsen.
Offret hade inte
sett vem som angripit honom, men tydligen tankte polisen omedelbart pa oss.
I tron att nagon av vara sympatisorer
hade sprungit fran Engelbrektsplan
till
Medborgarplatsen
under
pagaende
mote for att misshandla nagon, darefter
sprungit
tillbaka
till
Engelbrektsplan
innan motet var slut,
for att sedan ta bussen tillbaka ned till
Medborgarplatsen,
begarde nu polisen
att fa se samtligas legitimation.
De
tvingade ocksa vara medlemmar
att
stalla upp mot en vagg for att bli videofilmade. Av forklarliga skal var medlemmarnas
installning
till
Stockholmspolisen
tamligen bitter efter
denna hand else.
Det ar skrammande
att nagot
sadant kan intraffa i en demokrati,
men incidenten ar likval typisk for var
tid. Den maste anses vara ett gott
exempel pa vad Hera ar av massmedial
hets mot demokratiska
nationella kan
astadkomma;
polisen behovde inget
annat skal till denna uppenbara krank-

ning an den av massmedia presenterade bilden av nationella som rasistiska
missdadare.
Den trakiga handelsen
till trots,
Engelbrekt kunde detta ar hedras pa
ett vardigt satt, utan storande antide-

mokratiska
element,
anses som lyckad.

och

dagen

fick

TEXT: TORBJORN KASTELL
FOTO: STEVE LARSSON

Riksars11totet 1997
Lordagen 22 mars samlades representatnter for Sverigdemokraternas
olika
distrikt till Riksarsmote. Vi traffades
pa ett konferenshotell
i Stockholm,
och aven den har gangen fick vi vara i
fred for attacker fran antidemokratiska element. Den end a allvarliga faran
utgjorde det ovanligt elakartade vintervadret, men trots blixthalka kom alia
representanter
fram helskinnade.

Inledningsord av Tomas
Johansson
Tomas
Johansson
fran
Stockholm
inledde riksarsmotet
med ett kort tal
utifran talessa tten "sanningen
ar ilia
hord, samre raid och varst lonad" och
"sanning besrar nar logn forgar". Han
beskrev
fall
efter
fall
dar
Sverigedemokraterna
tagit pa sig sanningssagarens otacksamma roll. Nar vi
sverigedemokrater
sagt den enkla sanningen har vi blivit nedtystade - eller
utskrattade
och hanade. Men liksom
det lilla barnet i sagan om kejsarens
nya klader kommer vi en gang att fa
skrattarna pa var sida. En dag kommer
svenska folket att se hur det srar till,
och den nuvarande
makteliten
kommer att sta dar med skammen, liksom
kejsaren i sagan i sin a inbillade klader.

Sanningen segrar - till sist
Johansson gay exempel ur his tori en pa
hur sanningssagaren
statt isolerad i en

oforstaende
eller rent av
hatsk
omvarld.
Av
Johanssons
exempel framgick hur ofta
de maktiga i
samhallet haft
en alldeles felaktig uppfattning om viktiga och grundlaggande
forhallanden. De
har
undertryckt all kri- Tomas Johansson inledde iksarsmotet med ett tal om sanningstik, men sansagarens otacksamma roll.
ningen
har
anda
kommit
ar vaxer upp an har, an dar. Sa gott
fram till slut. Tiden arbetar for sansom alltid ar det unga friska krafter
ningen. Det galler bara att harda ut!
som tar vid. Det ar ett parti pa fram-

Partitoppen
Mikael Jansson, Orebro, och Anders
Westergren,
Hoor,
omvaldes
med
entusiasm
till ordforande
respektive
andre vice ordforande. Den hittillsvarande forste vice ordforanden
Tomas
Andersson, Sundsvall, stallde inte upp
till omval. I ett brev till motet forklarade han sitt stallningstagande
och gay
oss nagra goda ord pa vagen mot ett
svenskt Sverige.
Till ny forste
vice ordforande
utsags
Jakob
Eriksson fran Falun.
Han
presenterade
sig och sina hjartefragor infor motet,
och vi onskar Jakob
all lycka och framgang
pa
hans
ansvarsfulla post!

Gladjande
utveckling over-

Nagra partimedlemmar
begrundar
motionerna som lades fram.

en av de manga manga

aUt ..•
Vi har
val
alia
markt att SD har
medvind. Det marktes pa ombuden att
de
representerade
ett parti i utveckling.
Arbetsgrpper
och lokalavdelning-

marsch som engagerar sa manga unga
manniskor. I alia andra partier ar det
idel grah:1rsman (och en och annan
graharskvinna)
som
styr.
Sverigdemokraternas
enda problem ar
att vi borde engagera litet fler aldre
och mycket fler kvinnor.

...och ett riktigt LYFT ii
Skane/Blekingedistriktet
Anders Westergren
presenterade
ett
diagram
over de info-bestallningar
som kommit in till SD-SHne/Blekinge.
Det visade sig att antalet bestallningar
per manad okat med 1000% jamfort
med laget for ett :1r sedan. Siffrorna
borjade stiga i hojden under sommaren
1996 och sedan foljde en stigande
trend fram till jattesiffror for februari
och
mars
1997.
Grattis
SDSkane/Blekinge!
Grattis
ocksa
SDHalland sam varit med ach bidragit till
framgangen i SHne!

Debatterade fragor
Den enskilda fraga sam debatterades
mest var arbetslosheten ach hur denna
skall
bekampas.
SD-Skane/Blekinge
fick i uppdrag att utarbeta ett konkret
handlingsprogram
at partiet. Andra
fragor rorde partiprogrammet,
men de
bardlades ach skall tas upp forst nar
valet ar over.
Over huvud taget var det en trevlig

och kamratlig
stamning
pa motet.
Visst framkom det klagomal pa ett och
annat, men det marktes att ombuden
bnde
att SD var pa ratt vag.
Debatterna drog inte ut pa tiden, utan
tid fanns till trevliga pauser, da vi
kunde ata och dricka, umgas och
prata.

Stadgeandringar
Nagra smarre andringar i SD.s stadgar
gjordes. I fortsattningen
far lanen i
princip valja en representant
till SD:s
Riksarsmote
for
varje
paborjat
100 OOO-tal invanare. En grans uppat
och nedat ar dock satt: Inget Ian kan
ha mer an sex representanter,
och alla
Ian far valja minst tre representanter.
Vidare bestamdes att kommunforeningarna skall Mila arsmote i januari
eller februari, distrikten i mars och riksorganisationen
i april
eller maj.
Slutligen beslutades det att ett partimedlemsskap som inte fornyats fore 1
mars skall raknas som forfallet.

