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Jimmy Windeskogs ledare:

S1ITZ + SDU==sant?
Vi brukar jo sagas ha konspirationsteori-
er nar vi havdar att media genomfor en
bojkott, av SD. Lite konstigt tycker jag da
etablerade partier och media sjalva sager
rakt ot att man inte viii slappa fram oss.
Annat ar det i fallet AFA!Deras senaste
konspirationsteori om SDU och SLITZ
far formodligen till och med nazistema
att rodna av pinsamhet.

Det hela har sin start i AFA:s bojkott av tidningen
SUTZ. Da AFA enligt sig sjalva star fOr "Anti-fascistisk
aktion" (andra gissar nog annars att det egentligen bety-
der "Absolut fascistisk aktion") sa maste da detta betyda
att SUTZ ar en "fascistisk" tidskrift, det ar val inte riktigt sa
jag ser det. Nar AFA gick sa langt au de uppmanade till au
riva sander tidningarna i affaren utan au kopa dem kon-
trade jag detta genom att via min kronika pa internet (den
skall forresten ha aterkommit nar ni laser detta) uppmana
till srodkop av tidningen.

rnte for att jag gillar den, vid den aktuella tidpunkten
hade jag inte ens last den, utan snarare for att jag anser att
ALIA skall ha ratt au ge ut en tidning - oavseu om terra-
risterna i AFA rakar gilla den eller inte.

Samma manad hade SUTZ tydligen en underrubrik pa
omslaget av tidningen som 100: "For man som alskar siu
fosterland". Dararna pa AFAtog detta som ett bevis for att
vi pa nagot satt skulle vara meningsfrander med redaktio-
nen pa smz, aUra minst au det atminstone var menat
som ett tack for "stodet".

SUCK... Ar de verkligen sa j***a dumma??? Vad det
handlar om egentligen ar att jag hatar och avskyr AFAs
oversittarfasoner - varken mer eller mindre. Till saken hor
ocksa att jag under aren k6pt flera nummer av anarkist-
tidningen Brand. Och var det sa att Brand blev utsatta fOr
nagot liknande smz nu utsatts for sa skulle jag faktiskt
inte tveka att uppmana folk au kopa den ocksa.

Jag Iydde mitt
eget rad och kopte
ett nummer av
SUTZ, och kan val
arligt saga att jag
inte blev speciellt
imponerad.

Denna Iilla kon-
spirationsteori slog
dock sa val ut sa att
den omnandes pa
Aftonbadets "kultur-
sidor". Naja, i atanke kanske man skall ha att Mats Deland
pa deras kulturredaktion sjalv ar gammal AFA-aktivist. Och
sa sager man att man slass MOT etablissemanget...

Apropa AFAsa gick en av deras aktiyister (gar under
namnet "Peter Karlsson"), tillika "journalist" pa Expo,
Aftonbladet och Expressen, i luften tack yare en bilbomb
utanfor hans hem i Nacka. En katastrof for demokratin
utan tvive!. Framforallt vi Sverigedemokrater vet hur vid-
rigt det politiskt riktade valdet ar, hur avskyvart det ar.
Dock, nar det drabbar oss sa tiger media och etablisse-
manget som muren. Nar det nu drabbade en Ijusskygg
antidemokrat sa slog alia pa den stora hetstrumman och
manade till battring fran polisens sida.

Anda ar det just AFAsom statt for det politiskt riktade
valdet i modern tid. Detta faktum gar situationen lite
markligt. Finns det nagon moralisk "rattvisa" i au en vald-
tiiktsman sjalv blir valdtagen? kanske inte, men nog ar det
sa att en manniska som vallat sa mycket skada och sorg
atminstone inte skall priori teras framfor de brattsoffer
han sjalv skapat Men det ar val tidens melodi, det ar inte
handlingarna som ar viktiga langre - det handlar istiillet
om forovarens politiska asikt

Vi inom SDU tar naturligtvis avstand fran dessa terror-
dad, vi hoppas au "Peter Karlsson" snart ar pa benen igen.
Men vi konstaterar ocksa au om "Peter Karlsson" levde
under parollen "Behandla andra som du viii bli behandlad
sjalv" sa har hans vata drommar besannats.



Aktuellt:

SVENSKARNA FORST?
-EN RECENSION OCH REFLEXIONAV ANNA-LENA

LODENIUS OCH MATS WINGBORGS NYA BOK
"Handbok mot rasism och friimlingsfi-
entlighet", sa star det pa denna litteriira
skapelse. Stora ord som forpliktar. Men
bHiddrar man lite snabbt i boken sa far
man intrycket av att det mest ror sig om
ett relativt forvirrat fOrsOkatt fortala alIa
former av invandringskritiker. Satter
man sig och pa allvar laser boken marker
man att sa ocksa ar fallet.

Anna-Lena Lodenius kanner vi till, fOrfattare till bland
annat ooekerna "ExtremhOgern", "Nazist, rasist eller bara
patriot" oeh "Vit makt oeh bl~gula drommar". Denna
g~ng har hon med sig en ny stjarna p~ den antirasistiska
himlen, Mats Wingborg sager sig vara kunnig p~
Sydostasien oeh internationella arbetsmarknadsfragor,

riktigt hur han kommer fram till att det nu skulle vara
dags for en antirasistisk karriar framg~r inte.

Wingborg tyeks ha ett rott fOrflutet, s~ledes passar
han bra ihop med Lodenius. Lodenius har ju skrivit i

SSU:s tidning Frihet oeh aven i anarkisttidningen Brand.
Lodenius havdar sjalv att det ar p~ det sattet att AFA helt
enkelt stulit hennes artikel oeh satt in denna i Brand
utan hennes tillsrand. Men d~ detta yore en kriminell
handling oeh Lodenius inte har polisanmalt det intraffa-
de, sa skall hennes historia kanske tas med en nypa salt.

I bokens inledning sIar forfattarna fast att det inte
raeker att svartm~la all invandringskritik. Det I~ter ju bra

oeh det ger ju intryeket av att inte heller Lodenius oeh
Wingborg syftar till att gora det.

Man skriver oeks~ att man inte behover vara rasist

bara for att man kritiserar den forda invandringspoliti-
ken.

Men efter denna hogsramda inledning g~r forfattarna

till arbete. Och snart visar det sig att det ar samma gamla
uppdrag som vanligt: att svartm~la oeh rasistforklara i
stort sett varenda manniska som har varit kritisk mot
dagens politik.

Det finns inga argument for att minska invandringen,
inte ails - inte ett endaste ett!!! Det sladorfattarna klart
redan i tredje kapitlet. Iett forsok att ge denna bok ett
sken av seriositet har man ~ ett prydligt satt olika argu-
ment oeh fOrsoker sedan under vagens gang overbevisa
demo Vissa av dem ar inte varda' att ta upp plats med,
men andra kan det vara roligt att ta upp.

