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Motståndet mot vad som kallas 
”rasismen” har utvecklats till att 
bli en pseudoreligion, där de mest 
extrema ”antirasisterna” långt ut 
på vänsterkanten inte drar sig för 
att förespråka såväl som använda 
våld i detta motstånd. Detta fram-
kom med önskvärd tydlighet i ett 
uppmärksammat avsnitt av SVT:s 
”Uppdrag granskning” för en tid 
sedan.
 Med början den 9 juli publice-
rade Länstidningen en artikelserie 
i fyra delar på temat ”Tillsam-
mans mot rasism. Kampen för 
allas lika värde”, där LT påstods 
”granska främlingsfientligheten”. 
Denna granskning skedde i sam-
arbete med den vänsterextremis-
tiska stiftelsen/tidskriften Expo, 
vilken grundades 1995 av trots-
kisten Stieg Larsson tillsammans 

Integrationsminister Erik 
Ullenhag (FP): en av våra mest 
frekventa ”godhetsapostlar”. 
Foto: Regeringen

Kampanjjournalistik om 
”rasism” och godhetsapostlar

med bland andra Tobias Hübi-
nette. 
 Hübinette, som adopterades till 
Sverige från Sydkorea och växte 
upp i Motala, dömdes i början 
och mitten av 1990-talet för flera 
brott såsom skadegörelse, sabo-
tage, uppvigling, ofredande och 
förtal. Han var anställd i Expos 
redaktion 1995-97 och blev 1996 
beryktad för följande rader i en 
artikel i tidskriften Creol:
 ”Att känna eller t. o. m. tycka att 
den vita rasen är underlägsen på 
alla upptänkliga plan är naturligt 
med tanke på dess historia och 
nuvarande handlingar. Låt den 
vita rasens västerland gå under i 
blod och lidande. Leve det mång- 
kulturella, rasblandade och klass-
lösa ekologiska samhället! Leve 
anarkin!”

 Man skulle kunna tro att sådan 
extrem retorik skulle ha gjort det 
svårt för Hübinette att göra en yr-
keskarriär värd namnet, men så 
är icke fallet – alldeles tvärtom. 
Sedan 2012 är således Tobias Hü-
binette docent i något som går 
under benämningen ”interkul-
turell pedagogik” vid Södertörns 
högskola. Hübinette är även knu-
ten till Mångkulturellt centrum i 
Botkyrka, som i november 2013 
fick en beställning av regeringen 
att framställa en rapport om den 
så kallade afrofobin, rasism rik-
tad mot svarta personer.
 Rapporten, som utkom i feb-
ruari 2014, hade färdigställts av 
Tobias Hübinette och rönte en 
rätt omfattande uppmärksam-
het. Bland annat kritiserades den 

Alla politiska partier i Södertälje 
har som målsättning att med hjälp 
av respektive partis politik skapa 
en bättre kommun. I många frå-
gor råder också en relativ samsyn. 
Alla vill exempelvis att Södertälje 
skall bli en mer attraktiv stad att 
leva, bo och arbeta i. Alla vill att 
näringslivet, skolorna och äldre-
vården skall fungera bättre. Och 
alla tycks inse att invandrings-
trycket är för högt.
 Utifrån denna samsyn har 
emellertid de olika partierna olika 
förslag till lösningar beroende på 
vilken ideologisk utsyn och vision 
de har. Jag vågar dock påstå att 
Sverigedemokraternas (SD) syn-
sätt inte bara är det mest realis-
tiska utan också det bästa – SD 
står varken till höger eller vänster 
utan står berett att ta sig an Sö-
dertäljes problem utan ideologis-
ka skygglappar.
 Sverigedemokraternas vision 
för Södertälje är ett öppet, vän-
ligt och fritt samhälle där alla 
kommuninvånare kan känna 
en grundläggande trygghet och 
gemenskap i livets alla skeden. 
Att skapa förutsättningar för 
att Södertäljeborna skall känna 
denna trygghet är kommunens  

SD tar sig an Södertäljes problem utan skygglappar!

Inga pengar till politiskt korrekt propagandateater. Foto: Tommy 
Hansson 

viktigaste uppgift.   
 För att det skall vara möjligt 
att skapa ett tryggt samhälle av 
detta slag måste en stor majori-
tet – givetvis helst alla – av kom-
muninvånarna uppleva att de be-
handlas på ett korrekt och rättvist 
sätt. Som det heter i Södertälje 
kommuns stolta så kallade värde-
grund: ”Medborgaren först. Mer än 
förväntat. Respekt för individen.” 
Som det ser ut i kommunen i dag 
kan vi dock ganska enkelt konsta-
tera, att det gnisslar litet här och 
var när det gäller att leva upp till 
dessa allmänt formulerade ideal.
 Ett samhälle är inte tryggt 
när människor på väg hem kväl-
lar och nätter löper stor risk att 
utsättas för rån, överfall och 
våldtäkt. När bilägaren efter att 
ha parkerat sitt fordon inte vet 
om det kommer att vara utbränt 
när han/hon skall starta den 
dagen därpå. När kommunens 
kyrkogårdar mer eller mindre 
regelbundet vandaliseras. När 
restaurangägare och andra nä-
ringsidkare pressas att betala 
dyra pengar för så kallat be-
skydd till kriminella ligor. När 
ungdomar sugs in i brottsliga 
nätverk. När flyktingar får gra-
tis eller mycket starkt reducerad 
sjuk- och tandvård medan fatt-
tigpensionärer får betala fullt 
pris. När skolorna går på knäna 
på grund av alla hitkommande 
flyktingbarn med laglig rätt att 
få undervisning.
 Se där några av de problem 
Södertälje brottas med. Det är 
ingen lätt uppgift att vända denna 
utveckling och ge kommunen en 
positiv identitet, låt vara att den 
kommunala ekonomin under se-
nare tid visar tecken på viss åter-
hämtning tack vare hårda spar-
krav.
 Södertälje är en gammal stad – 
äldre än de flesta svenska städer 
– vars historia faktiskt sträcker sig 
längre tillbaka i tiden, med anor 
ända till folkvandringstid, än vad 
som tidigare var känt. På detta ty-
der arkeologiska fynd som gjorts i 
centrala staden nära Kanalen. Det 
är mot denna bakgrund viktigt 
att vi bevarar vår identitet som 
svensk stad med svensk kultur. 
SD Södertälje har inga problem 

med att människor flyttar hit och 
bevarar sina ursprungliga kultur-
mönster.
 Vi vill emellertid starkt betona, 
att Södertälje är en stad i Sverige 
och att svenska lagar, regler, tradi-
tioner och värderingar skall vara 
överordnade. SD avvisar därför 
det mångkulturella konceptet en-
ligt vilket ingen kultur och tradi-
ton skall vara överordnade andra. 
I stället för mångkulturalism, som 
inte visat sig fungera någonstans, 
förordar vi assimilation. 
 I en motion till fullmäktige har 
vi föreslagit ett mångkulturellt 
bokslut ingående som en obli-
gatorisk del i kommunens eko-
nomiska redovisning. På så sätt 
får vi klara besked om exakt hur 
mycket massinvandringspolitiken 
och mångkulturalismen kostar 
vårt samhälle.
 Vi anser att hitkommande män-
niskor skall ta seden dit de kom-
mer. Det är de hitkommande 
som skall anpassa sig efter oss 
som redan bor här, inte tvärtom. 
Vi är övertygade om att detta as-
similationstänkande är ett av de 
viktigaste instrumenten i syfte att 
motarbeta verklig rasism, främ-
lingsfientlighet och segregation.

Sverigedemokraterna i Södertälje 
prioriterar tre politikområden: 
skolan, äldreomsorg och hem-
tjänst samt yrkes- och vuxenut-
bildning. Här satsar vi enligt vår 
senaste budgetreservation sam-
manlagt 29 miljoner kronor. Den 
största satsningen gör vi inom 
äldreomsorg och hemtjänst med 
12 miljoner. 
 Det är för oss en självklarhet 
att våra äldre invånare, som ar-
betat och slitit under ett helt 
yrkesliv för att bygga upp det 
samhälle vilket nu genom såväl 
socialdemokratisk som borgerlig 
misshushållning är i gungning, i 
slutfasen av sina liv skall kunna 
tillförsäkras en trygg och dräglig 
levnadsstandard. SD har bland 
annat motionerat om att inrätta 
en enhet för trygghets- och kvali-
tetsinspektion, vilken enligt för-
slaget kontinuerligt skall inspek-
tera alla äldreboenden.
 Ett samhälle står och faller med 
de arbetstillfällen och därmed ut-

komstmöjligheter det förmår er-
bjuda sina invånare. Bland våra 
motioner i detta sammanhang 
märks en motion om special-
anpassade påbyggnadskurser i 
svenska språket för kvalificerade 
yrkesgrupper med invandrarbak-
grund, med syftet att öka dessas 
förmåga att hävda sig på arbets-
marknaden. Därmed minskar 
behovet av försörjningsstöd och 
ökar skatteintäkterna till kommu-
nen.   
 Alla dessa förslag till ny politik 
är självklart finansierade. Således 
sparar vi 20 miljoner på försörj-
ningsstödet – tio procent av samt-
liga kostnader – genom fortsatt 
arbete med att trimma försörj-
ningsstödet medelst bättre kon-
troll och uppföljning. Med SD:s 
politik kommer fler människor i 
arbete.
 På kommunens inköp sparar 
vi 7 miljoner kronor genom att 
inköpen sker på ett mer samord-
nat och effektivt sätt. Bland annat 
har kommunen tidigare gjort di-
rektinköp utan att andra företag 
givits chansen att ge det bästa an-
budet.

 Slutligen spar vi in 2 miljoner 
på kulturområdet genom att det 
kommunala anslaget till Okto-
berteatern dras in – inga kom-
munala skattepengar till poli-
tiskt korrekt propagandateater!

Sverigedemokraternas stigande 
opinionssiffror talar för att all-
mänheten och väljarna börjar 
genomskåda den våldsamma pro-
paganda som rutinmässigt riktas 
mot SD för påstådd ”rasism” och 
”främlingsfientlighet”. Ty att före-
språka en hanterbar invandring i 
stället för en förödande massin-
vandring är naturligtvis vare sig 
rasistiskt eller främlingsfientligt.
 Dessutom är SD inget så kall-
lat enfrågeparti. Invandring är 
och förblir en viktig fråga för oss, 
men det finns – vilket framgår av 
denna ledarartikel – många andra 
frågor som är centrala om vi skall 
kunna vända den bekymmersam-
ma utvecklingen i riket, i kommu-
nerna och i landstingen!
 Ditt val som väljare den 14 sep-
tember borde därför vara lätt.