Dyrtidsanpassat mote
Det ar inte billigt att vara aktiv
Sverigdemokrat,
det har vi alla markt.
Att aka som representant
for arsmotet
ar inte bara ett hedersuppdrag,
utan
aven en ekonomisk uppoffring, storre
ju langre bort fran mellansverige man
bor. Manga representanter
maste betala dyra bil-, bat- eller ragresor och tva
overnattningar.
Vi som forberedde
motet
forsokte
anpassa inkvartering
och forplagnad
efter radande arbetsloshet
och dyrtid.
For att halla matkostnaderna
nere
hade nagra styrelsemedlemmar
brett
massor av matiga smorgasar, blandat
saft och kokat kaffe. Detta saldes
sedan till sjalvkostnadspris
i motespauserna.

Nasta ar stormote och SD-jubileum!
Nasta Riksarsmote kommer att forlaggas till langhelgen i samband med 1
maj, 1 - 3/5 1998. Da skall SD:s tioarsjubileum firas med ett riktigt stormote. Till denna jubileumshogtid
ar alla
medlemmar inbjudna. I anslutning till
stormotet
kommer
Engelbrektsmarschen
att avhallas (ime
pa 1 maj, dock!). Prick in helgen i din
almanacka redan nul

TEXT: EVA NYMAN
FOTO:STEVELARSSON

Nastan hela styrelsen samlad. Sittande fran vanster: Arnold Bostrom, Markus
Koch, Anders Westergren, Mikael Jansson, Jakob Eriksson, Jimmy Windeskog,
Lars Emanuelsson. Staende fran vanster: Martin Karlsson, Per Emanuelsson,
Michael Bergman, Joakim Larsson, Magnus Edman, Eva Nyman, Torbjorn
Kastell, Steve Larsson, Paul Svensson, Roland Nilsson, Jimmie Akesson.

Styrelsen 1997
Ordforande
Vice ordforande
Andre vice ordforande

Mikael Jansson, brebro
Jakob Eriksson, Falun
Anders Westergren, Hoor

Partiorganisator
Kassor
SDU-ansvarig

Lars Emanuelsson, Stockholm
Arnold Bostrom, Huddinge
Jimmy Windeskog, Borlange
Torbjorn Kastell, Sundsvall
Martin Karlsson, Kavlinge
Markus Koch, Ed
Eva Nyman, Uppsala
Thomas Soderberg, Sundsvall
Joakim Larsson, brbyhus
Magnus Edman, Sala
Per Emanuelsson, Torslanda
Paul Svensson, Ystad
Steve Larsson, Uddevalla
Arne Andersson, Timra
Roland Nilsson, Visby
Michael Bergman, Trollhattan
Jimmie Akesson, Solvesborg
Jan Avall, Eslov
Bjorn Soder, Lund

Tema kommunism:

Anarkismen
I vansterextremisternas
demonstrationsdg
finner man allt som oftast de svartkladda, maskerade anarkisterna. Aven om
anarkism inte n6dvandigtvis ar samma sak som kommunism - anarkisterna var som bekant bland de f6rsta som rensades ut
efter bolsjevikernas makt6vertagande
i Ryssland - finns det anda flera gemensamma drag. Kritiken av det kapitalistiska
samhallet ar ett exempel. Bland de otaliga extremistgrupper
som spjalkas loss som ett resultat av de kommunistiska 'grupperingarnas otaliga fraktionsstrider
finner man ocksa atskilliga anarkistiska grupper. Darf6r ar det pa sin plats att ta'upp
anarkismen i anslutning till kommunismen.
I denna artikel presenteras en recension av George Woodcocks bok Anarkismen som kom ut 1962. Artikelf6rfattaren
ger
ocksa sin syn pa denna obehagliga ideologi.
Forfattaren
George Woodcock
ar en
forsiktig
sympatis6r
till anarkism,
dock ger han intryck av att halla sig
till fakta. Boken beskriver en historisk
utveckling med borjan 1840, da den
diskussionslystne
Pierre-J oseph
Proudhon kom ut med verket Vad ar

valtningskostnaderna.
Projektet med Folkets bank tillintetgjordes nar Proudhon fangslades for
upprorisk verksamhet.
Nagra citat:

egendom?

"Undervisningen skall kontrolleras av
larare och foraldrar. "

Fragan i bokens titel besvaras melIan parmarna med nagot som blivit ett
klassiskt anarkistiskt citat - "Egendom
ar staId".
Proudhon blev den forste som frivilligt gay ansprak
pa beteckningen
anarkist. Som sista hand else beskrivs
hur falangisterna under Franco krossar
den betydelsefullaste
av anarkistr6relserna genom inraget i Barcelona 1939.
Det ursprungliga
ordet anarchos
betyder "uran harskare"
pa grekiska.
"Anarki" och "anarkist"
uppstod som
begrepp under franska revolutionen,
nar olika partier kritiserade varandra.
For att forsra anarkismen ar det viktigt
att veta nagot om r6relsens larofader.

Pierre-Joseph Proudhon (180965)
En fransman av lag b6rd som bland
annat forsorjde sig som tryckare och
frilansare. Han var i mangt och mycket
en ensamvarg och deltog inte pa barrikaderna
revolutionsaret
1948. Hans
framtidsvarld
bestod av en federation
av kommuner
och arbetarkooperativ.
Individer och smarre grupper skulle
inneha (inte aga) produktionsmedlen.
Kontrakt
och omsesidig kritik skulle
reglera
varuutbytet
och tillforsakra
individen produkten
av hans arbete.
1849 konstituerade
Proudhon Folkets
bank som genom att beframja arbetarnas eget varuutbyte
medelst arbetscheckar skulle leda till en fredlig samhallsomvandling.
Rantefoten
skulle
vara nominell och enbart tacka for-

"Allman rostratt ar motrevolution. "

blev en aterflyttning till Ryssland aktuell; Kerenskij mottog honom med militarorkester.
Oktoberrevolutionen
beskrevs som revolutionernas
begravning av Kropotkin. Till skillnad fran
andra, mindre namnkunniga,
anarkister klarade han sig undan tjekan med
livet i beMIl.