Vcilfardsargumenten: Det ar tveksamt om forfattar-

na anser att invandringen kostar nagonting overhuvud-
taget. Men en sak ar i alla fall saker, alla invandringskriti-
ker Ijuger! Da tyeker man ju i alia fall att de borde gora
ett forsok att overbevisa dessa past~enden - pyttsan hel-
ler. Jo forresten, de konstaterar att fOr 10 ~r sedan blev

Maj-Lis LOow felciterad i en lokaltidning, de skrev att hon
sagt att kostnaden for invandringspolitiken var 40 miljar-

der, men dementerade detta senare. Man p~pekar att
n~gra organisationer, helt felaktigt, anvant sig av dessa
citat. De berakningar som gjorts de senaste 10 ~ren

struntar man dock helt i. Man nojer sig ocks~ med au
konstatera att den svenska valfarden inte "tillhor" n~gon.
Sjalv ar jag av en annan uppfattning. Men detta kanske
galler Lodenius valfard oeks3.?Den med d~lig ekonomi

kan ju be henne om ett bidrag. "Nationalegoism" kallar
de det svalvklara faktum att vard, skola och omsorg skall



ga fore forbrytare oeh guldgravare. forskning kommit fram till au SD varken ar "rasister"
Ohederlighetsargumenten: For nagraar sedanvar eller "hogerextremister") i fOrordet. Men vad forskare

alia pastaenden om att invandrarna begar mer brott an anser i amnet tyeks inte bekymra V<1rtnya radarpar.
svenskarna rubrieerat som grova logner. Nu nar lognen Satill verket da! Forst lagger man fram en definition
inte gar att bevara langre kommer bortforklaringarna. av rasism- som omojligt gar SD till rasister.Da gar vi en
Allt skall tydligen bero pa nagon form av"ojamlikhet" till- missdar oeksa.Saen till- miss igen. Och saytterli-
inom landet, vet nagon vad de talar om? Naja, de syftar gare en - born dar med. Vad gar man da?Det har giek ju
val pa skillnader i soeiallevnadsstandard, men vill forfat- inget vidare. Jo, man uppfinner ett nytt ord oeh en all-
tarna ha lite trovardighet yore det ju kul om de, tillskill- delesegen definition. Joda, seriost som sagt!
nad FranosS,anvande sig av nagon kallhanvisning mellan Du oeh jag ar namligen MIXOFOBIKER.Det innebar
varven. au vi har en ovilja att blanda etniska grupper oeh kultu-

Folkopinionsargumentet: Forfattarna svavar har rer. Tydligt sagtar en MIXOFOBIKERen manniska som
runt ovanfor marken for att inte ris- ser problem i mangkulturella miljo-

kera att trampa i klaveret. De tyeks " er, Jugoslavien, Israel, Turkiet,
inte ga sa langt att de fornekar mot- ••• men tydligen har Tyskland, England, USA,Frankrike,

standet mot den fOrda politi ken, man inte last artikeln Holland oeh sa vidare . For det
israllet bagatelliserar de det. Enligt FINNS Iyekade mangkulturella
dem har motstandet endast okat for man vet inte ens samhallen som fungerar sager fOr-
marginellt sedan borjan av 80-talet, elk f d e rtek I fattarna. "Men det har vi ju hart sa
vilket i sa fall skulle betyda att vi var Vl en 1 nlng ale n mangaganger" sagerdu da, "Kan vi
i majoritet redan da (vilket i oeh for var med L" aldrig fa ett exempel?" Men
sig later fullsrandigt rimligt). Lodenius oeh Wingborg har fak-

Inte-riktiga-flyktingar-argumenten: Har leker tiskt ett exempel: Indien. Men det ar klart, da masteman
forfattarna dumma, de viII ge sken avatt de inte vet vad bortse Frandet faktum att Indien aidrig har haft nagon
vi syftar pi De skriver bland annat att man inte behover betydande invandring Frannagon annan varldsdel (okej,
vara fattig for att vara flykting, men vem i allsindar har den engelskakoloniseringen oraKnad- men den var val
pastatt det? Dessutom skriver man, nar kritiker talar om kanske inte sa Iyekad...). Oeh sa maste man ju oeksa
riktiga flyktingar: "Vad nu det skulle vara". Aek sadumt bortse Frandistriktet Kashmir, en konflikt som i varsta
att de i samma bok hanvisar till Genevekonventionen, fall kan resultera i ett atomkrig. Men annars fungerar ju
som tydligt definerar vem som ar flykting oeh inte. De exemplet som ni ser alldeles utmarkt.
namner heller inte att ens 5 % av dem som kommer hit
uppfyller dessa kriterier.

Mer-nytta-hemma-argumenten: Nar det kommer
till sa pass allvarliga saker som Brain Drain, nagonting
som de afrikanska staterna ser som ett oerhort hot -
nojer sig Lodenius oeh Wingborg att kalla detta fOr
"eyniskt". Men da slipper de ju forstas uppleva konse-
kvenserna sjalva...

Nagonting som ar roligt ar hur forfattarna i en bok
som skall framsrallassom serios skalllyekas att framstll-
la Sverigedemokraterna som "rasister". Man tyeker ju att
de bada inte ens skulle bemoda sig att forsoka da de pas-
sar pa att taeka Helene L06w (som via ar av SERIOS

Men nar man kommer till Sverigedemokraternasall-
deles egna kapitel visar fOrfattarna vad de egentligen
tyeker oeh tanker, de visar oeksavilka fanatiska lognare
de ar.Man skriver att vi varnar den "nordiska rasen".Det

SDU'l-shirt
Du har va.l inte missat SDIA:s Y1Ida'[-shirt?
Vit mea aiskret logga pa va.nster slda.
postgiro: 649 36 00-8
pris: 120:-



ar inte nog med au vi aIdrig nagonsin har pisclu nagot
sck1ant,n<1gotsck1antuuryck existerar inte ens!!! Men sa
hiller man pa, man skriver au vi viii halla den nordiska
rasen (som inte finns) och den svenska rasen (som inte
heller finns) "ren"! Det ar sa vidrigt oseriost au man
knappt viIIbemota det.

Men hur kommer man da till dessa fantasifulla slut-
satser? Resonemanget bygger framfOr allt pa en artikel
som Jakob Eriksson skrev i Dng Front nummer 5, men
tydligen har man inte last artikeln for man vet inte ens
vilken tidning artikeln var med i. Man hanvisar den istal-
let till SD-Kuriren!

Vad skriver Eriksson da? Jo han beskriver Darwins
teorier om evolutionen, detta forklarar enligt forfattarna:
"grunden for rastiinkandet". Men man ar langt i Franarli-
ga, man avslutar Erikssons citat meningen innan han for-
klarar aU detta ar Darwins och INTE SD:s teorier. Man
bryr sig inte heller om den mening som avslutar stycket.
oar skriver Eriksson: "Huru vida teorierna stammer eller
inte ar det ingen som vet". Jag tycker au fbrfattarna gbr
sig Ibjliga, men de raknar val blint med att ingen i eta-
blissemanget granskar boken som vi gar. Dessutom ar
det genom hela kapitlet slaende hur gamla kallorna ar.
Partiprogrammet bembdar man sig inte att bembta eller
ens namna overhuvudtaget.

Hade man gjort det sa kanske det hade varit svart att
fbrklara sidana logner som nar de pasclr att SD skulle
vilja fbrbjuda aborter.

Dessutom ar vara argument tydligen sjalvmal. Fbr
forfattarna ar det tydligen suspekt att vi hittat bck1een
social aspekt och en ekonomisk aspekt pa invandrings-
politiken. Detta resonemang grundar sig pa att vi inte
skulle behova diskutera den ekonomiska delen om vi
verkligen menade aIlvar med den sociala delen. Hanger
ni med? Jag gbr inte det ...

Later forfattarnas resonemang som eu utslag av para-
noia? Det ar det inte, det ar istiillet vi som drivs av "kon-
spirations teorier". Fbr nar vi beskyller etablissemanget
for att inte slappa fram oss i debauen sa har vi inget
"vetenskapligt belagg fbr detta". Naja, om det inte ar
vetenskapligt nog att Iyssna pa dem sjalv. Parti efter
parti, tidning efter tidning, debattbr efter debattbr fbr-
klarar stiindigt samma sak: DE TANKER~TE SIAPPA
FRAMass I DEBATIEN.Jag vet inte om Lodenius viJ!ga
upp i en offentlig debatt med SDU, men hennes gamla
parhast Stieg Larsson ar tillfr<1gadoch har nekat, till och
med till en ansprakslbs intervju. Nu kommer vi fOrau
testa fbrfattarnas teori ta kontakt aven med Lodenius. sa
far vi val se om hon ger oss fel eller ratt.

Men det ar inte nog med att vi skulle vara rasister, vi
ar fascister ocksa... Man pasclr att SD samarbetar med
fascistiska panier i ltalien och Frankrike. Konstigt, SD
samarbetar namligen inte med nagot parti i Italien ails,
och ar det Front National man syftar pa iFrankrike sa Iju-
ger man sa nasan vaxer ater igen.