Tommy Hansson    
      

Forts. på nästa sida
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av Ivar Arpi i Svenska Dagbla-
det – Arpi menade att Hübinette 
med tanke på sin omvittnade ex-
tremism och sitt förflutna i den 
våldsbejakande vänstergruppen 
Antifascistisk aktion (AFA) var 
olämplig som författare av en så-
dan rapport.
 Tobias Hübinette tillhör dem 
som menar att antirasister bör 
framhäva sin egen ”ras” och såle-
des gå i bräschen för det ”rasifie-
rade” konceptet, som innebär att 
vita människor – särskilt medel-
ålders, heterosexuella män – an-
ses tillhöra en underlägsen grup-
pering i samhället. Miljöpartiets 
språkrör Åsa Romson torgförde 
just ett sådant tema i sitt tal i 
årets politikervecka i Almedalen i 
Visby.

I första delen i LT:s artikelserie 
intog Sverigedemokraterna en 
prominent plats. I rubriken på 
tidningsuppslaget sidorna 4–5 
hette det: ”Här börjar rasisternas 
resa till riksdagen”. Redan med 
denna rubrik slår alltså dörren till 
alla hävdvunna krav på journalis-
tisk opartiskhet och saklighet på 
nyhetsplats igen med en dund-
rande smäll.
 Längs en tidsaxel nederst på 
uppslaget buntas sedan ”laser-
mannen” John Ausonius och den 
nazistiske polismördaren Jackie 
Arklöv ihop med SD:s inträde i 
riksdagen och SD Södertäljes och 
undertecknads inträde i Södertäl-
je kommunfullmäktige 2010. Alla 
sansade människor, men givetvis 
icke charlatanerna i Länstidning-
ens redaktion med chefredaktö-
ren Anna Liljehag i spetsen, inser 
att sådant inte har ett spår med 
seriös journalistik att göra utan är 
ren demagogi i den politiska kor-
rekthetens tecken. Det är här fråga 
om den kampanjjournalistik som 
har blivit allt vanligare i dessa 
av yttersta av tider, då media- 
etablissemanget tycker det är vik-
tigare att driva en viss politisk 
linje än att rapportera vad som 
faktiskt sker i samhället.
 Det som i dag kallas ”rasism” 
kan på goda grunder anses vara 
en teoretisk konstruktion som 
slängts ihop av den politiska 
eliten och etablerade massme-
dier under överinseende av ovan 
nämnda Expo. Det är en rasism 
som dock är oerhört ensidig, ef-
tersom den utgår från att endast 
etniska svenskar kan vara rasister. 
När det gäller importerad rasism, 
såsom den antisemitism som rik-
tas mot Malmös judar, slår den 
dövörat till. 
 Antisemitismen i Malmö, en 
stad som ibland kallas ”Sveriges 
Gaza” till följd av dess import av 
muslimer från bland annat de pa-
lestinaarabiska områdena i Mel-
lanöstern, tar sig uttryck sådana 
som vandalisering av Judiska för-
samlingens synagoga, stenkast-
ning mot församlingens ortodoxe 
rabbin, trakasserier av alla judar 
som vågar bära judiska symboler 
offentligt, hätska demonstratio-
ner mot Israel med mera. 
 Följden har blivit att alltfler ju-
dar inte vågar bo kvar i Malmö 
utan flyttar, antingen inom Sve-
rige eller utomlands. I den hall-
stämplade antirasismens ögon är 
det dock kontroversiellt att påtala 
den importerade rasismen, efter-
som det då finns risk att anklagas 
för ”islamofobi”. Om den antise-
mitism som gör sig bred runt om 
i Europa kan den som vill läsa 
mer här i en artikel ur New York 
Times den 2 augusti: http://www.

nytimes.com/2014/08/02/world/
europe/anger-in-europe-over-the-
israeli-gaza-conflict-reverberates-
as-anti-semitism.html
 Den etablerade antirasismen 
har blivit en affärsidé för alla dem 
som önskar göra karriär på sin 
egen förmenta godhet, personer 
som integrationsminister Erik 
Ullenhag, förra S-ledaren Mona 
Sahlin, Expos Alex Bengtsson och 
DN-journalisten Niklas Orrenius, 
för att nu nämna några namn ur 
högen. Problemet för dessa är 
dock att allt fler ifrågasätter den 
så kallade antirasismen och dess 
kampanjer i form av artikelserier 
i press och etermedier samt stat-
liga rapporter. 
 De vänder sig i stället till alter-
nativa medier och röstar på Sveri-
gedemokraterna.
 Slutligen några ord av vår 
nationalskald Gustaf Fröding 
(1860–1911), som i form av dikten 
De gode och de ädle med fjärrskå-

dande blick tycks ha förutspått 
ankomsten av de godhetsapostlar 
och toleransmånglare som dagli-
gen förpestar vår tillvaro:

Jag vill ej vara ädel, jag vill ej  
vara god

de gode och de ädle de ställa upp 
sin stod

i skönaste belysning på högsta 
piedestal

med inskrift om bedrifter i hörnet 
av sin sal

Sen stå de och betrakta sin  
älskliga bild

hur ädel är ej minen, hur god och 
blid och mild

de tänka i sitt hjärta: si, allt är 
ganska gott!

– men bakom står hin onde  
och hostar så smått

   

Valet till Europaparlamentet 
(EP) den 25 maj blev en stor 
succé för Sverigedemokrater-
na i Nykvarn och Södertälje. 
Nykvarn blev bästa SD-kom-
munen i hela Stockholms län 
med 13% av rösterna, medan 
10,2% av väljarna röstade på 
SD i Södertälje.
 Södertälje fick fint besök da-
garna före EP-valet. Den 8 maj 
anlände omkring klockan 15.00 
på eftermiddagen partiledare 
Jimmie Åkesson tillsammans 
med EU-toppkandidaten Kristi-
na Winberg och Jimmies press-
sekreterare Linus Bylund till 
Politikertorget mitt i centrum. 

SD:s toppkandidat i EP-valet, Kristina Winberg, läser Telgekuriren. Foto: Tommy Hansson

Stor succé för Nykvarn 
och Södertälje i EP-valet!

dande från Politikertorgets scen 
av Åkesson, Winberg och By-
lund. Dessa hälsades välkomna 
av SD Södertälje/Nykvarns vice 

Ett antal aktiva medlemmar 
från SD Södertälje hade några 
timmar dessförinnan satt upp 
det fina, vita partitältet och de-
lat ut flygblad och foldrar till 
södertäljeborna, av vilka nästan 
alla var mycket positiva till vårt 
parti.
 Det behöver knappast sägas 
att säkerhetspådraget var om-
fattande. Först på plats var SD:s 
säkerhetschef Bengt Malmberg 
och i hans släptåg följde ett an-
tal civilklädda SÄPO-represen-
tanter samt en manstark trupp 
uniformerade poliser. Alla dessa 
såg tillsammans till att det blev 
ett lugnt och värdigt framträ-

ordförande Tommy Blomqvist 
samt avtackades med blommor 
av styrelseledamoten Ingrid 
Hult.
 – Jag kommer säkert att läng-
ta hem från Bryssel, men innan 
jag åker hem igen har jag be-
stämt mig för att ha med mig 
vårt självbestämmande, sade 
Kristina Winberg bland annat.
 Dagen därpå, den 9 maj, ar-
rangerade kommunen en ut-
frågning inför EP-valet på Es-
trad i Södertälje stadshus. SD 
representerades här av partiets 
internationelle sekreterare Kent 
Ekeroth, vars uttalande om det 
organiserade tiggeriet fick stor 
uppmärksamhet i Länstidning-
en dagen därpå.
 – SD är det enda parti som 
vill förbjuda organiserat tiggeri, 
framhöll Ekeroth. Rumäniens 
ambassadör i Sverige, som själv 
är rom, har uppmanat oss att 
förbjuda denna form av organi-
serad brottslighet.
 Dagen före valet, den 24 maj, 
fanns SD-tältet åter på plats på 
Gågatan mellan Kringlan och 
Telgehuset och återigen var det 
många förbipasserande som 
glatt tog emot vår valinforma-
tion och/eller stannade upp för 
att växla några ord. Återigen fick 
vi celebert besök: denna gång av 
toppkandidaterna Kristina Win-
berg, Peter Nalle Lundgren och 
Kent Ekeroth.
 Tyvärr hade Vänsterpartiets 
högtalaranläggning, som vi 
skulle ha fått låna, pajat varför 
det inte kunde bli några SD-tal 
från Politikertorgets scen som 
planerat var, men Kristina, Pe-
ter och Kent såg ändå ut att tri-
vas med oss lokala SD:are och 
väljarkontakterna.

Tommy Hansson

Forts. från föregående sida

Joachim Hagström

kandidat till fullmäktige

Södertälje

FÖR EN ANSVARSFULL

AKTIVT MINIMERA

RISKERNA

TRAFIKMILJÖ

ANNONS
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Ett tiotal glada sverigedemo-
krater från SD Södertälje var 
på plats i Almedalen när Jim-
mie Åkesson talade under 
årets politikervecka i ett Visby, 
som var mer fullpackat med 
folk än någonsin tillförne. Två 
stugor hade hyrts i semester-
byn Kneippbyn några kilome-
ter utanför staden vilket gav 
möjlighet till trevligt umgänge 
och stimulerande politiska dis-
kussioner.

En riksdagskandidat jag talade 
med efter Jimmies tal menade 
att SD-ledaren var ovanligt ”tag-
gad” den här gången. Han talade 
i ungefär en timme vilket är litet 
längre än vanligt. Det faktum att 
Åkessons tal i Almedalen disku-
terades mer än de flesta andra 
partiledares framföranden, be-
kräftar att Åkesson lyckades väl i 
sin strävan att föra ut Sverigede-
mokraternas politik.
 Jimmie Åkesson inledde med 
en svidande kritik riktad mot op-
positionsledaren Stefan Löfven 
(S), som i sitt tal påtalat nödvän-
digheten av att bekämpa vad han 
kallade ”fascism och rasism”.