William Godwin (-1836)
"Alla partier utan undantag ar varianter av absolutism, i den man de stravar
efter makt. "
"Om samhallet i sjalva verket ar en
naturprodukt, da ar uppenbarligen de
som forsoker palagga manniskoskapade lagar samhallets verkliga fiender,
och den anarkist som uppreser sig mot
dem och gar anda darhan att tillgripa
vald och odelaggelse ar overhuvud
taget inte asocial... han ar panyttfodaren.

Michail Bakunin (1814-76)
En monumentalt
excentrisk ryss som
skrev kopiost men and a inte efterlamnade nagon fardig bok. Satt i sibiriskt
fangelse i tolv ar. Meningslosa
komplotter och hemliga sallskap utgjorde
hans huvudsakliga verksamhet.

Peter Kropotkin (1842-1921)
Kropotkin var en ryss av furstebord.
Trots a tt han ogillade valdsmetoder,
tog han inte avsrand fran faktiska
anarkistiska
attentat.
Han tillhorde
som ung tsar Alexander II pagekar.
Genom att som geograf ta fram kartor
over Sibirien fann han vidare ett civilt
yrke. Efter fangelse for anarkistisk agitation i Ryssland drog han sig tillbaka
som anarkistisk guru i England. Som
en foljd av Februarirevolutionen
1917

Godwin tillh6rde en fundamentalistisk
kristen sekt fram till mitten av 30arsaldern. Han kallade sig aldrig anarkist men har haft ett visst inflytande
genom sina skrifter och teorier.

"Allt som utlovar storhet ar domt att
hamna under misstankens och avundens mordarhand. "
"Den enes makt over den andre maste
alltid harrora fran overenskommelse
eller fran erovring. Av naturen ar vi
alla jamlika. "
"Anarkismen ar overgaende, men
desptismen har en tendens att bli permanent."
"Planen pa en nationell undervisning
borde enhalligt motarbetas pa grund
av sitt patagliga samband med en
nationell regering. "
Godwins metod var att bilda lost sammanfogade diskussionsgrupper
av personer som vackts till att soka sanningen och lokala samhallsenheter
utan
lagar (forsamlingar).
I exceptionella
nodlagen kunde det bli nodvandigt att
sammankalla
en generalforsamling.
Men sad ana skulle aven under de
basta omstandigheter
medfara allvarliga olagenheter.
En generalf6rsamlings
handlande ar
baserat pa den fiktiva enhalligheten
vid majoritetsbeslut.
Annu odesdigrare

ar den verkliga enhalligheten som uppstar nar delegaterna sammansluter
sig
till panier och godtar att det individuella tankandet
klavbinds. Barnen ska
befrias fran foraldrars och larares herravalde.

Johann Caspar Schmidt (Max
Stirner 106-56)
Stirner var en bayrare som predikade
upprorisk
sjalvhavdelse
och forutsag
en union
av egoister.
Miljon
vid
Hippels weinstube i Berlin dar unghegelianer, Marx, Engels och andra hogljutt orerade gay impulsen till det anarkistiska engagemanget.

"Friheten lever endast i drommarnas
rike! Egenhet daremot ar min hela
varelse och existens, det ar jag sjalv. "
"Vi tva, staten och jag, ar fiender.
Mig, egoisten ligger inte detta samfund
at hjartat. Jag offrar ingenting at det.
Jag utnyttjar det endast, men for att
kunna utnyttja det fullstandigt maste
jag snarare forvandla det till min egendom och min skapelse, det vill saga jag
maste forinta det och i dess stalle hilda
egoisternas union. "
"Om undergivenheten upphorde skulle
det vara slut med allt herravalde. "
"I egenskap av unikum har du inte
langre nagot gemensamt med den
andre och darfor inte heller nagot skiljande eller fientligt. "

Internationell

utveckling

Marx sag i Proudhon
en eventuell
medarbetare, tills de brot 1846. Nagon
tydlig skiljelinje mellan frihetliga och
auktoritara
kommunister
uppstod inte
£Orran med konflikterna
inom Forsta
Internationalen
(1864-76)
mellan
Bakunin och Marx.
Bakunins grupp kom att bli den
historiska
anarkistrorelsens
karna.
Marxisterna forsokte sPela ut bakunisterna
genom
att
flytta
Forsta
Internationalens
generalrad
till New
York, men foljden blev ett bontynan-

de.
Ar 1896 uteslots anarkisterna
ur
Andra Internationalen.
Som en foljd av
brytningen
skaffade sig anarkisterna
egna symboler, de svarta fanorna. I
bland anvandes fanor med rott och
svan pa var sida om en diagonal. En
universell symbol, som kan ses i dag
bland destruktiva
gatugrupper,
upp-

fanns 1964 i Frankrike.
Genom grundandet av en syndikalistisk International
- Internationella
Arbetarassociationen
- 1922 skapades
en pragmatisk
gren. Dess sate lag i
Berlin till 1932, I Amsterdam till 1939
och darefter i Stockholm. Syndikatet
sattes har i stallet for kommun och och
industriell aktion i stallet for uppror.
Den
tusenariga
generalstrejken
ar
rorelsens stora mal.

Avskyvarda attentat
Efter att ha endast ordat om attentat
overgick ord till handling a v nagon
anledning kring ar 1884. Namnen pa
de som mordades - kungar, regeringschefer, nunnor eller helt vanligt folk publiceras inte i den har artikeln tillsammans
med de lumpna attentatsmannen.
Attentaten
var
ganska
omfattande, speciellt i Italien, Spanien
och Latinamerika.
Sakerhetstjansterna
svarade pa det nakna och meningslosa
valdet med att effektivt infiltrera terrorgrupperna.