Men man har mer bevis an sa. I SD-Kuriren nummer
27 skriver man att SD viii motarbeta klassklyftor, marx-
ism och vulgarkapitalism. Detta kallar Lodenius och
Wingborg fbr: "Den klassiska kooperativa fascismen",
jbsses ...

Man skulle kunna forsatta sa har sida upp och sida
ner, men jag tycker att vi gett dessa tvangslbgnare till-
rackligt med utrymme redan. Lana boken pa ditt bibHo-
tek om du viII frossa i okunskap, paranoia och Ibgner -
men sjalv tycker jag inte att denna form av journaJistik
ens ar underhillande langre.

Snarare tragisk.

Du haR viiL znTe mIssaT .•• RaOIO- S D
Varje lordag, mellan 14.00 oeh 15.00 pel 88MHz i Stoekholms nmadio, kan du som bar i Stoekholms
omradet ta del av Sverigedemokraternas narradiosandningar. I direktsanda program talar ledande
Sverigedemokrater, som bland annat Tomas Johansson oeh Gun Kullberg, om aktuella handelser oeh SD:s
reflektioner pa dem. Dessutom bjuds det pa mangder av trevlig musik.



Organisationen:

HO]DARE IUDDEVALLA

Yarmkon i solnedgangen, hir ses nagra ay
deltagarna i socialt samkYim.

Vice ordfiirande Jimmie ikesson fiirelher i
sommanirmen.

Naja... nagra proffskarriarer ir vii inte aft
Yinta

Politiska studier i kreatiy milja.

6.

Med over 20 grader i skuggan och ett 40-
tal unga svannors- och svarfarsdrommar
samlade pa en vacker gard utanfor
Uddevalla var det omojIigt att inte trivas.
Faktum ar att arets sommarlager i SDU:s
regi formodligen var det basta hittills!

Sedan starten 1993 har SDU:s sommarHiger varit en
tradition. 1993 var vi utanfor VaXio, 1994 i Rattvik intill
Siljan, 1995 var vi i Molndal utanfor GOteborg, aret efter i
gotlandska Visby, 1997 i Blekinges skargard och i fjol i
skanska Hoor. I ar kom turen till Uddevalla pa vastkusten.

Nar vi samlades vid tigstationen onsdagen 5 juli sa var
det en he! del nya ansikten au bekanta sig med. Redan vid
det har laget stod det klart au det skulle b!i ett rekord-
deltagande, till sist var vi ett 40-tal SDU:are som deltog.

Val framme vid sjalva lageromcldet packade vi upp
innan vi sam lades i solskenet runt grillen utanfor. Vice
ordforande Jimmie Akesson halsaEle alia valkommna och
berattade vad som stod pa program met. Det var en he!
del det. Men sjalva onsdagen blev lugn. For att bekanta
oss med varandra grillade vi korv, presenterade oss och
hade allman t trevligt framfor elden. Redan vid det har
laget var sramningen pa topp. Det brukar sallan spela
nagon roll hur manga nya man traffar i SDU.-samman-
hang, som nationalist har man alltid nagot gemensamt.

Tidigt pa torsdagsmorgonen var det dags att borja
med allvaret. Forst pa programmet stod en genomgang
av den nationaldemokratiska ideologin och dess grunder
i Akessons regi. Efter detta delades vi upp i grupper som
skulle komma fram tilliogiska ideologiska slutsatser inom
specifika amnen, och sedan motivera demo Efter lunchen
var det dags for block 00. Aterigen de lades vi upp i grup-
per, sedan fick varje grupp sex "idiotfclgor" (snack om
"tradrasism" "kostymfascism" och sa vidare) och efter
sjalvsrandigt arbete i en och en halv timme sa gril!ades
deltagarna av Akersson och Jimmy Windeskog. Kvallen



bestod av mer lattsamma aktiviteter. Forst spelades en
ganska medioker fotbollsmatch (flickorna var knappast
imponerade av grabbarnas insatser) sedan blev det lag-
spel i Svea Rike. Nagon ny kung fick vi inte men SDU-Syds
Ulf Blomstrom och Jimmy Windeskog blev riksforestln-
dare och darmed inofficiella SDU-mastare.

Under fredagens formiddag var det Windeskog som
undervisade. Ny gruppindelning, dessa fick denna gang i
uppdrag att forsvara tva kapitel i SDU:s handlings pro-
gram. Efte: god tid att forbereda sig blev vi sedan sta:lIda
mot vaggen av "journalist" Windeskog. Samtliga som del-
tog var valdigt duktiga, men vissa utmarkte sig lite extra.
Johan Dahlqvist fcln Orebro har redan pa tidigare debatt-
kurser utmarkt sig. Andreas Dndman fcln Borlange visa-
de sig inneha en hel mass a talang och Erika Borgstedt
fcln Trollhattan ar definitivt ett namn vi kommer att se
mer av i framtiden. Borgstedt blev forresten jamford, av
en motesdeltagare, med SD:s gamla vice ordforande Tina
Hallgren-Bengtsson, en komplimang som heter duga.

Efter detta var det slut pa den aktiva delen av de sam-
manlagt fern blocken. Nar maten var avklarad sa forelaste
SD:s vice ordforande Johan Rinderheim pa ett valdigt
underhallande satt om exakt vad svensk kultur ar och vad
den har for social och historisk betydelse. Under sin
andra forelasning gick Rinderheim in pa de politiska ide-
ologiernas historia, Iikheter och olikheter. Rinderheim
gjorde ett fantastiskt jobb och skall verkligen ha tack for
att han dok upp pa lagret. Pa kvallen blev det turnering i
varpa, vinnare har blev Andreas Lindman. Sedan forsatte
samtalen framfor elden medan styrelsen for riksorganisa-
tionen hall mote. Sent pa kvallen talade Windeskog om
ungdomens roll i politiska sammanhang.

LOrdagen var vikt for arskongressen som behandlas pa
nasta uppslag, men aftonen blev Iika trevlig som de tidi-
gare.

Det var ganska tclkigt att packa och fara hem pa son-
dagen och lamna alia nya bekantskaper. Men det kommer
ju nya SDU-aktiviteter, och framfor allt nya sommarlager!

SDU vill avslutningsvis tacka alia som slot upp, vi viII
aven djupt tacka SD-Trollhattan och Steve Larsson - utan
dem hade detta inte varit genomforbart.

Demokratens utsande
Foto: Steve Larsson

Har spelar nigra ay syarmors- och svarfars-
drommarna Syea Hike.

Jodi, det fanns lite tid att sitta och sloa i
sommarsolen ocksi.

SD:s Johan "Nisse Hallon" Hinderheim forela-
ser for en intensiyt Iyssnade skara.

Yarpaturnering i sommarnatten under som-
marlagrets sista klall.



Organisationen:

SDU:s FORSTA ARSKONGRESS
AVKLARAD
Lordagen den lO:e juli
holl Sverigedemo}uatisk
UngdolJ,lsin forstaArskon-
~ess. Det ar nog ett gan-
s~a ov.an!igt g.~epp att
lagga vtkttga moten som
dessa utomhus men det
visade sig vara ett genia-
liskt drag.

Styrelsen for
1999/2000

Ordrorande:
Jimmy Windeskog, Borlange

Vice ordrorande:
Jimmie Akesson, Solvesborg

Forbundssekreterare:
Bjorn SOder, Hoor

Kassor/SD-representant:
Jakob Eriksson, Uppsala

Internationell sekreterare:
Mikael du Bouzet

Ovriga Ledamoter:
Erika Borgstedt, Trollhattan

(Vast-ansvarig)
Richard Johansson, Lund

(Syd-ansvarig)
Joakim Larsson, Tierp

(Ost -ansv arig)
Vavra Suk, Stockholm

Mikael Lindholm, Uddevalla
Johan Dahlqvist, Orebro

Peter Pettersson, Stockholm
Suppleanter:

Ulf Blomstrom, Malmo
Jens Leandersson, Helsingborg

Dennis Ekstrom, Stockholm
Andreas Lindman, Borlange

(Nord-ansvarig)

Visst, vi fick flytta
runt nagra ganger
for att forsoka
(atminstone for en
stund) skydda oss
fOr den gassande
solen - men det var
ett Iitet pris for den
harliga inramning-
en.