”Kladda inte ditt kladdiga 
kladd”

”Men sen kunde han inte hålla 
balansen, den gode Löfven”, kon-
staterade Åkesson, ”när han mot 
slutet av sitt tal blandade in Sve-
rigedemokraterna i detta, genom 
att kalla oss ’rasister’. Vet du, Ste-
fan Löfven, över huvud taget vad 
rasism är, vad verklig rasism har 
inneburit för människor världen 
över genom historien?”
 Jimmie Åkesson satte här fing-
ret på den himmelsskriande skill-
naden mellan den ”rasism” som 
dagligdags nämns i den politiska 
diskursen här hemma och den 

SD:are från Södertälje på plats 
under Jimmies tal i Almedalen

Mycket folk hade samlats framför Almedalsscenen för att 
höra Jimmie Åkesson tala. Foto: Tommy Hansson

Några av SD-skyltarna i anslutning till scenen i 
Almedalen. Foto: Tommy Hansson

reella rasismen, det vill säga det 
synsätt och den grymma praktik 
som rådde i exempelvis Nazitysk-
land på 1930– och 1940-talen och 
i Sydafrika under apartheidtiden 
1948–90 och som alltjämt härs-
kar i vissa delar av världen. 
 Den så kallade rasism som 
exempelvis Stefan Löfven, Fred-
rik Reinfeldt, Erik Ullenhag och 
Expo regelmässigt utgjuter sig 
om kan på goda grunder anses 
vara en konstruktion, en artifi-
ciell skapelse som uppfunnits för 
att etablerade politiker och me-
dia skall kunna känna sig goda 
och fina samtidigt som de kan 
klämma åt politiska menings-
motståndare genom att förse 
dem med rasiststämpeln.
 Åkesson svarade i samman-
hanget för ett retoriskt uttryck 
som har goda förutsättningar att 
bli en klassiker:
 ”Kladda inte ditt kladdiga kladd 
på historiens hjältar och deras 
mod. Genom fega påhopp på oss 
för att du saknar riktiga argu-
ment. Sluta använda andra män-
niskors lidanden för att motivera 
en invandringspolitik i Sverige 
som har gått alldeles galet.”
 Långt ifrån att vara ”rasism”, 
menade Åkesson, är Sverige- 
demokraternas immigrations-
politik ett uttryck för medmänsk-
lighet. Han travesterade så Alfred 
Tennysons bekanta dikt Nyårs-
klockan:
 ”Ring in förnuft och ansvar, 
ring ut de gamla trötta partier-
na.”

Unikt effektiv kampanj

Valet till Europarlamentet den 
25 maj bekräftade, menade Jim-
mie Åkesson, att Sverigedemo-
kraterna kommit för att stanna 
i den svenska politikens finrum. 
Närmare 10% av rösterna över-

träffade Åkessons och många 
andra sverigedemokraters för-
väntningar. 
 SD svarade också under val-
kampanjen för det säkerligen 
allra mest uppmärksammade 
inslaget med en affisch i Stock-
holms tunnelbana med texten: 
”Det är dags att stoppa det orga-
niserade tiggeriet på våra gator.” 
En unikt effektiv kampanjslogan, 
raljerade SD-ledaren:
 ”Och vips så fanns inte det 
problemet längre. Det fanns över 
huvud taget inget organiserat 
tiggeri, hävdade nu alla. Även de 
som tidigare sagt sig vilja bekäm-
pa det. Vi lyckades alltså avskaffa 
ett stort samhällsproblem bara 
genom att sätta upp en affisch. 
Vi måste vara Sveriges, ja, kan-
ske världens mest effektiva parti. 
Visst är det härligt?”
 Därefter kom Åkesson in på 
oron i vår omvärld, icke minst 
med hänsyn till Rysslands age-
rande i östra Ukraina och Krim 
och det utsatta geopolitiska läge 
detta kan leda till för svenskt vid-
kommande. 
 ”Vi behöver stärka vår för-
svarsförmåga”, fastslog Jimmie 
och uppgradera detta till ett 
”nationellt existensförsvar”. I 
dag är som bekant SD det enda 
riksdagsparti som på allvar vill 
stärka det militära försvaret.
 Även de blodiga konflikterna 
i Syrien och Irak kom upp på 
dagordningen under Jimmies tal. 
Han nämnde att han och några 
partikolleger för en tid sedan 
besökte ett flyktingläger i Jorda-
nien med nära 100 000 flyktingar. 
Åkesson:
 ”Flyktingpolitik handlar om att 
hjälpa. Om att hjälpa så många 
nödställda människor som möj-
ligt.”
 Det gör man inte, underströk 

Jimmie Åkesson, genom att ge så 
många personer som möjligt per-
manent uppehållstillstånd:
 ”Vi hjälper mycket få av värl-
dens nu över 50 miljoner flyk-
tingar genom invandring till 
Sverige. Även om vi redan har 
EU:s mest extrema politik på 
invandringsområdet… inte per 
invånare, utan i reella tal – före 
Tyskland, före Frankrike.”

Erik ”Bagdad Bob” Ullenhag

Våra makthavare drar sig inte 
ens för att ljuga och förfalska 
när de till varje pris skall leda i 
bevis att den extrema svenska 
immigrationspolitiken inte bara 
är unikt fin och god utan jämväl 
ekonomiskt lönande. 
 Ett beryktat exempel på detta 
stod Sandvikens kommun för i 
en rapport, där det hävdades att 
kommunen gått med en halv mil-
jard kronor i vinst på invandring-
en. Det var bara det att man valt 
att bortse från 70% av de offent-
liga utgifterna och att man även i 
övrigt räknat alldeles uppåt väg-
garna.
 ”En som snabbt var ute för att 
vinna poäng på detta”, påminde 
Åkesson, ”var Sveriges egen Bag-
dad Bob, desinformationsminis-
ter Erik Ullenhag.”
 Ullenhag skrev på Twitter: 
”Sandviken påminner om att vi 
också blir rikare genom öppen-
het.” Om det verkligen vore så 
fanns det ju inga som helst skäl 
för Södertälje kommun att stän-
digt kräva mer pengar av reger-
ingen för att kunna ta emot den 
allt stridare strömmen av Syrien-
migranter, eller för att ett ökan-
de antal kommuner att vägra ta 
emot fler flyktingar. 
 Ty varför begära mer pengar 
eller sätta sig på tvären och vägra 
ta emot fler för att klara av något 

som är så oerhört lönande?

Utanförskap och  
pensionärsskatt

Sanningen är ju att svensk im-
migrationspolitik under såväl 
socialdemokratiska som borger-
liga regeringar medfört ett acce-
lererande utanförskap för allt 
fler människor i allt fler områ-
den. Samtidigt som statsminister 
Reinfeldts med den drucknes en-
vishet hänger sig fast vid det po-
litiskt korrekta mantrat ”Invand-
ring berikar” och hävdar att alla 
som ifrågasätter detta är rasister.
 Jimmie Åkesson hänvisade 
i sitt tal till en rapport av Tino 
Sanandaji vilken enligt före detta 
folkpartisten Mauricio Rojas på-
visar att: ”Folkpartiets och bor-
gerlighetens misslyckande med 
att vända den utveckling som 
dömer allt fler nya och gamla 
svenskar till ett liv i utanför-
skap.”
 Antalet utanförskapsområden 
har ökat dramatiskt under pe-
rioden 2006–2012 och antalet 
personer som levde i dessa 2012 
var 566 000, vilket innebär en 
ökning med 16% under sexårs- 
perioden.
 ”Vi tror på sammanhållning”, 
inskärpte Jimmie Åkesson, ”inte 
splittring, segregation och utan-
förskap.”
 Slutligen, men inte minst vik-
tigt, tog Åkesson upp pensionä-
rernas svåra lott på temat: ”Blott 
Sverige straffbeskattning av pen-
sionärer har.” Åkesson klargjorde 
detta på följande sätt genom att 
fortsätta travestera vår national-
skald Verner von Heidenstam:
 ”Pensionärsskatten är en styg-
gelse, en skamfläck på vårt stolta 
välfärdssamhälles baner.”

Tommy Hansson
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1. Invandring och mångkul-
tur: Kommunen skall upprätta 
ett mångkulturellt bokslut så att 
kostnaderna för massinvand-
ringen och mångkulturen klart 
framgår. I väntan på att reger-
ingen övergår till en rimligare 
immigrationspolitik skall be-
fintliga avtal mellan kommunen 
och Migrationsverket ses över. 
Hitkommande skall ta seden dit 
de kommer för att kunna assi-
mileras i vårt svenska samhälle. 
Heltäckande klädsel på kom-
munala arbetsplatser förbjuds.

2. Skola och utbildning: Ord-
ning och reda i skolan priori-
teras. Lärarnas roll stärks. En 

Kommuninvånarna måste kunna uppehålla sig på gator och torg 
utan att behöva riskera liv och lem. Foto: Tommy Hansson

SD:s åtta punkter 
för ett bättre  
Södertälje/Nykvarn

stödperson för lärare i utsatta 
områden inrättas. Sommarsko-
la för behövande elever inrät-
tas, liksom jourskola för stökiga 
och mobbande elever. Vuxen-
närvaron i skolan ökas. Skolk 
anmäls alltid till föräldrarna. 
Specialanpassade påbyggnads-
kurser i svenska för kvalifice-
rade yrkesgrupper med invand-
rarbakgrund införs i syfte att 
öka dessas konkurrenskraft på 
arbetsmarknaden.

3. Äldreomsorg: Det är en själv-
klarhet att våra äldre invånare, 
som slitit under ett helt yrkesliv 
för att bygga upp vårt välfärds-
samhälle, i slutet av sina liv 

Stadens parker fredas från bebyggelse. På bilden Stadsparken. Foto: Tommy Hansson

Ordning och reda i skolan prioriteras. På bilden Rosenborgsskolan. 
Foto: Tommy Hansson

Parkeringssituationen förbättras. Foto: Tommy Hansson

Torekällberget bevaras och medel avsätts för Biologiska museet 
(bilden). Foto: Tommy Hansson

skall tillförsäkras en trygg och 
dräglig levnadsstandard. Kom-
munen skall inrätta en enhet för 
trygghets- och kvalitetsinspek-
tion med uppgift att kontinuer-
ligt inspektera alla äldreboen-
den. Bort med SMS-jobben och 
bemanningsföretagen, som ska-
par otrygghet hos de äldre vilka 
behöver kontinuitet när det gäl-
ler vårdpersonalen.

4. Barnomsorg och förskola: 
Mindre barngrupper bör efter-
strävas och alternativa driftsfor-
mer komma i fråga. Ingen upp-
delning efter etnisk tillhörighet 
då assimilering mellan svenska 
barn och barn med invand-
rarbakgrund bör uppmuntras. 
Jämställdhet en självklarhet 
men flummig så kallad genus-
pedagogik är inte rätt väg att gå. 
Arbetssökande skall alltid inge 
utdrag ur polisens belastnings-
register.

5. Lag och ordning: Samar-
betet mellan kommunen och 
polisen skall fortsätta och vi-
dareutvecklas, särskilt i syfte 
att förhindra ungdomsrekryte-
ring till organiserad brottslig-
het. Kommuninvånarna måste 
kunna uppehålla sig på gator 
och torg utan att riskera liv och 
lem, varför kompletterande ord-
ningsfrämjande åtgärder som 
anlitande av vaktbolag samt 
ökad kameraövervakning på ut-
satta platser bör komma i fråga.

6. Miljö: En ren och prydlig 
utemiljö prioriteras genom att 
miljöbovar, inte minst dem som 
dumpar avfall i naturen, auto-
matiskt polisanmäls. Kusens 
backe bevaras som ett orört 
skogsområde för motion och 
rekreation. Strandskydd och 
parker fredas. Ohygieniska tält- 
och kåkstäder på kommunal 
mark avhyses i förekommande 
fall.