I nagra lander
I Spanien var som sag anarkismen som
starkast. Syndikalisterna
hade ministrar med i den Folkfrontsregering
som
bildades
1936.
Inbordeskriget
sog
snan musten ur anrkistrorelsen
som
dock hann med en del kollektivprojekt, bland annat styrde syndikalistiska
arbetare Barcelonas industrier i fyra
manader.
Det ryska
anarkistiska
"Tjerny
Peredel" (Svarta Skiljemuren) omvandlade sig 1883 till en marxistisk grupp
som
fran
1898
hette
Ryska
Socialdemokratiska
Paniet.
Anarkisterna
hamnade sedan i skuggan av det socialrevolutionara
paniet
pa landsbygden och av de mensjevikiska och bolsjevikiska delarna av socialdemokratin i staderna. Ett ston anslag
fick anarkisterna
trots allt i sodra
Ukraina dar tiotusentals bonder gjorde
uppror under de svarta fanorna 191821. Tjekan slog obonhorligt ned rorelsen efter att ha dragit nytta av ett
samarbete under inbordeskriget.
Forfattaren
Toistojs
filosofi gay
upphov till en rad tolstojanska kolonier, autonoma
fran stat och lagar.
Dessa levde ett tag, var fredliga och
brukar inte raknas som anarkistiska,
Sarskilt ehuru forfattaren
sjalv tog
avstand fran anarkismen. Den sovjetiska nationalsangen
var fram till 1944

den

sang

som

brukar

benamnas
till

Internationalen och som oversatts

svenska av Henrik Menander.
I det land som manga trodde forst
av alla skulle omstortas - Tyskland kom anarkister att spela stor roll vid
bildandet av sovjeter i mellankrigstyskland. Pa vadjan av den socialdemokratiske presidenten Friedrich Ebert slog
frikarerna
ned de tyska sovjeterna i
Berlin, varvid kommunistpartiets
ledare
Karl
Liebknecht
och
Rosa
Luxemburg mordades.
De
svenska
socialdemokraterna
stotte
ut anarkisterna
ur rorelsen
1891. Efter en odesdiger generalstrejk
1909 bildade anarkisterna
en egen
fackforening:
Sveriges
Arbetares
Centralorganisation
SAC. Dessa
utger tidningen Arbetaren.

Recensenten
Kan det vara van att ens fundera pa
varfor manniskor
over huvud taget
kan anamma en anarkistisk hallning?
Ar inte anarkismens
ideer sa uppenban forstorande och rent idiotiska att
vi helt enkelt skall doma ut dess sympatisorer som problembarn av fodsel?
Det yore enkelt, men man skulle missa
malet.
Anda sedan det fornnordiska
samhallet med dess demografiska struktur
(attgemenskap - hundaren - landsting vald kung) forvandlades
till ett samhalle med geografisk
indelning
har
avstandet mellan gemene man och styrelsemannen okat och fatt en allt mer
indirekt karaktar. Under dessa forutsa ttningar har tva oonskade tillstand
upptratt som motpoler; diktatur och
anarki. Missbrukande
av formell overhoghet och ansvarslos ohorsam egensinnighet forstarker varandra.
I tider
av omtumling kan endera strategin fa
makten.
Skolan, familjen och pJiktverket har
de storsta mojligheterna
att alstra en
samhallsanda
dar saval diktatur som
anarki kan avfardas som riskfaktorer
genom att skapa gemensamma normer
och forsraelse for betydelsen av vara
olika fardigheter och yrkesval.
Hur som heist - anarki skall vi inte
ha!

I Artnfeldts fotspar
Vi gjorde en resa i nationalromantikens tecken 4 - 13 juli 1996 for
att hedra vara Hider och for att se
en vacker del av vart land Jamtland. Vilka ar vi, kanske ni nu
undrar? Det ar Magnus Edman,
SD-Sala, Niklas Torner, tidigare
SD-Uppsala, nu SD-Malmo, samt
Jimmy Softing, aven han en overtygad nationalist fran Malmo.
Forutom
att uppleva
staden
Ostersunds
manga
begivenheter
och historiska minnen, tog vi oss
ocksa ut till Duved, cirka tio mil
vaster om Ostersund. Duved ar den
by och forna skans varifran generalfaltmarskalk
Carl
Gustaf
Armfeldt pa sensommaren
1718
startade
sitt
erovringsrag
mot
Trondelagen och Trondheim.
Resans framsta
huvudpunkter
var just Duved, samt friluftsmuseet
och
historielandet
Jamtli
i
Ostersund,
och
vikingaspelet
Arnljot. Arnljot ar en talopera av
Vilhelm Peterson-Berger, som uppfors i utomhusmiljo
pa Froson,
med Oviksfjallen som en naturskon
kuliss i bakgrunden.
Arnljot utspelar sig under den
tid da kristendomen
som en valdig
midgardsorm
vallde in over det
asatroende
orden och Jamtland,
det vill saga i borjan av 1000-talet.
Arnljot ar en vikingahovding
som
varit i harnad i manga ar, men nu
atervander for att ena Jamtland till
ett rike, fritt fran bade norrman
och svioner. Men hans svartsj uka
och hetsiga humor far honom att
drapa sin trolovades
bortrovare,
och som straff domes han fredlos.
Efter manga ar pa fjallet beger han
sig till den kristne kung Olavs har,
for att strida mot jamtarna och for
att kristnas, likt sin forna trolovade
gjort. Han stupar for sin tor och
sin a ideal efter att ha utbrustit:
"Att strida for ljuset, ja, det ar det
hogsta!" Det ar battre att do sraende, an att leva pa kna i ett samhalle

man inte kan forlika sig med.
Pa J amtli, friluftsmuseet,
upplevde vi bland annat ett magnifikt
bildspel om Overhogdalsvavnaderna. Dessa tusenariga vavnader hittades i borjan av seklet i en gammal kyrkbod. Annu vet man inte
hur de har kunnat bevaras sa lange,
eller vad de har att saga oss. En
teori ar att dess bilder berattar om
Ragnarok eller den nordiska gudavarlden.
Pa Jamtli gar man omkring
bland autentiska hus fran 1500 1900-talen, dar folk gar omkring i
tidstypiska klader och sysslar med
sysslor man gjorde under bondesamhallet. Det var mycket trevligt
att for en stund fa komma bort i
fran
dagens
mangkulturella,
betongfargade gegga och fa kanna
lite nordisk, oforstord kultur. Om
man for nagon vecka vill jobba
(las: utvecklas kulturellt) pa Jamtli
och bygga upp denna kulturella oas
kan
man
kontakta
Jamtli
i
Ostersund.
De ar intresserade av
att fa historiskt intresserade medarbetare knutna till sig.
Givetvis levde vi under denna
vecka i narhet med naturen, i talt
dar var vackra blagula fana vajade.
Pa campingen i Ostersund forsokte
vi sprida vart sunda budskap och
darigenom motte vi manga trevliga
nordbor. Till storsta gladje for oss
alla motte vi tva trondheimska valkyrior, som tog oss alla med storm,
och som vi tyckte var mycket vackra och trevliga. Det var inte utan
sorg vi sag dem aka hem ...
Trots semestern glomde vi inte
vart ansvar till vart folk och rike,
utan spred med flygblad och tshirtforsaljning
pa gator och torg
det nationella budskapet. "Att strida for ljuset, ja, det ar det
hogsta!", for att citera Arnljot. For
forsta gangen (?) fick jamtarna se
andra budskap affischeras ut, an
patetiska Ung Vansterslogans over-