Forst pa pro-
grammet stod
naturligtvis styrel- Runt ell 4o-tal delegater oeh inbjudna fanns pa
sen och kassorens plats.
olika berattelser.
Men da organisationen bara funnits i
ett halvar (da manga dessutom varit
aktiva i SD:s valkampanj) sa gick
detta ratt snabbt. Men man kan kon-
statera att mycket hander landet runt
och att ekonomin har fOrvaltats val.

Windeskog omvaldes till ordfo-
rande, Akesson till Vice ordforande
och Soder till For-bundssekreterare ,
inga overraskningar dar. Men i ovrigt
hade valberedningen nagra hal att
fylla fran den tidigare styrelsen, sa en
del nya ansikten blev det. Mikael
Lindholm fran Uddevalla var forra
aret suppteant i riksorganisationens
(RG:s) styrelse och blev i ar uppflyt-
tad till ledamot. ,';'
Erika Borgstedt, ' .:!~:,,:.,
nyvald ordforande '.,}t'f::: .

for SDU-Vast, blev ;1/':..' ~;;;.:
som enda kvinna~: ~:.
invald i den nya sty-
relsen. Johan:.
Dahlqvist fran Ore- :
bro ar en flitig akti-
vist som bland
annat varit med pa
manga torgmoten,,:' '" ..
han ar ny som leda-' .' ," ." . ~Ji:~
mot. Var ivriga par- ~nder .arsmotet deballerades prineipprogrammet
tikanslist Peter mtenslYt.

Pettersson, basatt i Stockholm. blev
ocksa invald som ledamot.

UlfBlomstrom fran ~ialmo har har
varit aktiv en tag nu.· i ar kom han in
som suppleant. Det gjorde ocks<i
Dennis Ekdahl fcln Stockholm, en
relativt ny formaga i forbundet.
Andreas Lindman kommer fran
Borlange, han 'blev inte bara supple-
ant utan ocksa ansvarig for SDU:s
norra distrikt Christian Andersson
som forra aret var Vast-ansvarig gick,
pc1 grund av sjukdom, ner till an verka
i valberedningen. Dar har han sall-
skap av Steve Larsson och Mattias
Karlsson fran Vaxjo.



mycket om exakt
vem det ar som
skall straffas,
vem som i reali-
teten straffas och
vem som skall
skyddas. Med
endast tre ros-
ters marginal sa
infordes dock
dodsstraffetStorre ilelen ay styrelsen. Fran yinster: Johan

D~hlqYist, Dennis Ekstrom, Vavra Suk, Jakob Eriksson,
Erika Bo~gstedt, Jens Leandersson, Jimmy Windeskog,
Jimmie Akesson, Bjorn Soder, likael Lindholm, Ulf
Blomstrom oeh Andreas Lindman.

Det kanske viktigaste var att vi sku lie
klubba SDUs principprogram denna dag.
En programgrupp hade gemensamt arbe-
tat fram ett grundforslag som nu skulle
kompleteras med de enskilda medlem-
mamas motioner.

En av de fragor som blev allra hetast
var den om ett eventuellt dodsstraff. Som
ni kanske minns sa var detta nagonting
som SD strok ur sitt paniprogram sa sent
som i februari. Men trots att detta inte
fanns med i programgruppens forslag
hade inte mindre an tre motioner inkom-
mit med krav pa detta. Debatten handlade

Har SIS Jens Leandersson i debatta-
gen.

programmet
Den andra

punkten dar det
blev mycket
debatt var kapit-

let om ekonomin. Forst hade det sagts att
detta inte ails skulle beroras i program-
met, men detta fclngick programgruppen
vilket gay nagra starka reaktioner.
Debatten hand lade mycket om kritik pa
bristen av visioner i forslaget, det kallades
bland annat en anpassning. Tillsist beslot
dock motet att behalla forslaget.
Formodligen kommer det dock att kom-
pleteras redan till nasta arskongress.

Detta var bara tva av alia de motioner
som behandlades, men dessa var de mest
betydelsefulla. Sa fon principprogrammet
har korrekturlasts ordentligt sa kommer
detta naturligtvis att skickas ut gratis till
alia medlemmar.

Det var manga som visade sig duktiga
under de langa debatterna. En av de allra
framsta var kanske Mattias Karlsson fran
Vaxjo, ett nytt ansikte som saken kommer
att fa en post inom organisationen i fram-
tiden.

Vi avslutande naturligtvis, som sig oor
med nationalsangen. Aven nasta Arskon-
gress kommer att hallas i anslutning till
sommarlagret. Mot upp da!!!

Demokratens utsdnde
Foto: Steve Larsson

Johan Dahlqvist, ny
ledamot i RO-styrelsen.

Erika Borgstedt, ny
ledamot i RO-styrelsen.

Mikael Lindholm, ny
ledamot i RO-styrelsen.

Andreas Lindman, sup-
pleant oeh nordansvarig



Sverigedemokratema:

VALANALYS
Nebej ...inte den bar gangen beller alltsa!
Sa kan man val snabbt ocb konsist ana-
lysera valresultatet. Inte beller denna
gang nadde Sverigedemokratema upp
till den magiska 1 % sparren.
Media ar ganska lustigt Enligt vissa tidningar har SD gjort ett
nara pa osannolikt rekordval och gatt fran 160 roster 1995 till
arets over 8.000. En okning pa flera tusen procent alltsa.

Men laser man andra tidningar sa gick det enormt daIigt
och SD tappade fran fjolarets drygt 20.000 roster ner till
8.000. Kanske partiet mot sin svanesang?

Som vanligt med media kan man inte Iita pa nagonting .
overhuvudtaget Sverigedemokraterna gjorde langt i fran
nagot rekordval. Men samtidigt ar det fel att saga att partiet
skulle ha baekat namnvart. Man kan saga att lite har hant
sedan valet -98. Media har alltsa som vanligt feI.

1998 fiek SD 0.37 % i riksdagsvalet. I arets EU-valfiek vi
0.33 %. A1ltsaett ytterst marginellt kliv bakat. Men hur giek
da detta till?Jag tror jag ~an ge nagra a1ternativ till svar.

1. C:a 35 % av de rostberattigade valde att vara en del av
detta val. Man kan med enkellogik dra slutsatsen att stOrre
delen av de som stannade hemma var manniskor som ar
negativa till EU. Oeh samtidigt kan man konstatera att
Sverigedemokraterna ar det parti som i Sverige gar allra har-
dast mot EU. Detta var alltsa ett val som helt inriktade sig pa
JA-sagarna och a1ltsa inte vara vaIjare.

2. Avsaknaden av intresse. Varken partier, media eller
manniskor i a1lmanhet tyektes bry sig namnvart. Personligen
fiek jag endast valsedlar fcln tre partier: Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Att dessa
manniskor med sina mangmiljonbudgetar beklagar sig over

det laga valdeltagandet ter sig endast hyeklande och loje-
vaekande. Varken 1V, radio eller tidningar visade nagon stor-
re upphetsning fOrvalet, men det varnade vi ju fOr redan i
fOrra nummret av Demokraten. Oeh sedan vanligt folk, i
bland blev manniskor direkt forbannade over att man hade
friiekheten att patala det kommande valet.