7. Kultur och fritid: Kultur är 
en viktig del i människors till-
varo, men samtidigt måste det 
betonas att varje satsad skatte-
krona på kulturen stjäl resurser 
från kärnverksamheterna skola, 
vård och omsorg. Viktigt är att 
bevara Torekällbergets frilufts-
musem och Biologiska museet, 

vilka är väsentliga delar av Sö-
dertäljes svenska kulturarv. In-
trädesavgifter införs på Tore-
källberget. De kommunala an-
slagen till den vänsterpropagan-
distiska Oktoberteatern slopas. 
Stärk tjejidrottens ställning.

8. Bostäder: Ökat bostadsbyg-
gande uppmuntras såvida inte 
värdefulla miljö- och kulturvär-
den hotas. Kommunen bör vara 
restriktiv med utförsäljning av 
kommunal egendom. Vid bygg-
nation i kommunens centrala 
delar tillses så att erforderligt 
antal parkeringsplatser finns i 
anslutning till bostadshusen. 
Parkeringssituationen förbätt-
ras så att parkeringshusen blir 
mer tillgängliga och billigare 
för allmänheten att använda.
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för ännu en fyraårsperiod, sedan 
får vi se om liv och hälsa står mig 
bi 2018!
 3. – Som jag redan antytt är 
försvaret en hjärtefråga och en 
ödesfråga för vår nation. Med 
krig i stora delar av världen och 
turbulens i närområdet måste vi 
helt enkelt ha ett militärt försvar 
värt namnet. Jag är vidare mycket 
intresserad av utrikespolitik. 
 4. – Jag tror alla partier vid 
det här laget insett att vi måste 
minska det massiva inflödet av 
flyktingar och andra immigran-
ter till Södertälje. Den nuvarande 
situationen är ohållbar – det är 
dags att kommunen sätter ner fo-
ten och säger att ”nu orkar vi inte 
längre, vi måste få tid och resurser 
att ta ansvar för dem som redan 
är här”. De övervägande krafterna 
måste satsas på kärnverksamhe-
terna – skola och utbildning, vård 
och omsorg. 
 5. – Väldigt mycket av proble-
men har med rikspolitik att göra. 
Enligt EBO-lagen har flyktingar 
rätt att bosätta sig var de vill, och 
eftersom många från exempelvis 

Syrien och Irak har släktingar och 
anhöriga i Södertälje väljer de i 
hög grad att söka sig hit. Saken 
förvärras av att Migrationsverket 
och regeringen per automatik 
ger permanent uppehållstillstånd 
(PUT) till alla Syrien-flyktingar. 
Sedan tycker jag att kommunled-
ningen är för undfallande gente-
mot regeringspolitiken.

 6. – Att döma av utvecklingen 
hittills kan man förvisso tycka 
att de chanserna inte är speciellt 
stora. Eftersom jag är född obot-
lig optimist vägrar jag dock kasta 
yxan i sjön. Om vi sverigedemo-
krater får något att säga till om 
efter valet skall vi göra vad vi kan 
för att strama upp invandringspo-
litiken, även om det inte kommer 
att bli lätt. En positiv sak är att 
kommunens ekonomi nu ter sig 
något ljusare än tidigare.

 7. – Sverigedemokraterna är 
det enda partiet som ser verklig-
heten sådan den är utan politiskt 
korrekta skygglappar – SD ser 
problemen men också möjlighe-
terna!

1. När och hur gick du med i SD?

2. Vad fick dig att bestämma dig att ställa upp och kandi-
dera för SD i Södertälje?

3. Vilka hjärtefrågor har du inom politiken generellt?

4. Vilken är din hjärtefråga specifikt för Södertälje?

5. Södertälje är en väldigt problemtyngd kommun. Hur 
mycket av problemen är kopplade till politik på statlig nivå 
och hur mycklet är lokalpolitiska problem?

6. Hur ser du på chanserna att vända den negativa spiralen 
i kommunen åt rätt håll? Vad skulle krävas i så fall?

7. Sammanfatta kort varför SD i Södertälje är det bästa 
partiet för medborgarna i kommunen!

Intervjuare: Christofer Johnsson

Ingrid Hult är en tvåbarns-
mamma som är född och upp-
vuxen i Södertälje och har bott 
i kommunen under större delen 
av sitt liv. Efter gymnasium ge-
nomgick hon utbildning inom 
köttyrket med avslutat gesäll-
prov och har därefter jobbat i 
över 25 år inom detaljhandeln. 
Hundar är en stor passion och 
hon har sedan 20 år drivit egen 
kennel med uppfödning av ra-
serna rottweiler och fransk 
bulldog. Hon har kunder över 
hela världen och har specialise-
rat sig på att lära sig hundars 
mentalitet och hon är idag auk-
toriserad mentalbeskrivare för 
Svenska Kennelklubben och 
vid Svenska Brukshundklub-
bens mentaltester. Hon har va-
rit aktiv inom SD Södertälje un-
der hela sitt medlemskap och 
representerar partiet i flera av 

kommunens nämnder och som 
ersättare i Telge AB:s styrelse. 

 1.  –  Jag gick med i partiet 2011.
 2. – Södertälje är en fantastisk 
stad med stor potential. Jag vill 
vara med och påverka dess fram-
tid.
 3. – Jag brinner mest för frå-
gor som berör de svaga i vårt 
samhälle. Hur ska ungdomarnas 
framtid se ut? Bostäder, jobb 
samt den alltmer tilltagande psy-
kiska ohälsan som breder ut sig 
bland de unga i dag ser jag som 
oerhört viktigt att ta tag i. De är 
Sveriges framtid.
 4. – I Södertälje ökar orosan-
mälningarna av barn som far illa. 
Hur skapar vi en dräglig tillvaro 
för och kring dessa barn? Vad 
kan vi politiker göra för att un-
derlätta i nuet för barnen? Varför 
fungerar inte LSS-verksamheten i 

kommunen? Handikappade barn 
och unga ska samma rättigheter 
till ett väl fungerande liv som oss 
andra!

 5. – På statlig nivå kan man 
ändra på regelverket kring var de 
nyanlända får komma. Södertälje 
har inte resurser till att ta emot 
fler människor. På lokal nivå be-
höver vi bli en kommun som att-
raherar småföretagarna.

 6. – En negativ trend tar tid att 
vända. Jag tror på preventiva in-
satser i de olika verksamheterna. 
Inte bara rädda något för stunden.   
 7. – SD Södertälje vill skapa en 
stad med tryggheten i fokus. För 
oss är frågan om att omsorgen om 
de äldre skall hålla högre kvalitet 
än i dag viktig.  Vi vill också be-
hålla de kulturmiljöer som ännu 
finns kvar och värna om dessa. 

Idag är han snart i pensions-
åldern och är far till två sedan 
länge vuxna barn. När livet en 
gång i tiden tog sin början en 
vinterdag 1951 bodde familjen 
på en gård ute på landet mel-
lan Ladvik och Högantorp cirka 
en mil från Södertälje. En idyll 
som kom att bli hans hem un-
der början av hans uppväxt. 
Han gillade att studera och 
tog en fil kand i humaniora vid 
Stockholms universitet 1974 
och pluggade sedan vidare till 
att bli examinerad journalist 
vid Poppius journalistskola 
1979. Den journalistiska banan 
startade han dock redan 1969 
och under åren har han hunnit 
med att vara redaktionsmed-
lem vid Idrottsbladet, redaktör 
för tidskriften Svenskt Skytte, 
ansvarig utgivare för tidskrif-
ten Contra samt chefredak-
tör för SD-Kuriren 2009–2013. 
Hans gedigna journalistiska 
bakgrund skulle komma väl till 
pass när partiet lokalt beslöt 
att dra igång en egen tidnings-
satsning 2011 och under det 

året gav ut tre nummer av Kvar-
talsrapporten med Tommy som 
chefredaktör. Tidningen kom 
senare att bli mer fristående 
från partiet och fick namnet 
Telgekuriren som sedan kom-
mit ut med tre nummer per år 
fram till det valnummer du just 
nu håller i handen.
 Tommy är en riktig kultur- 
och historienörd och har även 
varit verksam som författare 
och kan stoltsera med att ha 
skrivit tio böcker, de flesta re-
ferensverk inom historia med 
politisk anknytning.

Tommy är partiets förstanamn 
på valsedeln och representerar 
redan sedan förra valet Sveri-
gedemokraterna i kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och i 
två nämnder i Södertälje. För den 
som hänger med i lokalpolitiken i 
kommunen bör han vara en känd 
politisk profil vid det här laget. 
Som gruppledare för SD Söder-
tälje har han varit väldigt synlig i 
lokalpressen med ett imponeran-
de antal intervjuer, debattartiklar 

och insändare i framför allt Läns-
tidningen. Han har även varit flitig 
med att skriva politiska motioner 
i fullmäktige och står bakom de 
flesta av partiets totalt 17 motio-
ner som man lagt sedan man kom 
in i kommunfullmäktige 2010. 
 De läsare som är lite äldre 
minns kanske även hans engage-
mang i de numera nedlagda Ny 
Demokrati och Täljepartiet under 
åren 1991 till 1998. 
 
 1.  – Jag gick med i SD våren 
2008. Bakgrunden var att jag 
2006 röstat på Folkpartiet, där-
för att jag ville ge de borgerliga 
partierna en chans att få bort ett 
alltför långt socialdemokratiskt 
regeringsinnehav. Blev emellertid 
snart grymt besviken på allians-
regeringen, främst därför att den 
fortsatte sossarnas nedrustning 
av vårt militära försvar. Eftersom 
SD var det enda parti som ville 
stärka det svenska försvaret var 
partivalet lätt.
 2. – Jag var först inställd på att 
bli stödjande medlem i SD utan 
att göra alltför mycket väsen av 
mig. När jag blev kontaktad av 
dåvarande SD Västra Södertörn 
insåg jag dock att mina krafter 
behövdes i Södertälje och accep-
terade att bli förstanamn på kan-
didatlistan inför valet 2010. Jag 
valdes därefter till gruppledare i 
fullmäktige, och på den vägen är 
det. Naturligtvis kommer jag även 
att kandidera som gruppledare 

Ingrid Hult, 47, säljare, Södertälje

Tommy Hansson, 62, chefredaktör, Södertälje

Sju frågor till 
SD:s topp-
kandidater  
i Södertälje
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Mariusz är 60 år gammal och 
kom till Sverige från Polen för 
36 år sedan. Han är akademi-
ker och arbetade med IT fram 
till 2011, då han sadlade om 
och började arbeta som tolk. 
Mariusz är stolt familjefar och 
har tre söner. På fritiden ar-
betar han gärna med sin träd-
gårdsodling och idrottar. Mari-
usz sitter i Södertälje Tingsrätt 
som nämndeman på SD:s man-
dat och har kommit att aktivera 
sig allt mer för partiet.
 1. – Några bekanta uppmärk-
sammade mig på partiets pro-
gram. Jag såg att det tog upp de 
ämnen som jag själv tyckte var 
viktiga för Sverige och dess folk. 
SD gjorde det på ett äkta och tro-
värdigt sätt. Därför gick jag med i 
partiet år 2012.
 2. – Min önskan att ha möjlig-
het att påverka samhället i positiv 
riktning och försöka tvätta bort 
kommunens rykte som ett näste 

Beata Kuniewicz är född och 
uppväxt i Polen och har bott 
i Sverige i sju år. Hon är lyck-
ligt gift och mamma till två 
barn. I Polen studerade hon 
ryska språket på universitetet 
i Gdansk. I Sverige har hon 
studerat svenska, först vanlig 
SFI och sedan de mer avance-
rade SAS-kurserna med inrikt-
ning på ekonomi, juridik och 
samhällskunskap. Idag arbetar 
hon som arkivtjänsteman. Hon 
har varit aktiv i partiet under 
flera år och representerar idag 
partiet i flera av kommunens 
nämnder. 