allt.
Fjallvandringen i Duved fick oss
att forsra varfor vi ar nationalister.
Hur kan man lata bli att vara det,
da man srar pa toppen pa ett av de
otaliga bergen i Sylarna, ser ut over
kullar och dalar, skogar, alvar och
sjoar, over vart land, dar vara forfader slet och arbetade for allas
basta?! Andaktigt tankte vi alla pa
det landet som ar var arvejord, och
for oss sjalva svor vi alla att fortsatta den obevekliga kampen for
ett fritt och obesudlat Sverige, sa
att vi kan lamna det i arv till kommande generationer, lika fritt och
obesudlat
som vara forfader en
gang kande det.
Avslutningen pa var resa blev
ocksa den basta, da vi ragade
genom Duveds by, med vinden Iyftande de bla och gula fargerna i
fanan, upp mot karolinermonumentet. Nedanfor oss lag skansen,
dar Armfeldt startade 1718. Det
aret lag 10 000 manniskor inkvarterade har, tusentals hastar frustade, kreatur och karror gnisslade.
En arme pa marsch ...
Den sratliga minnesstenen talade
om for oss att minnas dem: "1719
ARS CAROLINER
AF FOSTERLA DET". Det var oss en stor ara
att fa hedra dessa tappra forfader
som gay sina liv for faderneslandet,
om an pa ett meningslost och snopligt satt - ihjalfrusna pa fjallet blev
de nyaret 1718/19.
Dar uppe pa fjallet vilar 3000
svenskar fran norrlandska och finska regementen,
som i december
1718, da budet kom om den store
konung Karls dod, ilade undan
segervittrande norska forband mot
riksgransen
over
fjallet,
dar
snostormen
overraskande
vantade
pa dem, och fallde de tappra.
Tyvarr hade vi inte mojlighet att
besoka Handol by, dar de forsta
trogna, tappra stapplade in i januari 1719, med ogon fyllda av rarar

over att ,her fa trampa
svensk
mark. Men i Duved lade vi vordande ned en krans oeh sjong var
vaekra nationalsang
Du gamla, du
fria. Vinden tog tag i var fana, oeh
for en stund kande vi samhorigheten an starkare an vanligt med vara
arorika forfader. Vi sag mot vaster,
mot fjallen, dar de vilar som hjaltar. Manga
internationalliberaler
ser dem sakert som krigsforbrytare,
men vi vet att de var de basta oeh
arligaste soldaterna i varlden ...
Trots att detta krig bara var
annu ett av de meningslosa broderkrigen i Norden, gjorde de sin plikt
for faderneslandet. I deras mod oeh
tapperhet ser vi vagen vi sjalva har
att ga. Att likt dem slass for vad vi
tror pa. Slass for ett fritt, vaekert
oeh naturligt Sverige!

Sa taga vi tillsammans bort mellan
]amtlands grona angar,
bort mellan nyland, som prunkar
fulla av brollops blomsters prakt.
Sa skada vi med gamman han emot
berg i blaa fjarran,
han over sjoar, strommar, skogar,
jamt kring bygder pa vakt.
Pagert ar landet, som blev var lott
och arvedel.
Sa firom dess fagring nu med sang
och strakars spel.
Sa tandom anyo det hopp, som
vara fader nart:
for slit och modor av frojd och sol
ett matt oss beskart.
General Carl Gustaf Armfeldt (1666 - 1736) ledde nordarmen som av Karl
XII beordrats ta Trondheim det odesdigra aret 1718. Hans soldater giek ett
fruktansvart ode till motes i fjaIlen under atermarsehen till Sverige.

]amtlandssangen
Peterson -Berger

so pa natet

- Runt om i rymden

SD-Riks: http//www.ebsw.se/sd
SD-Skane/B leki nge: http//www.geocities.com/CapitoIHill/4005/index.htm
SD-Solvesborg:

http/ /www.geocities.com(CapitoIHill/7102/index.htm
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SDU-Syd: http//www.geocities.com/CapitoIHill/7135/index.html
Observera att dessa adresser kan komma att andras med mycket kort varsel. Det ar tyvarr
inte alia som anser att yttrandefriheten galler aven for SD!

Olof von Dalin
Olof von Dalin ar en av de stora
skalderna och skribenterna
i den
svenska litteraturens arorika historia.
Han spelade en oerhort stor roll for
det svenska sprakets fornyelse och
samtidigt dess bevarande. Sa stor
anses hans roll vara att den sprakhistoriska gransen mellan aldre och
yngre nysvenska har satts till 1732,
det ar da Dalin for forsta gangen gay
ut veckotidningen
Then Swanska
Argus.
Olof Dahlin kom fran en prastfamilj i Halland.
Han foddes 29
augusti 1708. Han fick en god
utbildning i Lund, och skickades
sedan till Stockholm for att undervisa. Han var informator at en hogt
uppsatt familj, och kom den vagen i
kontakt med hovet. Ar 1750 anstalldes han som larare at kronprins
Gustav, som skulle vaxa upp till att
bli Gustav III av Sverige. Dahlin fungerade ocksa som litterar radgivare
at drottning Lovisa Ulrika. Han blev
adlad 1751, och namndes darefter
Olof von Dalin.
Till skillnad fran kung Adolf