3. Den koneentrerade aktivismen. Trenden over landet
tyeks vara att vi okade dar vi var aktiva och minskade dar vi
inte var ails. Later i och fOrsig naturligt, men hade inte en
torgmotesturne fran SD:s sida kunnat rada bot pa atminst~
ne nagot av detta? Torgmoten ar langt i fran nagot perfekt
satt att mota manniskor pa, men formodligen battre an att
inte mota dem aIls.

4. Media, i vanlig ordning. Detta val var dock extremt pa
denna punkt, vi fiek i princip inte synas nagonstans. Detta
trots att valresultatet k1artvisar att vi var det enda alternati-
vet till de etablerade partierna. Tidningen DN ar ett bra
exempeI. Nagon vecka innan valet bOrjade de inleda arbetet
med en artikelserie om SD. Och nar kom den? Joda, precis
efter valet...

Artikelserien fOrklarar dock DN:s skraek infOr SD. I en
undersokning visade det sig att 42 % av landets befolkning
kan tanka sig att rosta pa ett parti som viii verka fOr repatri-
ering av utomnordiska invandrare. A1ltsaen betydligt mer
restriktiv Iinje an vad SVerigedemokraterna driver.

Saledes ser SD:s framtid Ijus ut, men ett genombrott
kommer att krava uppoffring, uppoffring och mer uppoff-
ring.

www.sverigedemokraterna.se
Bland annat me<! Mikael Janssons veckobrev Janssens frestelse och Jimmy Windeskogs kronika.

http://www.sverigedemokraterna.se


Aktuellt:

SETT OCH HORT!
Den 29:e maj slogs det rekord i
Haninge!!! Aldrig tidigare har SD
arrangerat en flygbladsutdelning sam
lockat si minga, enligt uppgift ko~
det 100 personer. Efter denna histo-
riska handelse halls det socialt sam-
kvam i grongraset dar det dessutom
bjOds pi tal av SD-Haninges Anders
Steen, SDU:s Jimmy Windeskog och
SD:s partiledare MikaelJansson.
Det gamla rekordet togs i Trollhattan
1993 med 86 personer. I arlighetens
namn skall dock sagas att di vara alia
utom tva fcln samma kommun, si vi
ffirval saga att Trollhattan fortfarande
har arrangerat den storsta lokala flyg-
bladsutdelningen.

Trollhattans kommun brukar pi sjal-
vaste nationaldagen varje ir dela ut
en svensk flagga till nigon som fdrtja-
nat detta.
I ir ansokte SDU Vast om att ffimot-
taga denna flagga, i v.'irans6kan pipe-
kades framfor allt virt arbete for
svensk kultur. Det roliga med detta
var att det var vi som vid det har till-
tallet ansokte om denna ara.
Si fdr att forhindra att flaggan hamna-
de dar den hor hemma si slog bide
Trollhattans Tidning och GOteborgs
Posten upp detta. Och naturligtvis
vallde ansokningarna in fOratt forhin-
dra det "hemska". En foretagare sam
anstallt en invandrare fick flaggan. En
uppoffring forvisso, men fdrtjanar
den en svensk flagga?

traditionella demonstration pi Ystads
gator. Det var det femte iret detta
skedde. Ett 30-tal sympatisorer dok
upp trots hallregnet

Sverigedemokraten Kenneth
Sandberg fick ratt i Tingsratten. Hans
arbetsgivare, Statens invandrarverk
(SIV), har forsokt ge honom sparken
for hans isikters skull. Det roliga ar
att de inte ens har menat att han miss-
kott sitt arbete.
Siledes kan det konstateras att det
fortfarande ar lagligt att skota sitt
arbete i Sverige. Du harliga de mokra-
ti...

I samband med SD:s irsmote i Ore-
bro 1999 fick SD:s ordfdrande Mikael
Jansson en giva av SDU. Mot I6ftet att
Jansson rakade av sig skagget om SD
tog 1 % mottog han en rakhyvel och
rakiOdder.
Nu blev det som sagt inte 1 %, men
faktum ar attJansson numera gir runt
i Orebro utan skagg, SD har SDU att
tacka for mycket
(Men faktum ar att Jansson ser aldre
ut med skagg, det kanske var bast
sam det var...)

Den misslyckade och inkvoterade
"komi kern" Lasse Lindroth ar dOd.
Han korde ihjal sig pi en bilresa fdn
Oslo till GOteborg.
Det man som ung Sverigedemokrat
mins mest av "AliHussein" ar val nar
han i en radiointervju 1995 avslojade
sin arliga isikt att alia

Sverigedemokrater borde tvangssteri-
liseras.
I Norge har man genomfort en hyll-
nings gala till hans "ara".
FRill over hans minne!

SSU:s kongress i Yasteds slutade
med att den konservativa sidan vann
over den mer radikala.
Men inte utan en viss strid. Faktum ar
att nara 50% av kongressdeltagarna
visade sig stOdja en antidemokratisk
marxist som forbundsordforande.
Det har hant mycket inom socialde-
mokratin sedan Per-Albin Hansson ...

Socialforsakringssystemet skall trygga
befolkningen ar det sagt. Det ar
anledningen till att Sverige har varl-
dens hogsta skattetryck. Men hur
effektivt fungerar di detta?
En psykiskt stord manniska i Bods
behovde socialunderstod for att ha
nigonstans att boo Enligt socialdemo-
kratin behover de ju inte vird, det
skall daremot brottslingar ha, utan de
skall mi diligt ute i samhallet . Hur
loser man di detta? Jo, mannen fick
ett talt att bo i. Inte nag med den for-
olampningen. Han fick inte heller
nigon sovsack eller campingkort.
Bods socialnamd utreder just nu
arendet. Under tiden antas mannen
SOyaistadsparken.

Endast fyra av tio invandrare som
pioorjar gymnasiet klarar av att ffi
avgingsbetyg. Var det inte Alonzo
som talade om deras overlagsenhet?



Debatt:

MOTSAGELSE?
Grundfasta den okrinkbara ratten till Iiv
och samtidigt verka for dodsstraff pi
ytterst grow brott? Gar det ihop?

Manga som laser vart nyligen antagna politiska
program kanske fastnar pa just dessa tva saker.
Kanske man tycker det ar morsagelsefullt?

Som en av de mera hangivna dodsstrafforespar-
kama inom ungdomsforbundet vill jag har bemota
"motsagelsen". Jag anser att dessa tva saker ej star i
konflikt med varandra. Allamanniskor har en okrank-
bar ratt tillliv. Men detta ar en princip med undantag
eftersom en person kan forlora sin okrankbara ratt
infor rattsstaten - overheten.

En manniska kan forsatta sig i en situation dar hon
inte Hingrekan gora anspclk pa en absolut ratt tillliv.
Detta sker om hon t ex tar en annan manniskas liv.En
vaIdsverkare eller mardare som genom sitt brott inte
visar den minsta r~spekt for en medmanniska och
hennes okrankbara ratt tillliv har aldrig nagon sjalv-
klar ratt att havda sin egen "okrankbara ratt" infdr
rattsstaten.

Ett ratt utdamt dodsstraff innebar daremot alltid
hogsta respekt fdr manniskolivets okrankbara ratt

och varde. Rattsstatens budskap genom dadsstraffet
har innehallet att vane samhallsmedborgare innehar
hogsta mojliga varde. Om nagon berovar en person
livet staller sig valdsverkaren utanfor den skyddande
sfaren och infor rattsstaten har hon ingen okrankbar
ratt langre.

Ett land som har dOdsstraffsager till omvarlden:
"Har varderar vi manniskan sa hogt som majligt. Att
dada nagon kostar och priset kan bli det egna livet".

Men i Sverige cta,vad ar manniskan har? Skamset
tvingasvi viska fram att har ar ett manniskoliv i prak-
tiken inte okrankbart, har ar prislappen pa ett man-
niskohuvud cirka 3-7ar i fangelse.

Jag kommer i senare nummer av Demokraten att
ta upp en del argument for dodsstraff och bemota en
del argument fran dodsstraffmotsrandama.