 1. – Jag har varit medlem i tre 
år. Intresset för politiken började 
när jag gick en kurs i samhälls-
kunskap. Där fick jag en samman-
fattning av alla politiska program 
och kände att Sverigedemokrater-
nas var det mest realistiska. Det 
visade vilka problem samhället 
har och hur man kan försöka lösa 
dem.
 2.  – Det lokala partirogrammet 
som tydligt visar vilka områden vi 
behöver förändringar inom och 

hur dessa ska gå till kändes över-
tygande och jag ville ställa upp. 

 3. – Rättspolitiken är en stor 
hjärtefråga. Jag som själv är in-
vandrare ser det som självklart 
att om man kommer till ett annat 
land ska man följa de regler finns 
där. Det finns lagar och dessa gäl-
ler oss alla och jag ser det som ett 
stort problem att många andra 
som flyttat hit inte förstått samma 
självklarhet. 

 4. – Skolan och den lokala ar-
betsmarknaden. Tack vare att jag 
har en del kontakt med barnen 
som går i grundskolan här vet jag 
hur det fungerar och inte fung-
erar till vardags. Och där finns en 
del att ta tag i. Framför allt att se 
till att undervisningen i svenska 
förbättras. 
 – Situationen på arbetsmark-
naden känner jag från tiden när 
jag var arbetssökande. I brist på 
jobb aktiverade jag mig genom 
att ta flera olika kurser. Till slut 
fick jag anställning på ett beman-
ningsföretag och där fick jag veta 
att det är lättare för en del arbets-
givare att hyra personalen än att 

anställa. Men det är inte så bra 
från arbetstagarens sida. Vi har 
även många här som har svårt att 
hitta jobb på grund av språkpro-
blem. Det finns helt klart mycket 
att göra för att förbättra den lo-
kala arbetsmarknaden. 
 5.  – Jag ser det som att proble-
men till stor del ligger på statlig 
nivå. EBO-lagen (där man som 
invandrare kan välja var man 
vill bo) gör att många kommer 
till kommunen och vi har redan 
sedan tidigare svårt att kunna ta 
hand om de invandrare som kom-
mit. 
 6. – Vi skulle behöva tänka 
mer som man gör i andra länder 
och enbart anvisa nyanlända till 
ställen där det finns en realistisk 
chans att ordna jobb och bostä-
der. Man kan inte fylla på med 
ytterligare arbetslöshet och bo-
stadsbrist i en kommun som Sö-
dertälje. 
 7. – Vi jobbar för en bättre 
framtid både för svenskar och för 
våra invandrare och vi har det ny-
tänkande som krävs för att kunna 
genomföra det.

för fiffel och brott.

 3. – Välfärd och rättvisa. För 
att Sverige skall kunna behålla 
välfärden och tryggheten måste 
arbetet dock starta redan på kom-
munnivå. Kommunerna måste 
börja hushålla med sina skatte-
medel och tydligare redovisa för 
medborgarna vart pengarna går. 

 4. – Arbeta för att minska kom-
munens skulder, på sikt sänka de 
höga skatterna och öka trygghe-
ten i samhället.

 5.  – Det är nog hälften var. 
Men det kan bli 80–20 procent 
till statens fördel om staten i allt 
högre grad begränsar det kom-
munala självstyret.

 6.  – Vi skulle behöva etable-
ring av nya industrier för att 
skapa jobb. Och minska antalet 
nyanlända till kommunen för att 
inte ytterligare öka arbetslöshe-
ten. 
 – Södertälje kommun med skul-

der, bostadsbrist och arbetslöshet 
kan inte ta hand om alla som 
kommer till kommunen och vill 
bosätta sig här. Det är orimligt. 
Det innebär högre kommunal-
skatt och i fortsättningen flykt av 
skattebetalare till andra kommu-
ner, vilket ger ännu högre skatter 
för de som stannar kvar och så 
vidare.
 – Dessutom, ett stort antal ar-
betslösa missnöjda invånare som 
upplever utanförskap ökar också 
brottsbenägenhet.

 7.  – Jag vill inte diskreditera 
övriga partier. Alla partier är bra 
på något område. Att rösta på SD 
innebär dock att en ny stark röst 
kommer finnas i kommunen, en 
röst som vågar säga högt vad som 
krävs för att få ordning på kom-
munens finanser och bli av med 
det dåliga rykte som kommunen 
har fått. Fokus kommer läggas på 
vad som är bäst för kommunens 
aktuella invånare.

Tommy Blomkvist växte upp 
som så kallat ”betongbarn” i 
stockholmsförorten Skärhol-
men. Efter gymnasium genom-
gick han militär utbildning som 
fjälljägare och var stationerad i 
Arvidsjaur. Därefter utbildade 
han sig som säljare vid Elec-
trolux Business School och job-
bade med försäljning under ett 
antal år, innan han sadlade om 
och startade ett eget taxiåkeri i 
Stockholm.
 Tommy är pappa till två barn, 
älskar att vistas i naturen och 
de stora fritidsintressena är 
jakt och fiske. Hans andra stora 
passion är hundar, vilken upp-
stod redan under hans uppväxt. 
Det fanns alltid hundar i hem-
met.  Han är aktiv inom Svens-
ka Brukshundklubben och 
Tommy är känd  som något av 
en problemlösare när det gäller 
hussar och mattar som kommit 
på kant med sina fyrbenta vän-
ner.
 Tommy gick inte med i par-
tiet i tid för att hinna komma 
med på valsedlarna 2010, men 
har sedan valet varit mycket 
aktiv och representerar partiet 
i Telge AB:s styrelse – i hela 
sju av kommunens nämnder –  
och sitter även som ersättare i 
Kommunstyrelsen.

 1.  – Jag fastnade för partiet 
och gick med inför valet 2010.
 2.  – Jag är av naturen ingen 
”lite”- eller ”lagom”-människa. 
När jag aktiverade mig i förening-
en var det med full kraft. Det har 
varit fantastiskt att, tillsammans 
med övriga medlemmar, se SD 
Södertäljes lokalförening bli en 
av de mer dominerande i Stock-
holms län. Att kandidera var för 
mig en naturlig följd av mitt enga-
gemang i föreningen i Södertälje.
 3.  – Mina hjärtefrågor är ut-
försäljningen av allmännyttan 
(den bör stoppas), bostadspoli-
tiken, miljöfrågor, försvaret och 
kriminalpolitiken.
 4.  – Stoppa försäljningen av 
kommunens bolag och fastighe-
ter. I dag går vinsterna direkt in 
i kommunens ekonomi. Jag anser 
att de skall användas för att åter-
investeras i kommunens bolag 
samt användas för upprustning 
av fastigheterna. En utförsäljning 
löser enbart kommunens dåliga 
ekonomi på kort sikt.
 5. – Lokalt har vi inte mandat 
att påverka massinvandringen. 
EBO-lagen, som tillåter invand-
rarna att bosätta sig var i Sverige 
de vill, försvårar också att komma 
tillrätta med det växande bostads-
problemet i Södertälje. Många 

väljer Södertälje därför att att öv-
rig släkt är förankrad där. På lokal 
nivå kan vi stoppa utförsäljningen 
av allmännyttan. Människor med 
små ekonomiska resurser ska inte 
tvingas köpa sin bostad. 
 6. – Den organiserade brotts-
lighet som länge har förekommit 
i Södertälje ser jag allvarligt på. 
Rikspolisen har under den senas-
te tiden ansvarat för utredningen 
kring denna brottslighet i Söder-
tälje. Jag anser att det är av stor 
vikt att de fortsättningsvis ansva-
rar för den.
 7. – SD Södertälje kommer 
fortsätta att att aktivt verka för 
att minska tillströmningen av 
nyanlända till vår kommun. De 
bidrag i form av bland annat för-
sörjningsstöd som idag betalas ut 
måste minska. Vi ser de alltmer 
skenande utbetalningarna. Våra 
tjänstemän måste hinna med att 
göra de obligatoriska kontrollerna 
genom stickprov. Detta sker inte 
på ett tillfredställande sätt idag. 
SD Södertälje kommer slutligen 
att göra allt för att stoppa den allt 
mer utvecklade islamiseringen av 
Södertälje.

Beata Kuniewicz, 38, arkivtjänsteman, Södertälje

Tommy Blomqvist, 49, företagare, Södertälje

Mariusz Kawecki, 60, civilekonom, Hölö
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Gruppen muslimer har fått en stark ställning i Sverige och Europa. 
Foto: Arkiv

Einar Åberg dömdes sex gånger 
för hets mot folkgrupp, lagen 
han själv gav upphov till. Foto: 
Arkiv

Konstnären Dan Park har dömts för hets mot folkgrupp. Foto: 
Dispatch International

Pingspastorn Åke Green fri-
kändes för hets mot folkgrupp. 
Foto: Arkiv

Dags att avskaffa lagen  
om ”hets mot folkgrupp”!
När den kontroversielle gatu-
konstnären Dan Park skulle 
ställa ut några av sina omdisku-
terade alster inom glas och ram 
på Galleri Rönnquist & Rönn-
quist i Malmö i somras blev 
han gripen av polis och häktad, 
misstänkt för brottet ”hets mot 
folkgrupp”. Nyligen dömdes 
han till sex månaders fängelse 
under det att galleristen Henrik 
Rönnquist fick villkorlig dom 
och dryga böter.  Sverigedemo-
kraterna är det enda parti som 
uttryckt att den här typen av 
lagstiftning bör avskaffas. 