Fredrik var drottning Lovisa Ulrika
en ambitios och maktlysten person.
Ar 1756 tog hon initiativet till en
statskupp for att aka kungens makt
pa riksdagens bekostnad. Kuppen
avslojades emellertid, och riksdagen
slog tillbaka, bland annat genom att
ta ifran kungaparet ratten att utse
sin a barns larare. Den misslyckade
kuppen ledde ocksa samma ar fram
till Sveriges krigsforklaring
mot
Preussen, vars regent Fredrik den
Store var drottningens bror.
Olof von Dalin var inblandad i
kuppen pa den rojalistiska sidan.
Han blev for detta avskedad som
kronprinsens
larare och dessutom
forvisad fran hovet under tva ar.
von Dahlin var en mastare i att
hantera det svenska spraket, och han
var man om att det skulle behandlas
val. I Then Swanska Argus or 45
1733 skriver han foljande om det
svenska spraket:
"Spraket ar i sig sjalv intet hart som
tyskan, intet hopplockat som engelskan, intet uppblast som spanskan,
intet vekligt som italienskan, intet

obandigt som polskan, intet vilt som
ryskan, intet brakande som danskan
etc. Det ar lent och likval starkt, rent
och likval rikt, enfaldigt och likval
hogt, tappert och likval lackert. Det
ar bekvamt och ljuvligt till skaldekonst och obunden skrivart, till sang
och tal, till historier och romaner, till
allvarsamt och lustigt, till kyrkor och
skadespel,
till predikningar
och
Argus. "
Till von Dahlins framsta prosaverk brukar namnas Sagan om hasten. I denna saga later han Sverige
gestaltas av hasten Gralle, som rids i
tur och ordning av kungarna fran
Kristian Tyrann till Fredrik 1. Pa ett
sprakligt fyndigt satt och med masterlig symbolik redogor han for de
stora historiska skeendena under
denna
dramatiska
tid av var
Historia.

Till aminnelse av Karl XII
Olof von Dalin skrev ett flertal dikter till Karl XII ara infor hjaltekonungens dodsdag. Den dikt som presenteras nedan ar
till den sjuttonde aminnelsedagen efter kungens dod, den 30 november 1735.
ou folk som Iiknat gudar, du gamla hjalteslakt,
som kladd i ull och hudar har burit arans drakt,
var ar din forna heder, din tappra kampablod,
enfaldighetens seder och arlighetens mod?

Ty lat din dygd sig mana, tat f1attjan lida nod;
lat lattjan se sin bana, lat kattjan se sin dod.
Drank bavan uti balten, vack upp din tjusta hag;
betrakta forna falten och dina hederstag.

Om minsta dygdedriften ar i ditt sinne kvar,
sa vorda denna griften, dar Karl sitt lager har.
Om aran dig kan tackas, om ej din art ar all,
sa lar du ej forskrackas utav en hjaltes fall.

Sa viII ju Fredriks ara, sa viII ju svensker tro,
att Karl i hjartat bara i Fredriks fred och roo
Som lamm vi vilje dyrka Ulrikas adla dar;
men lejons mod och styrka, bor varlden se har kvar.

En dygdig hjalte Iyser som bast i olycksfarg,
hans fangsle aran hyser, hans blod ar rikets marg,
hans nod ur faran hjalper, hans sar hans halsa gor,
han stiger nar han stjalper, han lever nar han dor.

oa kan var fred uppblanka i skonsta segerdrakt.
oa ar ej Sverige anka, da skrivs pa graven kackt:

"Har rostas val en glaven, som var av blod sa rod;
men den ar har begraven, som aldrig bliver dod."

Kultur:

Ur "Det bortglomda fosterlandet"
Det var med forvantan jag emotsag att fa hem ett
rykande farskt exemplar av Jimmy Softings diktbok
"Det
bortglOmda
fosterlandet"
fran
Fanbararens forlag. Rdan nar jag tog upp den ur
kuvertet kande jag att detta var nagonting alldeles
extra. Inte nog med den hoga layouten, det visa de
sig ocksa att dikterna var lika bra.
Det ar en harlig bok att halla i handen, dar den
ligger med en vacker fargbild prydande framsidan. Och dess storlek ar inte heller att forringa:
150 sidor tjock ar detta ett riktigt masterverk.
Jimmy SOfting, en ung diktare i en flummande
varld, vagar ga emot sin generations passivitet och
star i sin diktning upp for de ideal som Tegner,
Heidenstam
och Geijer hyllade. Softing haIler

fanan hogt, fanan som fallit till marken dar ute,
och han visar har genom sin bok att nationell
diktning har en framtid.
Denna bok yore sakert av intresse for ett flertal
forlag, om den inte yore politiskt inkorrekt.Val
ute hos lasaren sprider den det sanna ljuset i en
mork och dunkel tid.
Kort sagt: "Det bortglomda fosterlandet" ar en
given titel i varje nationalists bokhylla. Och den
hade sakerligen legat hogt upp pa bokforsaljningslistorna, om mediamogulerna tillatit!

"Det bonglomda fosterlandet" kan bestallas fran SDHelsingborg. San in 95:- pa postgiro: 93 57 79 - 9

Svea var hennes namn
En dikt ur "Det bortglomda fosterlandet" av Jimmy Softing
Svea hette en hugstor kvinna
nard och varmd i moders famn.
For vardighet sags hon brinna
och hedrat b/ev familjens namn.
Med tiden kom nya influenser
och /ockade hennes rena sinne.
Nybruten mark for nya tendenser
och hedern b/ev alltmer ett minne.
/ nytt umgang b/ev hon impu/siv
och pra/igheten kom till hennes boo
Smasinnet vaxte in i hennes /iv
och avunden kunde barja att gro.
En stormande konflikt rardes upp,
mel/an ursprung och nytaget vorden.
Men segrande gick hennes nya grupp
och det gam/a sags ga i jorden.
/ntaget gift och senare natter
knackte fara/drar i djup sorgo
Ego/ynnet mot tomma najen vetter,
da det sunda ej /angre ar en borg.
Kungsb/a agon och har utav tin,
Svea var rik av de fagraste drag.

Lockande som ett berusande vin,
dramde pojkar efter hennes behag.
En rot/os fejd mot det rafta,
osaker i en utmanande b/us,
bytte hon dygden mot det latta
och faljde med till pojkarnas hus.
For/orad i sin billiga drift,
b/ev vargatimmarna allt f/er.
Hon bedavade sorgen med gift
och sjank djupare i trasket nero
Hon horade for pengarnas hast
med sjuka och surrande bin.
Bandet till ursprunget det brast,
nar hon sa/de sig till budande svin.
For/orad stod den hagburna ara
som tidigare formgivit /ivsaden.
Hon orkade ej att skammen bara
och b/ickade framat mot daden.
Nu ligger hon me/anko/iskt radd,
sja/vinsikt ar det hon behaver.
Ensam pa en fattig dadsbadd,
ett sista andetag och det ar over ...