Vibehaver en debatt i amnet, sanl inom partiet
som i hela samhallet.

SD-Kuriren
SD-Kuriren ar Sverigedemokratemas partiorgan. Tidningen utkommer med c:a fyra
fullspackade nummer Per ar.
I det senaste nummret, nummer 36, ar R attsvasendet tema. Men det innehaIler ocksa
mycket mer, bl.a. SD:s extra arsmote, Engelbrekt -99, Tomas Johanssons arsmotes-
tal, en presentation av Johan Roman och en exklusivt skriven artikel av Franz
Shonhuber.

Losnummer: 20 kr
6 nummers prenumeration: 120:-

Anvand postgiro: 234565-0



Debatt:

DrLANDsK DNG SVERIGEDEMOKRAr
Det finns personer bade inom SD och
SDU som inte ar svenskar. Jag ar en av
demo Man kan fraga sig hur en icke-
svensk kan kampa for svenskamas ratt i
Sverige ocb stodja den svenska nationa-
lismen. Jag bar tankt att i denna artikel i
korthet redogora for detta.

Jag ar fodd i Prag i Tjeckien. Som ettaring utvisades jag
och min familj fcln Tjeckien pa grund av foraldramas mot-
stand mot den kommunistiska regimen. Jag har sedan
lange svenskt medborgarskap. Gar det mig till svensk?
Naturligtvis inte. Nationalitet ar nagot man fOds med och
inte kan fa. Jag ar tjeck, vilket jag ocksa ar stolt over.

For mig ar den svenska befrielsekampen an del av
Europas, ja hela varldens kamp. De europeiska landerna
har alia i varierande grad de problem som vi har iSverige.
Aven utanfor Europa ser man att ursprungskulturerna
ersatts av skrapkultur av amerikansk modell, den egna
foretagsamheten och sjalvhushallningen ger vika for stor-
foretag och manniskor fOriorar sin nationella identitet.

Internationalisterna stravar efter att forinta de enskilda
folken pa alia kontinenter for att ersatta dem med en
blandkultur. Darfor ar det sjalvklart for mig att dra mitt
stcl till stacken och framja det nationella, oavsett i vilket
land jag beftnner mig.Darfor har jag naturligtvis sarskilt
varma kanslor for Sverige, da jag tillbringat mer an tva tre-
djedelar av mitt liv har. Men mitt hem ar anda Tjeckien, dit
jag ocksa amnar atervanda sa smaningom och forsatta den
nationella frihetskampen darifcln.

Forvanansvart manga i min situation blir nationella.
Kanske beror det pa att svenskar tar sin nation for given
och inte ser att den hotas. Bar man daremot i nagon
annans land och saknar sina ratter b6~ar man fundera pa
vem man ar och saker sin identitet. Steget till det natio-
nella ar sedan inte langt. Da inser man vikten av att beva-
ra landet, kulturen och alia landers sjalvbestammande.
Daremot, eller just darfOr, ar jag ocksa. skeptisk till'att
utlanningar far politisk makt. Jag tanker darfor inte stalla
upp som representant for svenska folket. I Sverige skall
svenskarna styra!

Organisationen:

BILDER DR VERKSAMHETEN

Jimmy Windeskog talar pa eft inomhusmiite i
Stockholm i biirjan af aret.Foto: II'



SDU Syd:

SKOLTURNEN
Att dela ut information om SDU, SD och EU-valet ~
n~gra av v~ra gymnasieskolor i S~ne har visat sig
mycket Iyckosamt Forutom givande debatter, darvi
samtliga g~nger g~tt segrande ur striden, har intres-
set for SDU och SD visat sig vara mycket stort vilket
inte minst marks p~ antalet medlemmar. Att saga att
des sa skolbesok har varit lyckade ar synnerligen
ingen overdrift

Hittills har SDU besokt skolor i bland annat
Helsingborg, Hoganas, Klippan och Osby.
Gensvaret har varit otroligt - SDU verkar bland
m~nga elever nastan efterlangtat p~ de skolor vi
besoker. M~nga e1ever berattar om sin situation i
dagens ~ngkulturella skola., och hur utsatt man ar
om man inte till 100% anammar det politiskt kor-
rekta budskapet. Antalet medlemmar i SDU Syd har
okat betydligt p~ senaste tiden, ~ de orter dar SDU
turnerat.

Besoken har varit otroligt lyckade - Mundantag
var p~ en skola i Helsingborg och en i K1ippan. De
som hande pa dessa skolor ar allvarligt. I Klippan
blev SDU-gruppen nastan handgripligen utmotade
avett plr "politiskt korrekta" larare, vilka dessutom
lyckades med konststycket att vara s~ hogljudda och
otrevliga att ett gang ~ cirka 20 elever av utlandsk
harkomst omringade oss, sade att vi skulle skjutas
och s~ vidare, infOr larare och ovriga elever.
Intressant upplevelse dar "nysvenskar" visar hur
sann demokrati fungerar ... Nagon ursakt fick vi inte.
SDU Syd har varit i kontakt med rektorn i eft~rhand
och bl.a. informe rat om att det finns ettJO-beslut
vilket ger ungdomsforbundet tilltrade - s~ SDU
kommer tillbaks till skolan.

Aven ~ Nicolaiskolan i Helsingborg blev det
stopp. En av samhallskunskapslararna uppbackad av
skolans rektor, f6rsoker nu ~ alia satt neka oss till·
trade· detta trots aU vi redan fau tillstand fran sko-
lans studierektor. Utan au skammas sade samhalls-
kunskapslararen Peter Wegbrau au: "Ni skall inte in

~ MIN skola". Vidare sade han: "Jag tanker gora allt
sam star i min makt for att hindra er au sprida ert
budskap". lli jag f6rsokte hanvisa till demokrati och
yttrandefrihet fick jag svaret att: "Ni ar inga demo-
krater, utan fascister" (sic) - tala om fordomar! DA
jag sade au vi f6rmodligen anda tankte dela ut vara
EU-fIygblad,hotade han med au ringa polisen. stam-
ningen var otrevlig, nast inntill hotfull.

Nigra dagar senare, narmare bestamt den l1:e
maj, kontaktade jag rektorn pa Nicolaiskolan - syftet
var au 16sa allt i samf6rstand. Trots att jag f6rsCikte
fa i gang en konstruktiv och nyanserad diskussion,
var tonen och inneoorden densamma. Vi skulle med
alia m6jligheter nekas tilltrade - au det handlade om
au hindra spridandet av v:lra ~ikter framgick tyd-
ligt.

Nu ar saken den au samma skola forsokt anvan-
da sig av Iiknande metoder tidigare, narmare
bestamt 1990. Denna gang var det Framstegspartiet
som nekades tilltrade. Detta resulterade i en J0-
anmalan mot Nicolaiskolan, vilket led de till au sko-
Ian fick en tillsagelse. Framstegspartiet fick allts~ rau
au dela ut sina flygblad ~ skolan. Detta beslut vag-
rar alltsa Nicolaiskolan ratta sig efter.

Peter Wegbrau sade t.o.m: 'Jag skiter val i det
beslutet". Detta beteende ar allvarligt, mycket all-
varligt Vad ger det for signaler till skolans e1ever?
Mig veterligen har skolan det yttersta ansvaret au
fora den demokratiska traditionen vidare. Detta
innefattar inte minst traning i kritiskt tankande, men
hur blir denna traning m6jlig d~ demokrati och ytt-
randefrihet ignoreras? Svaret ar naturligtvis givet.
Darf6r kommer Vi,au forsatta kampa mot dessa ick-
edemokrater och proffstyckare.

Min Fragaar slutligenj om det nu ar s~ an vi har
fel, varf6r inte ge ass tilltrade, varror inte mota oss i
en offentlig debau? Varfor inte ta chansen au s~ h~l
~ v:lra argument? Ta chansen - om ni v:lgar!