”Hets mot folkgrupp” sorterar un-
der samlingsrubriken ”hatbrott”. 
Om denna typ av brott läser vi föl-
jande i Wikipedia:
 ”Hatbrott är ett samlingsnamn 
på flera olika brott där motivet 
kan härledas till förutfattade me-
ningar mot en identifierbar grupp 
och därför strider mot de mänskli-
ga rättigheterna och de grundläg-
gande värderingarna i samhället 
om alla människors lika värde.”
 Hatbrott är dock inte någon 
självständig brottsrubricering. 
Det är i stället en straffskärpnings-
regel, vilken enligt Brottsbalkens 
29 kapitel, paragraf 2, punkt 7 
kan leda till ett strängare straff 
än vad den tilltalade skulle ha fått 
om motivet inte varit hat mot en 
bestämd grupp eller person/per-
soner tillhöriga denna grupp.

Hate speech 

”Hets mot folkgrupp” kallades 
tidigare ibland även ”Lex Åberg” 
efter den svenske nazisten och 
fanatiske antisemitiske aktivisten 
Einar Åberg (1890–1970). När 
Förintelsen blev allmänt känd 
efter krigsslutet 1945 var Åberg 
en av de första att förneka dess 
existens. Hans skrifter och pam-
fletter spreds utomlands, och det 
bedömdes att detta kunde ge Sve-
rige dåligt renommé i omvärlden.
 Detta var anledningen till att 
lagen ”hets mot folkgrupp” antogs 
1948. Einar Åberg dömdes själv 
sex gånger enligt denna lagstift-
ning, mestadels till böter men 
åren 1954 och 1956 till fängelse 
i sammanlagt tre månader. Max-
straffet för detta brott är eljest 
två års fängelse om brottet anses 
grovt.
 Liknande lagstiftning finns i ex-
empelvis övriga nordiska länder, 
Tyskland (där det är förbjudet att 
förneka Förintelsen), Frankrike, 
Storbritannien, Irland, Sydafrika 
och Kanada. Dock förekommer 
lagstiftningen inte i USA, där ytt-
randefriheten ges ett starkt skydd 
genom Bill of Rights (rättighets-
förklaringen).
 Denna utgörs av de första tio 
tilläggen till USA:s konstitution 
och antogs av kongressen 1789 
samt trädde i kraft 1791 sedan 
den introducerats av James Ma-
dison (1751–1836), som skulle bli 
Förenta staternas fjärde president 
och som räknas som en av USA:s 
så kallade grundlagsfäder.
 En föraning om den kommande 
rättighetsförklaringen gavs redan 
i den amerikanska självständig-
hetsförklaringen 1776 med föl-
jande bevingade ord:
 ”Vi håller dessa sanningar för 
självklara: att alla människor är 

skapade lika; att de är förlänade av 
sin Skapare med vissa oförytterliga 
rättigheter; att ibland dessa är liv, 
frihet och sökande efter lycka…”
 Dock pågår även i Förenta sta-
terna försök att inskränka ytt-
randefriheten genom att framfö-
randet av misshagliga och/eller 
politiskt inkorrekta åsikter kallas 
för hate speech.

Fallet Dan Park 

Det mest omtalade fallet när det 
gäller lagstiftningen ”hets mot 
folkgrupp” under senare år gäller 
gatuartisten Dan Park (född Ap-
pelblad), född i västerbottniska 
Tavelsjö 1968. Park dömdes redan 
1998 av Umeå tingsrätt för brottet 
i fråga sedan han burit en jacka 
försedd med hakkors. Park är inte 
nazist men använder sig i sitt ut-
tryckssätt av olika provokativa 
symboler.
 Även 2012 och 2014 dömdes 
Dan Park av Lunds tingsrätt ef-
ter den aktuella lagstiftningen. 
När han i juli 2014 fick möjlig-
het att ställa ut sina alster inom 
glas och ram på det etablerade 
Galleri Rönnquist & Rönnquist i 
Malmö, som tidigare ställt ut verk 
av bland andra Lars Vilks, stöv-
lade så uniformerad polis in i gal-
leriet och beslagtog nio av Parks 
verk samtidigt som Park själv 
häktades, misstänkt för brott mot 
hetslagstiftningen på order av en 
jouråklagare. Även galleristen 
Henrik Rönnquist togs till förhör, 
misstänkt för medhjälp till brottet 
i fråga.
 Nyligen dömdes Park till sex 
månaders fängelse medan Rönn-
quist fick villkorlig dom och känn-
bara böter.
 Exemplet Dan Park visar enligt 
min mening att Sveriges ställning 
som civiliserad rättsstat knakar 
betänkligt i fogarna. Man behöver 
inte uppskatta allt det som Park 
och hans anhängare anser vara 
konst – en del av denna kan nog 
på goda grunder anses vara rätt 
tvivelaktig – för att sympatisera 
med hans rättighet att uttrycka 
det han vill som han vill.
 I exemplet Park sammanfal-
ler rättsväsendets, den politiska 
korrekthetens och kulturetablis-
semangets negativa syn på Parks 
konstutövning på ett sätt som för 
tankarna till diktaturstater av typ 
Kina, Sovjetunionen och Östtysk-
land, där endast sådan konst som 
godkänns/godkändes av myndig-
heterna tillåts/tilläts. Avvikelser 
därifrån kan/kunde bestraffas 
med fängelse eller inspärrande 
på mentalkliniker.    Debattören 
Sigge Söderblom försvarar på 
sajten Dispatch International den 
7 juli 2014 Dan Parks konstutöv-
ning och menar att Park är ”den 
ende sanne, moderne konstnä-
ren i Sverige”: http://www.d-intl.
com/2014/07/07/debatt-dan-park-
den-ende-sanne-moderne-konstna-
ren-i-sverige/

Forskningsrön som ogillas 

Lagtstiftningen om ”hets mot 
folkgrupp”, som regleras i Brotts-
balkens kapitel 16, paragraf 8, 
kan lämpligen ses som en sorts 
privilegielagstiftning, där perso-
ner som tillhör en viss grupp kan 
tilldelas privilegiet/statusen att 
tillhöra en ”folkgrupp”. Därmed 

kan det bli förbjudet att både ut-
trycka åsikter och presentera fak-
ta om den aktuella grupperingen.
 När det gäller hatbrotten kan 
det av domstol anses olagligt att 
uttrycka sig förklenande om ex-
empelvis etniska svenskar och/
eller kristna trosbekännare. Detta 
gäller emellertid inte i fråga om 
hetslagstiftningen. Enligt denna 
står det fritt för envar att efter 
gottfinnande förolämpa svenskar 
med användande av exakt samma 
ordalag som om det hade gällt låt 
oss säga romer eller muslimer.
 Hetslagstiftningen kan, vilket 
framgår av exemplet Nils-Erik 
Hennix, också användas i syfte 
att censurera en diskussion om 
vetenskapliga studier. Hennix, 
som en kortare tid var ordförande 
i Nationaldemokraterna, ansåg i 
ett blogginlägg ”med stöd av kon-
troversiella forskare, vars metodik, 
urval samt slutsatser ifrågasatts”, 
att vita var intelligentare än svar-
ta. För detta dömdes han till 40 
dagsböter för hets mot folkgrupp.
 Av sistnämnda citat, som är 
hämtat ur domen, framgår att 
det inte är tillåtet att hänvisa 
till forskningsrön som ogillas av 
svenska domstolar. Tingsrätts-
domen fastställdes av Hovrätten 
över Skåne och Blekinge.

Fallet Åke Green 

Att hetslagstiftningen innebär en 
inskränkning av yttrandefriheten 
blir tydligt när man studerar åta-
let och rättsförhandlingarna mot 
pingstpastor Åke Green. Green, 
född i Vingåker i Södermanland 
1941, dömdes 2004 av tingsrätten 
i Kalmar till en månads fängelse 
för hets mot folkgrupp för inne-
hållet i en predikan han hållit i sin 
församling i Borgholm på Öland. 
Han hade polisanmälts av RFSL:s 
lokalordförande i Kalmar.
 I sin predikan tog pastor Green 
avstånd från homosexuella hand-
lingar mot bakgrund av bibelstäl-
len i såväl Gamla som Nya testa-
mentet och hänvisade till Guds 
skapelseordning sådan den ut-
trycks i början av 1 Moseboken, 
där det står att Gud skapade män-
niskan till sin avbild som män och 
kvinnor. Green menade bland an-
nat: ”Synden kan vi inte ha fördrag 
med – men människan.”
 Fallet Green kom under 2005 
upp i såväl Göta hovrätt som Hög-
sta domstolen, och i båda instan-
serna frikändes pingstpastorn. 
Dessa frikännanden var dock inte 
ett resultat av svensk lagstiftning 
utan kom, sedan det hänvisats till 
den yttrandefrihet som garante-
ras av Europakonventionen om 
skydd för de mänskliga rättighe-
terna och de grundläggande frihe-
terna.
 Rättsprocesserna mot Åke 
Green, som var de första i sitt slag 
sedan hetslagstiftningen kommit 
att omfatta även homosexuella, 
blev mycket uppmärksammade 
internationellt och några år efter 
frikännandet inbjöds Green att 
tala i USA och Etiopien. Som ett 
kuriosum kan nämnas att pastor 
Green uteslöts ur nykterhetsorga-
nisationen IOGT-NTO på grund 
av sina åsikter om homosexuali-
tet – han accepterades dock som 
medlem i det konkurrerande Sve-
riges Blåbandsförbund.

Gynnar starka grupper 

Flera bedömare har pekat på den 
godtycklighet som råder när det 
gäller den europeiska hetslag-
stiftningen. Till dessa hör Jacob 
Mchangama, verksam i Köpen-
hamn, som i en artikel i National 
Review Online den 19 juli 2010 ta-
lar om ”Censorship as ’Tolerance’” 
(Censur som ”tolerans”). Hela ar-
tikeln här: http://www.nationalre-
view.com/articles/243451/censor-
ship-tolerance-jacob-mchangama
 Mchangama skriver bland an-
nat: ”Det finns en paneuropeisk 
konsensus gödd av multikultura-
lismen, att tolerans och fredlig 
samexistens kräver inskränkning 
snarare än skydd av yttrandefrihe-
ten.”
 Mchangama nämner den ne-
derländske politikern Geert Wil-

ders som det mest beryktade ex-
emplet på absurda rättsprocesser 
riktade mot det fria ordet. Wilders 
har vid flerfaldiga tillfällen tving-
ats stå till svars för att han skulle 
ha förolämpat islam samt väckt 
hat och ringaktning mot musli-
mer. På den grundvalen förbjöds 
Wilders resa in i Storbritannien 
2009.
 Ett mindre känt exempel som 
Mchangama tar upp gäller den 
brittiske ateisten Harry Taylor, 
vilken ådömdes sex månaders 
fängelse villkorligt sedan han i ett 
multireligiöst bönerum på John 
Lennon-flygplatsen i Liverpool 
kvarlämnat flygblad med satiriska 
avbildningar av Jesus, påven och 
Muhammed.
 Mchangama menar att en  

Forts. på nästa sida
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Onsdagen den 10 september 
väntas fint SD-besök till Sö-
dertälje.
   Då kommer Björn Söder, 
fyra på riksdagsvalsedeln, 
samt sjätteplacerade Paula 
Bieler att framföra Sveri-
gedemokraternas valbud-
skap från Politikertorgets 
scen på Gågatan i centrala 
Södertälje. Björn Söder är 
SD:s partisekreterare och 

Björn Söder och Paula 
Bieler på Politikertorget

Paula Bieler partiets tales-
person i jämställdhetsfrågor.
   SD Södertälje kommer att 
vara på plats i form av val-
stuga samt valarbetare, vilka 
är beredda att stå till tjänst 
med svar på frågor om SD:s 
lokala politik, tillhandahålla 
valmaterial samt bjuda på 
fika. Välkomna!