Skriv till insandarsidan:
Intresset for insandarsidan okar i takt med svenska folkets missnoje. Manga skickar in insandare, men tyvarr har
vi inte utrymme for alia. Daremot sparar vi givetvis insandare till senare nummer. Skriv garna till oss, men tank pa
att skriva kort och karnfullt. Skicka garna med foton eller teckningar. Insant material kan tyvarr inte returneras av
praktiska skal. Adressen ar: Insandarsidan, SD-kuriren, Box 20085, 10460 Stockholm.

Krav till hetsaren
Du ser dig sjalv och manniskorna
omkring dig sasom ett komplett folk.
i ar Sverige. Ni ar svenskarna.
En
klick pa sju miljoner. Men du ar inget
annat an en myra i den stack som kallas Sverige. I den stack som standigt
fornyas. Dada soya fader i hagar och
under
kyrkohallar,
de som sedan
islossning till dagens dato har byggt
dig ett land. De lamnde dig en fana,
att bara vidare, ett arv att fora vidare.
Nar din generation
skoto skott och
tidigare slaktled somnade in i his torien, da, da blev du en forvaltareo En framatstravare.
En kulturbarare. Allt du ar, ar vad
dina fader gavo dig. Dina
drag ar deras. Ditt minne,
ditt hjarta och din sjal. Du
ar en del, en produkt, av
det forflutna. Ett forflutet som skrevos med de
mangas blod, med de
mangas offer. Saledes
fortjanar
vara fader
all ara, all vordnad du
orkar ge dem. Vordnad
visar du genom att fortsatta
den utveckling som de paborjade. Den
utveckling som kallas Sverige. Det gar
du genom att bekanna dig till ditt folk
och till din del av ansvaret. Du maste
lata de dodas andar fa vara en del
utav skapelsen.
Denna medvetenhet
kallas patriotism. Manniskan som vet
att livet besdr av arter och inte individer, som vet att hon blott ar en lank i
en tidlos kedja, av fader i tallosa leder,
som blir ett folk. Hon ar en patriot.
T y hon vordar. Hon helighaller. Hon
for vidare de varden som formgav dig.
Hon spottar du pa. Hon hanar duo
Hon forkastar duo Hon kriminaliserar
duo I dina ogon overtar hon djavulens
drag. Hon fortjanar knappt att leva.
Hon som kampar for att ge dig liv.
For du har glomt vad ett folk ar. Du
tror att patrioterna
ar en grupp manniskor vars betydelse man kan mata
med siffror. Men fran faders grifter
allt sedan hedenhos gar ett larm over

leende dalar, steniga akertegar,
blanande skogar och teknokratiska
storstader som kraver utav dig - Att lata
det svenska landet leva! Att stoppa
hetsen mot svenska patrioter!
Jimmy Softing

Mangkulturen

knacker Sverige

Mangkulturen
har varit den mest
betungande utgiftsposten i statsbudgeten under en lang foljd av ar - resultatet av att Sverige har varldens
gene-

dubblas till exempel pa nagra fa ar men hur manga kan rakna med arbete?
Svenskarna genomlider i dag den
kanske storsta sociala omstallningen
sedan digerdoden. Vad manga vill ha
svar pa ar hur stor del av mangkulturen vi klarar att bekosta med nedskarningar, om nya svangremmar
ar att
vanta, for vilka och om uppoffringarna blir besdende.
Det verkar som om politikerna
bara ar ansvariga infor sig sjalva.
Det finns i dag ett gap mellan folk
och fortroendevalda
som visar
att vi har langt kvar till verkligt folkstyre. Det kan bli
fatalt for landet om politikern a fortsattar att blunda for verkligheten.
Drabbad svensk

"Det ratta ansiktet"
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rosaste flyktingpolitik,
vilket i sin tur
beror pa vara folkvaldas
bestamda
overtygelse att svenskarna vill omdana
Sverige till ett mangkulturellt
samhalIe. Inget kan dock vara felaktigare.
Fragan om folkligt inflytande
i
denna for landets framtid sa omvalvande fraga har dessvarre belagts med
tabu, ett bekvamt satt for politikerna
att fa agera os tort utan besvarande
fragor. Men verkligheten
med alia
nedskarningar
borjar tranga sig pa,
aven om vi annu har en bit kvar till
hungerupplopp
och slags mal i soppkoerna.
Det ar motiverat med fortlopande
oversyn av reglerna for aterflyttning,
anhoriginvandring,
barnbidrag,
med
mera. Kostnaderna
for mangkulturen
bestams ju av in- respektive utflodet
av invandrare,
deras forokningstakt
och tillgangen pa jobb. Prognoserna
talar
for en framtida
arbetsbrist.
Antalet muslimer bosatta i Sverige for-
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mg ran vanster- respe tlve
hogerdemonstrationer.
Nar
vansterextremisterna
staller till
brak sager alltid media att "nagra
brakmakare hade tyvarr nastlat sig in i
den fredliga demonstrationen"
eller
ocksa att "demonstrationen
var fredlig. Tyvarr hade det inte horsammats
av alia". Men alltid da nationella hailer mote och det dyker upp skinheads
som inte ens ar medlemmar, da heter
det genast att "partiet har visat sitt
ratta ansikte"! Vad jag undrar ar hur
det kommer sig att vansterextremistiska bcakmakare
alltid ar undantag
enligt tidningarna,
medan om nationella skriker nagot orillborligr eller
borjar bcaka, da ar der allrid den
"sanna bilden"?
Jag skulle vilja saga att der nog ar
vanstern som visar sitt ratta ansikre
nar de borjar slass. For star det inte i
alia kommunistiska
skrifter att det ar
ratt att anvanda vald for art uppna
"proletariatets
diktatur"?
Arg nationalist

Ekero-problematiken
Problem som de s.k. etablerade partierna vidkants i en rad mindre kommuner
i form av svarigheter att besatta sina i
val erovrade kommunfullmaktigemandat (t.ex. Miljopartiet i Hallsberg) kan
aven
drabba
nationella
partier.
Sverigedemokraterna
erovrade
som
bekant ert mandat 1994 i Ekero efter
ett forhallandevist
starkt stod fran den
lokala valjarkaren. Oturligt nog flyttade partiets tilltankta taleskvinna, forsta namnet pa Ekero-listan, fran Ekero
och kunde inte som tankt var iklada
sig fortroendeuppdraget.
SD Riks och
SD Stockholms Ian forsokte idogt att
ibland valse de Ins ovriga namn finna
nagon som kande sig mogen uppdraget. Detta har misslyckats.