Richard Johansson



SDU Vast:
o

ARSMOTE GENOMFORT
Sent om sider sa genomfordes SDU-
Vasts arsmote, detta skedde den 9
juli. Som ni tidigare last i
Demokraten sa har det varit lite stru-
ligt pa vastkusten. Men nu ar vi over-
tygade att vi hittat en stabil och
kompetent styrelse.

Som gast och motesordforande stalIde Jimmie
Akesson upp. Vi far tacka for tiden och kunnandet.

Som ni last tidigare sa stallde Christian
Andersson pa grund av sjukdom inte upp pa omval
som ordforande. Ny pa den posten blev i stalIet
Erika Bergstedt fran Trollhattan. Hon sitter ocksa i
SDU:s R0-styrelse och lar bli en kraft att cakna med
i framtiden.

Som vice ordforande valdes Mikaellindholm
fran Uddevalla. Lindholm har de senaste aren
utmarkt sig sam en alldeles sarskilt aktiv aktivist.

Christian Andersson fOrsvinner inte ur bilden
utan arbetar det kommande aret som styrelsens
sekreterare.

OVriga ledamoter blev Andreas Svensson,
Markus Aberg ochJonathan Larsson.

En hel del planer har redan ritats upp, en del till
och med genomforts. Fram till skolstarten kommer
verksamheten att inrikta sig pi att dela ut flygblad
till bilar.

Sa fort skoloma satter i gang igen kommer vi att
inrikta oss pa att tacka dem i wr region.

Sa mr ja, da var SDU-¥ast tillbaka pa rotter igen!
varjan

SDU Vast:

SLUT MED FRAGETECKEN
En del har rest fragan om historien
med Sverigedemokratisk Ungdoms
olika ordforanden genom aren. Da
tydligen inte alla vet riktigt hur det
ligger till med detta sa tycker vi att
det finns god anledning att reda ut
alla fragetecken.

Sverigedemokratisk Ungdom bildades tidigt
1993. En av initiativtagama till detta blev ocksa ord-
forande for organisationen, Robert Wennerstedt
fran Stockholm.

Efter 1995 avgick dock Wennerstedt fran sin
post Samtidigt med detta beslot SDU och SD att
SDU skulle integreras i SD. Saledes kunde SDU var-

ken ha en egen ordforande eller egen styrelse.
Daremot fick ungdomarna en garanti till en viss
andel styrelseplatser inom SD, bland annat en i SD:s
riksstyrelse. Den som fick den posten 1995 var
Urban Persson fran Trollhattan. Persson var saledes
aid rig ordforande for SDU, men han var ungdoms-
ansvarig inom SD.

1996 tog Jimmy Windeskog over detta arbete.
Da Sverigedemokratisk Ungdom ater blev en

egen organisation med egen styrelse, i novmber
1998, sa blev det ocksa Windeskog som blev ny ord-
forande. Saledes kan man saga att SDU har haft tva
stycken ordforanden, men i realiteten tre stycken
ansvariga/ledare.



EN SDU-MEDLEM AR EN UNGDOM SOM:
· AIskar sitt land.
· Fordomer all kriminalitet.

· Har vettigare fritidsintressen in att taggla
omkring berusad pi stan och stOta den allminoa
ordningen.

· Vimar om miljo och natur.
· Vimar om sitt folk, sin historia och sitt kultur-

kanda, deras totala misslyckande ar inte specieUt konstigt,
ett slldant beteende fOrstor tiofalt mer an det bidrar. Men
detta ar en foreteelse som jag tror och hoppas att vi slipper
se inom SDU.De flesta som har n1igonstOrre insikt om livet
och vad det innebar att varna sitt land och sitt folk har nog
hogre varderingar, och har nog kommit ifdn beroendet av
att fOrgifta sig sjalv och kasta sin framtid och sitt arv i
avgrunden. Det ar v1irtanseende hos den gemene svensken

atV. som kommer att avgora om vi Iyckasmed nr uppgift eller
• Visar vordnad fOr sina fOriidrar och fOrde ildre inte. DUsom enskild SDU-medlemar ansvarig for det rykte
som byggt upp vArt land. Dessa har vi mycket att organisationen fk

lira av. Tillsammans har vi ett kollektivt ansvar for nr nation
Dessa punkter st1ir i det valkomstbrev som alia nya och ru framtid, samtidigt som var och en av oss har ett lika

SDU-medlemmar fk De understryker karnan i v1irtpolitis- stort personligt ansvar. Kom ih1ig!Det ar upp till DIG var
ka budskap. Att vara nationalist betyder inte bara att man ar Sverigedemokraterna kommer att befinna sig vid nasta val
invandringskritisk, utan att vara nationalist innebar aU man och om vi kommer att overleva som
lever enligt hela den nationella •••••••••••••• ·'nation ett lIrhundrade till.Varoch en
grundsyn SDUansluter sig till. Var och en utav oss utav oss bar till fullo ansvaret om vi

Och om vi viIIkomma nllgon vart inte Iyckascadda nrt land. Detta kan
med nrt budskap s1iin~ebar det inte bar till fullo ansvaret 11Itahllrt och jag kommer sjal~ ih~g
bara ett nationellt synsatt utan ocks1i nar jag horde n1igotliknande for for-
att man lever efter det och blir en om vi inte lyckas sta gllngen, det gjorde mig rikligt for-
foregmgare for den politiskt omed- bannad. Men efter mycket funderade
vetne svensken. riidda vart land. och grubblade sllkom jag Framtill att

Jag tror mer och mer fOr varje sll faktisktvar fallet. och den stunden
dag att Sverigedemokraterna kommer att bli den kraft som var och ar nog den rikaste i mitt liv. ill forst kom jag under-
vacker svensken ur sin dvala och visar den vag som varje fund med hur egoistiskt mitt eget tankande dittills hade
ansvarsfull individ i v1irtsarnhalle m1istegll.Vi kommer att varit och till viss del fortfarande ar. Harefter har allt jag
gll en vag som ingen sentida nationell rorelse har g1itt.Vi sedermera flttt insikt om och lart mig bara bekcaftat det
m1istevisa svensken vagen fdn att ha forkastat aUmoral och ovanst1iende.
heder till aU 1iteruppta garnla svenska dygder som arlighet ViSDU-arem1isteg1ii fronten fOrett nationellt uppvak-
och flit. Fcln att vissa inte bryr sig om sitt land vilket i allra nande, om inte du gor det vem tror du dll kommer att gora
hogsta grad omfattar naturen och miljon vi har runtam- det? Vi har inte tid att sitta still, borjar vi inte agera nu sll
kring oss, till aU lItervanda till ett sm1iskaligtsamhalle dar kanske nrt valfortjanta genomslag fltrvanta fyra lIr till.
individen trivs och kanner gemenskap med sin omgivning. Kom med i kampen, ju fler vi ar desto Iattare blir nrt

Fcln att vissa inte visar n1l&0nsom heist vordnad. for tunga lass att dra. Res er upp alla foregilngsman och fore-
sina foraldrar eUer de generationer som passe~t dess~o~n- g1ingskvinnor,vi kommer att bli det Ijussom leder den lame
nan och inte heller tar ansvar for det arv som VIhar pnVlle- svensken ur morkret for att lagga grunden till nydaningen
giet att flt ta del av, till att vi gor skal for nrt arv och virdar av ru nation. For att avsluta mitt inlagg tankte jag pllminna
marken tills den dag dllmbarn ska ta over den. er alia om de fltenkla orden som st1irskrivna p1inra med-

Fcln att vissa accepterar och somliga till och med for- lemskort. De ar ungef.ir lika latta att lasa som de ar att folja.
harligar de degenerationssjukdomar som befIackarru folk- "$OM SDU-MEDLEMHARDU KRAVPADIG AIT All-
kropp, till det sunda Iivoch leverne som anst1iren nationa- TID UPPTRADAPAE1T SADANTSAITAIT DU SJAtVOCH
list vardig narnnet. HEIAORGANISATIONENFAREIT GOIT RYKTE.