Niklas Andersson

Så här ser procentandelarna ut.

De individuella siffrorna. Vi har för asylsökande använt oss av taket i prognosen.

därför flerdubblats. Kvalificerad 
arbetskraft hade inga problem att 
komma till Sverige innan de nya 
reglerna. Året innan regeländring-
en kom 9 859 arbetskraftsinvand-
rare. 2008, då de nya reglerna 
infördes, ökade arbetskraftsin-
vandringen direkt med nästan 
50% till 14 513 personer. Hälften 
via anställningar som inte kräver 
någon utbildning, till exempel 
restaurang- och städjobb. Kritik 
framfördes mot att arbetslösa in-
vandrare som aspirerade på dessa 

meningsfull hetslagstiftning skul-
le kunna ge skydd åt alla grupper 
– både minoriteter och majori-
teter. Så fungerar det emellertid 
inte i praktiken: lagstiftningen på 
området gynnar de grupper som 
vunnit en tillräckligt stark ställ-
ning i samhället.

Muslimerna stark grupp 
En grupp som tillskansat sig en 
stark ställning i Sverige är mus-
limerna. Tidigare i år dömdes 
Michael Hess, SD Karlskrona, av 
tingsrätten i Karlskrona till vill-
korligt fängelsestraff samt 32 000 
kronor i böter för hets mot folk-
grupp sedan han skrivit följande 

Migrationsverkets prognos 2014 

jobb nu fick lämna plats åt nya in-
vandrare som gärna kommer och 
jobbar hårt för minimilönen om 
13 000 kr i utbyte mot permanent 
uppehållstillstånd efter två år. 
 De nya reglerna har dock miss-
brukats kraftigt, både med rent 
fusk via köpta skenanställningar, 
och situationer där människor 
fått betala sitt framtida uppe-
hållstillstånd med arbete och 
utnyttjats brutalt med långa ar-
betsdagar och utebliven avtalad 
lön. På grund av det utbredda 

Migrationsverkets prognos 
för 2014 skapade chockvågor 
bland många när siffran för 
asylsökande visat sig fullstän-
digt exploderat. Något som 
kom i skymundan under de 
diskussioner som följde var 
att även siffrorna för anhörig- 
och arbetskraftsinvandring 
också fullständigt exploderat. 
Totalt väntas 202 100 perso-
ner söka uppehållstillstånd i 
Sverige 2014. Samtidigt mär-
ker vi att invandrare från de 
utvecklade länderna i ESS 
ratar Sverige i allt större ut-
sträckning.  
Här nedan i diagrammen är siff-
rorna uppdelade mellan de olika 
kategorierna av invandring. Fyra 
av dem är värda att kommentera.

1. EES-invandringen är den 
minsta sedan 2003. Sverige blir 
ett allt mindre attraktivt land 
att flytta till bland medborgar-
na inom övriga EU, Norge och 
Schweiz. Invandringen från dessa 
länder minskade med 20% för an-
dra året i rad.

2. Arbetskraftsinvandringen 
har sedan borgarna 2008 införde 
de nya betydligt generösare reg-
lerna missbrukats som ett sätt att 
lagligt köpa sig uppehållstillstånd 
Sverige och antalet som kommer 
som arbetskraftsinvandrare har 

fusket lade regeringen in propo-
sition 2013/14:227* med lagför-
slag innefattande åtgärder för 
att bättre kunna efterkontrollera 
anställningarna och återkalla up-
pehållstillstånd om fusk uppda-
gas. De nya reglerna kring detta 
började gälla den 1 augusti i år. 
Innan dess fick fuskare behålla 
upphållstillstånden. Huruvida de 
nya reglerna kommer att få någon 
större verkan eller om det bara le-
der till att man fortsätter som tidi-
gare trots något större risk får ti-
den utvisa. Prognosen för 2014 är 
34 500 (nästan 80% mer än förra 
året), så bara någon procent löper 
risken att kontrolleras. 

* http://www.regeringen.se/con-
tent/1/c6/23/96/18/7048a46c.pdf

3. Anhöriginvandringen är näs-
tan uteslutande via anknytning 
till personer som själva invand-
rat.  Detta är intressant eftersom 
det betyder att siffran i framti-
den kommer att öka lika mycket 
som antalet asylsökande ökar. 
Ökningen av asylsökande mellan 
2012–2013 var strax över 20%. 
Ökningen i prognosen från förra 
året av anhöriginvandrare följer 
ökningen och uppskattas också 
landa kring 20%. Dubblas antalet 
asylsökande i år gentemot 2013, 
så kommer även anhöriginvand-
ringen att dubblas 2015. 

4. Asylinvandringen. Vid årskiftet 

var Migrationsverkets prognos 
för 2014 att det skulle komma 
56 000 asylsökande. I april skrev 
man upp siffrorna till 61 000. I 
juli skrev man upp antalet igen 
till mellan 75 000 och 89 000, med 
ett medeltal om 80 300 som bru-
kar nämnas i mdia. Efter att man 
gjort denna senaste prognos så 
uppstod den nu pågående krisen 
i Irak där kristna fördrivs och at-
tackeras. När även denna våg når 
Sverige så kommer den gamla 
prognosen inte att hålla längre 
och enligt källor som läckt till 
tidningen Sydsvenskan så kom-
mer den att behöva skrivas upp 
till 100 000 under oktober – en 
fördubbling av 2013 års asylmot-
tagning. 

Christofer Johnsson

på Facebook: ”Det är djupt inrotat 
i islams kultur att våldta och miss-
handla sådana kvinnor som inte 
rättar sig efter islams lära.”
 Tingsrätten drog sig inte för att 
i sina domskäl laborera med vad 
som kunde anses vara en ”kon-
struktiv debatt” eller inte, och 
hävdade att det varit Hess avsikt 
att få sina läsare att tro att det är 
islam som ligger bakom våldtäk-
ter när gärningsmännen kommer 
från Mellanöstern och Nordafri-
ka, med undermeningen att så är 
det inte alls.
 Den före detta socialdemokra-
ten i Malmö, numera sverigede-
mokraten Nima Gholam Ali Pour, 
kunde i ett mycket sakkunnigt 
blogginlägg visa att Michael Hess 

haft i sak rätt: våldtäkt är verk-
ligen en integrerad del i islamsk 
kultur och religion: ”Självklart så 
rättfärdigar koranen våldtäkt efter-
som den är författad av en arabisk 
krigsherre från 600-talet.” Hela Ali 
Pours inlägg här: 
http://nimatown.blogspot.se/
2014/01/detta-star-i-koranen-om-
valdtakt.html?showComment=
1389253571622
 Risken för en icke-muslim att 
bli fälld för hets mot islam/mus-
limer måste mot denna bakgrund 
vid åtal bedömas som hyfsat stor. 
Är du muslim och hetsar mot an-
dra grupper, exempelvis judar, har 
du stora möjligheter att klara dig. 
Det framgår tydligt av situationen 
i Malmö, där importerad antisemi-

tism och judehat tillhör vardagen.
 Så vitt jag känner till har inte 
en enda person blivit fälld för hets 
mot folkgrupp för trakasserier 
mot Malmös krympande judiska 
samfällighet.       

Tjänar grova pengar 
Sverigedemokraterna vill som 
enda riksdagsparti avskaffa lagen 
om hets mot folkgrupp. I ett land 
som Australien under den konser-
vativa regeringen Tony Abbot är 
motsvarande lagstiftning nu på 
väg ut. Justitieministern George 
Brandis har enligt New Zealand 
Herald den 30 november 2013 för-
klarat: ”I en liberal demokrati kan 
man inte förbjuda människor att 
uttrycka åsikter bara för att någon 

kan känna sig kränkt eller förned-
rad.”
 Det största problemet med att 
verka för ett avskaffande av hat- 
och hetslagstiftningen torde vara, 
att detta hotar levebrödet för ett 
stort antal människor som tjänar 
grova pengar på kränkthetsin-
dustrin inom stat, rättsväsende, 
kommuner och utbildningsväsen-
de. Dessa yrkesutövare  kommer 
att göra allt för stoppa detta.
 Detta gäller inte bara Sverige: 
det ser precis likadant ut, om inte 
värre, inom EU vars ledning upp-
manat alla 27 medlemsländer att 
visa samstämmighet när det gäl-
ler hate speech-området. 

Tommy Hansson

Forts. från föregående sida
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Varje val görs det gällande att 
det är ett otroligt viktigt val 
just denna gång. Och givetvis 
är alla val viktiga, de påverkar 
vår vardag för fyra år framåt, 
ibland tas beslut som påver-
kar längre. Men då gäller det 
saker som kan göras ogjorda. 
Ett försvar som halvt lagts ner, 
en undermålig sjukvård och en 
havererad skola kan alltid rus-
tas upp igen, även om det krävs 
stora resurser. Och en för stor 
invandring kan stoppas och de 
negativa effekterna av den kan 
med tiden absorberas. Fast allt 
förutsätter att det finns något 
kvar att bygga på. 