Leif Ericsson
In i Ekero-bilden

klev sa smaningom
en person,
Leif Ericsson
(tidigare
Zeilon), som sedemera blivit kand som
en oserios sabotor och ytterst ivrig
skenbildsspridare.
Leif E. har ett langt
forflutet
in om de nationella
opinionsgrupperingar
som funnits pa 1970-,
1980- och 1990-talen, han har varit en
central
figur
"Bevara
Sverige
Svenskt"
och
"Sverigepartiet".
Huruvida han pa den tiden i namnda
organisationer
utovade en serios strategi, d.v.s. syftade till att genom organisation och opinionsbildning
bereda
vag for en demokratisk,
nationell
representa tion i Riksdagen,
ar inte
undertecknad
ratt person att svara pa.
Jag var namligen inte sjalv aktiv pa
den tiden. Den storsta, ledande nationella organisationen
har ett avgorande
ansvar att leda kollektivet av aktiva
idea lister i en framkomlig
riktning.
Gors inte detta branns de goda krafterna allt eftersom ut. En fri, levande och
traditionsrik
svensk kultur maste sattas fore all personlig tavlan, utan den
mogenheten gar allt i sta. Den mognaden lyser helt med sin franvaro hos
Leif E., nar han bedriver en personlig
vendetta
mot
Sverigedemokraterna.
Han grundade Hembygdspartiet
i syftet att konkurrera
med SD, men utan
syftet att kunna na reell makt at den
nationella iderorelsen. Art det senare
syftet ime existerar bevisas framst av

Hembygdspartiets
ideologiska
hallningsloshet.
Ragangen
mot nazister
och ligister halls inte oppen. Ett exempel kan racka: Hembygdspartiets
ordforande Tommy Ryden skriver artiklar
i nazisttidningen
Nordland!
Leif E.
eget ljusskygga, icke offentliga beteende paminner pinsamt mycket om de
erbarmliga
karikatyrer
av nationella
som mediaindoktrineringen
forsoker
sla i oss i form av TV-deckare ete.
Trots sina he It fruktlosa
forsok att
varva over aktiva fran fran SD uthardar Leif E. envist i att forsoka sprida
des information.
Blygsamt
har han
angett att massor av aktiva har gatt
over, men trots att de flesta aktiva
SD:are ar helt offentliga kan han inte
pavisa nagra namn pa overgagna arbetande idea lister. Bevisligen ar desinformationen en kalla till forsening i SD:s
praktiska arbete.

Freddy Fjallklint
Stilt jet i Ekero erbjod en mojlighet for
Leif E. art genom kontakter han hade
med ynglingen Freddy Fjallklim bryta
sig in. Freddy stod med pa SD:s Ekerovalse del och satt tillsamans med Lars
Emanuelsson och Henrik Enmark i SD
Ekeros styrelse. Freddy forskingrade
SD Ekeros partistod genom art overfora 10000 kr till sig sjalv och 8000 kr
till Hembygdspartiet.
Det fanns naturligtvis inget styrelsebeslut
om detta.
Alla som traffat Freddy forstar ocksa
att agerandet inte kan vara egenmotiverat. Lars Emanuelsson
och Henrik
Enmark forsokte forgaves na Freddy
for att fraga honom varfor han forskingrat samtliga komotillgangar
och
for att ge honom chansen till en uppgorelse i godo istallet for polisanmaIan. Detta gick inte, for Freddy hade
gjort sig okontaktbar.
Lars och Henrik
ville anda ge Freddy en chans. De akte
darfor ut till Freddys bostad en tidig
morgon for att informera honom om
vilka alternativ som stod honom till
buds. Freddy forsokte undvika ordvaxling genom att vanta in sin buss och
sedan rusa ut till den. Henrik hann
dock forklara att Freddy pa det har
viset skulle dra pa sig en polisanmalan.
Formodligen insag Freddy forst i detta

da vidden av sitt eget agerande, varfor
han valde art meddela senare ankomst
till till sitt arbete och istallet folja med
Lars och Henrik i Lars bil for att diskutera en igodo-uppgorelse.
Forutom
att overfora 10000 kr av de stulna
pengarna till SD Riks konto (ej till SD
Ekeros komo av sakerhetsskal)
valde
Freddy ocksa att pa Lars och Henriks
forslag lamna in en ansokan om a tt
lamna fortroendeuppdraget
i Ekero
kommunfullmaktige.
Det senare gjordes dock till fel instans - lansstyrelsen och det skjots upp for dagen. Nar
sedan Leif E. fatt vetskap om vad de
ovriga styrelseledamoterna
i SD Ekeros
styrelse tyckt om stolden paborjade
han en intensiv period av imrigmakeri.
Genom
art omsom
upptrada
som
Hembygdspartiet
Ekero och omsom
falskeligen som Sverigedemokraterna
Ekero har Leif E. genom Freddy och
nagra av hans kamrater lyckats Iura
Ekero kommun pa 1996 ars partistod.
Freddy
uteslots
95.12.17
ur
Sverigedemokraterna,
och kamraterna
har aId rig varit medlemmar.

Full fart framat
Eftersom nagon partikommunal
verksamhet inte forekommer
i Ekero har
under SD Stockholms lans overinseende SD Ekero lagts ned genom ert extra
arsmote 96.12.27
och ett ordinarie
arsmote
97.01.28.
ar
Sverigedemokraterna
pa nytt startar
upp i Ekero maste de som da tar tag i
det halla normal SD standard. Lat oss
glomma detta nu, full fart framat!

Fotnot: Pa Internet forekommer
en
hemsida
under
namnet
"Sverigedemokraterna
Ekero".
Detta
ar inte en av partiets officiella hemsidor, vilket troligen ganska snart framgar for alIa som laser den om de vet
det minsta om Sverigedemokraterna.
Leif Zeilon/Ericsson
ar upphovsmannen bakom
denna,
liksom mycket
annat
som syftar
till att skada
Sverigdemokraterna.