Till degenerationssjukdomsbilden inraknas ocksll aven -SVENSKUNGDOM_SVERIGESFRAMTID"
flertalet av de s1ikallade nationalister som tidigare gjort sig Peter Pettersson



SDU Nord:

FLYGBLADSTURNE INORR
Man averdriver inte om man sager att det har varit
ganska daligt med nationaldemokratisk verksamhet
i den del av landet som tillhar SDU:s norddistrikt
(Gavleborgs Ian och upp:h). Tidigt i SD:s historia
fanns det en avdelning i Haparanda med en viss
aktivitet, men denna farsvann snan. I valet 1994
stallde SD upp i Sundsvall (dar fanns mycket aktivi-
tet), Timra och Gavle - men det blev inte mycket till
resultat. I fjolarets val stalldes det bara upp i Timra,
resultatet blev godkant med beram - 1 %. Ovanpa
detta har SDU funnits i organiserad form i distriktet
sedan 1996.

Men detta ar naturligtvis inte pa langa vagar nagot
att skryta med. Darfar genomfarde en fyramanna
delegation, bland annat bestaende av SDU:s ordfa-
rande Jimmy Windeskog och SD Kurirens Torbjarn
Kastell, en sexdagars flygbladsturne i Norrlands
inland.

Det hela tog sin stan den 12 juli, dock gick hela
denna dag at att resa upp genom landet och inte
speciellt mycket blev gjon. Vi stannade dock till i
Mora for att beskada den vackra Gustav Vasa-statyn,
belagen vid Morastrand och malet for Vasaloppet.
Snabbt kom vi till slutsatsen att det vi vilade vara
agon pa farmodligen var landets farsta Iyckade
nationella torgmate. Utanfar Sveg blev det lage au
sla upp taltet, och trots att vi missat att inkapa
myggmedel blev det en trevlig afton. Bland annat
avnjat vi ett pani av det alltid sa underhallande spe-
let Svea Rike dar utgangen inte gar sig rortjant av att
namnas har ...

Pa Tisdagsmorgonen var vi uppe med solen (om
den nagon gang gick ner) for att tacka Sveg, efter
detta forsatte vi glada, men en aning svettiga upp
langs Inlandsvagen. Alia starre brevladegrupper
langs vagen blev tackta och da vi passerade "starre
oner" (ett oerhan relativt begrepp i dessa trakter)
var det avstigning och vi tackte allt som kunde tiick~
as. I Haclcls blev det dags att sli lager men denna

kvall hade vi ingen vidare Iycka med valet av plats,
mygginvasion och ingen chans att bada.

Dagen efter tog vi ass via Brunflo upp till Oster-
sund. Da Ostersund var den enda staden av nagor-
lunda storlek vi skulle passera sa var tanken att vi
sku lie lagga atminstone ett par dagar dar. Vi slog
lager pa ROdon i allt annat an ett bra och trevligt
vader. Efter detta lade vi en dag pa att dela flygbtad
i stadens centrum och ytterligare en pa bostads-
komplexen pa Froson.

Sedan forsatte farden uppat genom inlandet For
mig som inte varit sa langt upp i landet tidigare (om
man inte riiknar kustlinjen) sa var detta en oerhard
naturupplevelse. Detta ode landskap och dessa idyl-
Iiska byar tar en verkligen att forsta hur viktig var
gemensamma kamp for Sverige ar. Avstanden har
uppe kan vara frustrerande, svan att vara effektiv
flygbladsutdelare under sadana forhallanden. Men a
andra sidan maste budskapet ut till alia - OAVSETT
var i Sverige de clkar boo Annu mer irriterande var
det faktum att i va~e on som var stor nog att inn-
rymma en ICA-butik och en bensinmack sa fanns
det en (eller flera!!) pizzerior. Men vara makthavare
menar val att det ar just detta som ar kulturberik-
ning. Att man kan sta ut med gruppvaldtakter och
gangcln bara det gar att kopa pizza Hoting.

Var strapats forsatte uppat, och sent pa fredags-
kvallen nadde vi Vilhelmina (naturligtvis efter att ha
tackt allt av Yarde pa vagen). Efter att ha tackt de
storre husen dar akte vi ner for att sla lager i Asele.
Vagen dit var en naturskonhet utan dess like, 'och
iiven om vi inte fick se nagon bjorn sa fick vi i alia fall
stifta bekantskap med en ren.

Efter att ha tackt Asele morgonen efter sa var det
dags att aka hem. Sammanlagt fick vi ut c:a 8.000
flygblad och forhoppningsvis tar nagon intryck av
dessa. Norddistriktet ma vara en tung pjas att han-
tera, men vi skall forsatta att forsoka!!!



SDU-profilen:

ERIKA BORGSTEDT
I ett forsOk att fa er medlemmar att bekan-
ta er lite battre med SDU:s representanter
sa inle4er nu Demokraten en serie interju-
ver med nagra av de 80m leder arbetet.

Forst ut i raden ar Erika Borgstedt frin
Trollhattan, nyvald ordfOrande i SDU-Vast
och ledamot i RO-styrelsen.

Nar och hur blev du nationalist? Hur kom.du in i SDU?
Mina nationalistiska varderingar ar nagot som viixt fram med
tiden. Kan inte saga nar men nar jag tog steget till
Sverigedemokratema infor valet -98 kandes det helt ratt.
Jag kom in i SDU genom att jag var med pa det senaste flyg-
bladet och kande att jag ville satsa pa ungdomsforbundet.

Ungdomar finner i dag sallan intresse i partipolitik,
hur bryter vi den trenden?
Jag tror att ungdomar har tappat fortroendet fOrpolitikern a
med tanke pa alia nedskamingarna de senaste aren. Det gal-
ler fOr oss att visa ungdomen att det finns ett altemativ till
dagens politik. Politik skall inte bara vara allvarligt, det maste
vara roligt ocksa. Vi maste fa ungdomen att inse att det gar att
paverka samhallsutvecklingen. •

Vilka ar SDU:s viktigaste fcigor?
For mig ar fragoma som handlar om familj och aldrevarden
de viktigaste. De senaste nedskarningarna inom varden ar
oacceptabla.

Finns det nagon fraga som SDU borde rora h:\rdare?
Se ovanstaende svar.

Finns det nagon fciga 80m ar direkt d:llig?
Jag tycker inte att nagon fraga ar direkt dllig men dodsstraf-
fet kan ifragasattas.

Har du sjalv haft nagra forebilder inom SD eller SDU?
Jag har ingen speciell person som forebild utan tycker att alia
som jobbar for partiet och offrar mycket fritid pa att bedriva

Hur agerar du sjalv ror att vara en rorebild?
Jag forsoker dra mitt stra till stacken genom att vara med pa
moten och st1illaupp pa flygbladsutdelningar. Jag star aven
for min asikt och ar inte radd for att saga att jag ar
Sverigedemokrat.

Vad har du ror politiska rorebilder?
Jag har ingen spedell politisk fOrebild. Jag hoppas att SD
mer sig stort sa att nasta generation far oss som fOrebiider.

Vad har du ror historiska rorebilder?
Jag har ingen speciell forebild men gamla kungar som verkli-
gen kampade for Sverige ar varda att minnas.

Hur gor vi SDU till ett battre rorbund och SD till ett
riksdagsparti?
Eftersom vi har svart att na ut i media sa maste vi soka nya
vagar sa som flygblad, internet med mera. Vi maste visa att vi
ar ett seriast parti och inte "hogerextrema" och "farliga".Det
ar har jag tror att vi i ungdomsforbundet kan gora mycket.
Det ar viktigt att vi far bort den gamla st1impeln om att vi skul-
Ie vara "rasister". Det galler att vi i ungdomsforbundet ihop
med SD kampar for det vi tror pa och tillsammans sa tror jag
att en bit in pa 2000-talet kommer vi att sla igenom pa riks-
dagsniva.