Skulle man helt lägga ner försva-
ret, vården eller skolan, så skulle 
det saknas kompetens att bygga 
upp dessa igen. Och i dessa fall är 
vi givetvis som tur är väldigt långt 
från ett sådant domedagsscena-
rio. Inga partier vill heller annat 
än att ha en bra vård och skola, där 
handlar det i flesta fall om miss-
lyckad politik snarare än ideo- 
logi. Skolan och vården vill alla 
förbättra, man vet bara inte hur 
man ska få fram pengar utan att 
prioritera bort andra saker som 
man inte vill skära ner på. Och 
MP:s fullständigt försvarsfientliga 
politik får inte riktigt gehör bland 
de övriga partierna.
 Den stora ödesfrågan 2014 är 
den exploderande invandringen, 
där vi nu står inför ett vägskäl. 
Tidigare har det handlat om att 
den skapat märkbara ekonomiska 
och sociala problem för landet. 
Men trots att det är stora problem 
med utanförskapsområdenas kri-
minalitet och stora utgiftsposter 
med stora importerade grupper 
av permanenta bidragstagare, så 
har landet ändå klarat sig och vi 
har trots markanta försämringar 
kunnat behålla en i alla fall hyf-
sad levnadsstandard och vi har 
det fortfarande ganska bra jäm-
fört med större delen av världen. 
Men i år har det skett en drama-
tisk förändring som gör att årets 
val är ett ödesval där vi nu väljer 
om vi vill stöpa om vårt land till 
att bli något helt nytt som inte 
lägre kommer kunna göras ogjort. 
Dessutom pratar flera styrande 
politiker nu äntligen klarspråk i 
frågan. Följande fakta föreligger:

-
kar på en nära fördubbling av in-
vandringen 2014 och 2015. Man 
räknar med att omkring 400 000 
personer kommer att söka up-
pehållstillstånd under dessa två 
år. De allra flesta är asylsökande 
och deras anhöriga. Endast en li-
ten del av dessa är studenter och 
arbetskraftsinvandrare (många av 

Ödesvalet 2014
dessa är dessutom falska anställ-
ningar). Det motsvarar hela Mal-
mö och Södertälje kommuner till-
sammans. Man meddelar även att 
vi kan räkna med liknande nivåer 
även de därefter kommande åren. 

menar att prognosen är otillräck-
lig och kommer att behöva skri-
vas upp. Nivåerna är traditionellt 
alltid högst under andra halvan av 
året. Ovanstående är snarare det 
bästa vi kan hoppas på än en far-
håga om det värsta. 

-
eltal tar sju år innan en invand-
rare kommer i arbete och kan 
försörja sig själv. Det är en lögn. 
Enligt Statistiska Centralbyrån 
jobbar bara 50% av invandrarna 
efter sju år.* Efter 15 år är näs-
tan 40% fortfarande arbetslösa.* 
Något som gör siffran ännu värre 
är att den även inkluderar arbets-
kraftsinvandrare. 
 Arbetslöshetssiffran för asylin-
vandrare och deras anhöriga är 
alltså efter 15 år närmare 50%. 
Och har man inte haft ett arbete 
på 15 år är det inte särskilt san-
nolikt att man kommer att få ett 
senare heller. Av de 142 300 asyl-
sökande och anhöriga som be-
räknas komma bara i år kommer 
alltså över 70 000 att behöva bli 
försörjda med skattepengar. 

* http://www.scb.se/sv_/Hitta-sta-
tistik/Temaomraden/Integration/
Statistik/Registerdata-for-integra-
tion-/Tabell-21/. 

miljarder (48 000 000 000) extra 
utöver ordinarie budget för den 
kommande mandatperioden. 
Dessa extrapengar är mer än hela 
försvarsbudgeten 2013. Och detta 
alltså enbart för att täcka Migra-
tionsverkets extra administrativa 
kostnader för handläggning av 
ärenden och asylsökandes up-
pehälle under tiden de väntar på 
besked. Det är dock bara en bråk-
del av kostnaden jämfört med vad 
det efter beviljat uppehållstill-
stånd kommer att kosta samhället 
i form av bidrag, konsumtion av 
samhällstjänster, ökat slitage på 
infrastruktur och så vidare.

har uttalat att regeringen inte 
kommer med något valfläsk detta 
val eftersom den kommande an-
stormningens stora kostnader 
gör att ”vi inte kommer att ha råd 
med så mycket annat” än invand-
ringen. Han ber därför svenska 
folket att ”öppna sina hjärtan” 
(och sina plånböcker) och menar 
att Sverige nu ska bli en ”humani-
tär stormakt”. 

meddelat att det sensationella ti-
digare påståendet om att ”invand-
ringen är en plusaffär för Sverige” 
har gått ur tiden och säger nu att 
invandringen kommer att kosta 
pengar – mycket pengar. Så pass 
mycket att skatterna kommer att 
behöva höjas. Till Expressen avslö-
jar en källa att man diskuterar att 
möjligheterna till ränteavdrag på 
bostadslån kommer att begränsas 
och att fastighetsskatt och högre 
avgifter på vatten- och kärnkraft 
kommer att införas. 

bostadsmarknad där unga män-
niskor inte kan flytta hemifrån i 
avsaknad av bostäder och där i 
princip varenda ledig lokal i lan-
det som går att använda till än-
damålet redan gjorts om till asyl-
mottagningar (inklusive över tio 
slott och herrgårdar). Hur man 
tänkt sig att samhället fysiskt ska 
kunna hantera en fördubbling av 
mottagningen har man inte med-
delat, men det är uppenbart att 
det kommer bli väldigt besvärligt 
– och dyrt. 
Låt oss tydliggöra. Under hela 
80-talet tog Sverige emot färre än 
200 000 invandrare. 2014 är prog-
nosen över 200 000 enbart för 
detta år. 1989 tog den socialde-
mokratiska regeringen det så kall-
lade Luciabeslutet där man stop-
pade det mesta av invandringen 
eftersom man ansåg att flykting-
strömmen var rekordstor och att 
det ansågs vara orealistiskt att ta 
hand om så många asylsökande. 
Det året beviljades 44 500 uppe-
hållstillstånd. Därefter mer än 
fördubblades invandringen på 
90-talet och på 00-talet uppstod 
ytterligare nästan en fördubbling 
igen. Bara sedan 2010 har Sverige 
beviljat fler uppehållstillstånd än 
under hela 90-talet. 
 Antalet utanförskapsområden 
och den arbetslöshet och krimi-
nalitet kopplat till dessa områden 
har skenat. Beroende på politisk 
ståndpunkt lanseras olika teorier 
om varför; den ena sidan menar 
att svenskarna är rasister som inte 
anställer invandrare som därmed 
tvingas in i kriminalitet, den andra 
sidan menar att en majoritet av de 
som kommer inte vill jobba utan 
föredrar att försörjas via bidrag 
och saknar respekt för svenska 
samhället och dess lagar.  
 Det kan kvitta vilken förkla-
ringsmodell som är korrekt, resul-
tatet är i alla fall detsamma. Och 
nu när vår statsminister och fi-
nansminister bytt bort sin slogan 
om att invandringen är lönsam 
till att den kommer att kosta så 
mycket att valfläsket uteblir och 
skattesänkarpartiet Moderaterna 
utlovar skattehöjningar enkom 

för att kunna finansiera framtida 
invandringen, ja då borde alla nå-
gonstans förstå att vi nu står inför 
ett avgörande val kring vårt lands 
framtid. Vi har röstat ja till EU 
och vi har röstat nej till EMU. 
 Nu har vi nästa stora fråga om 
landets framtid. Ska vi öppna dör-
rarna för en ny rekordnivå och 
överge idén om en välfärdsstat till 
förmån för att bli en ”humanitär 
stormakt”, vilket i förlängningen 
kommer betyda en övergång till 
en USA-liknande lösning för flera 
samhällstjänster med till exempel 
avgifter för barnens skolgång och 
privata sjukförsäkringar, saker 
som vi sedan 70 år tillbaka tagit 
för givet är gemensamt finansie-
rat med skattemedel?
 En annan aspekt är att de grup-
per av invandrare som kommit de 
senaste 20 åren kommit från mer 
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En jämförelse med våra grannländer i antalet asylsökande första 
halvåret 2014. Redan innan siffrorna böjade explodera låg vi på en 
rekordnivå. Idag tar vi emot 9 000 –10 000 i månaden. 

Procentandelen av de som 
söker som får stanna ökar 
lavinartat.

Antalet asylsökningar dubblades 
nästan 2003–2013. Nu har det 
nästan dubblats igen – på ett 
enda år!

Andelen uppehållstillstånd som beviljas har mer än fördubblats 
under åren 2003-2013.

avlägsna kulturer och uppvisat 
väldigt dåliga resultat i att bli en 
del av det svenska samhället och 
istället bildat sina egna etniska 
och kulturella samhällsenklaver. 
Ju större och fler dessa enklaver 
blir, ju mindre chans att de kom-
mer att upplösas och bli en del av 
ett gemensamt Sverige. Medelta-
let för antalet beviljade uppehålls-
tillstånd de senaste fem åren är 
102 182. 
 År 2013 var antalet svenskar 
i landet 6 947 899 och antalet in-
vandrare 2 696 965. Fortsätter 
invandringen på den nya nivån 
från 2014 blir svenskarna i mi-
noritet senast under 2050-talet. 
Det kommer dock ske tidigare om 
vi fortsätter vår trend att dubbla 
nivåerna varje årtionde (plus att 
nativiteten hos dessa invandrar-
grupper som stammar främst 
från Afrika och Mellanöstern är 
betydligt högre än hos svenskar 
och andra européer). Någonstans 
passerar vi en tröskel där det inte 
längre blir politiskt möjligt att 
stoppa processen längre.
 Det här är något som de som 
redan bestämt sig att rösta SD 
redan insett. Många av er andra 
som läser detta och instämmer 
i vilken farlig väg landet är inne 
på, men som röstar på andra 
partier än SD bör ta sig en extra 
funderare denna gång. Om ni inte 
på sikt vill byta ut det Sverige vi  a.) Från att ha legat kring 40% invandrare 2003 blev svenskarna 2013 i minoritet i Sveriges tredje största stad.  b.) Huvudstadens utveck-

ling under samma tidsperiod. 2013 ligger man på liknande nivå som Malmö gjorde 2003. Fortsätter utvecklingen kommer Sverige att få en 
majoritet av invandrare i huvudstaden under 2020-talet. c.) Hela landets utveckling under samma tidsperiod.
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tidigare haft mot ett USA-liknande  
multikulturellt land med privat 
välfärd (för de som har råd) och 
hela städer som är som dagens 
utanförskapsområden, så är en 
taktikröst på SD nog ert enda al-
ternativ om ni vill göra något för 
att motverka detta. De rödgröna 
har inte heller några planer på att 

Det finns en faktoid (myt som 
många misstar för fakta) att om 
man slänger en groda i hett vat-
ten så hoppar den ur kastrul-
len, men om vattnet är kallt och 
man värmer stegvis, så kom-
mer den inte att fly innan det 
är för sent och blir kokt. Den 
makabra faktoiden sägs ha sitt 
ursprung i ett kinesisk uttryck 
och det som menas är att om 
makten i ett land eller region 
ska pådyvla sina medborgare 
negativa förändringar och gör 
det stegvis, så vänjer sig med-
borgarna gradvis istället för att 
det blir upprorsstämning och 
revolt mot överheten.

Det finns flera exempel på detta i 
historien. Införandet av terrorn i 
Sovjetunionen är ett bra sådant. 
Det kommunistiska maktöverta-
gandet skedde 1917. Det första 
arbetslägret (Gulag) instiftades 
1923 och det var först på slutet 
av 20-talet som antalet eskalerade 
och under 30-talet som dessa ut-
vecklades till de historiskt ökända 
dödsläger där fångarna dog av 
svält, kyla eller omänskligt hårt 
arbete. 
 1936–1938 var ”den stora ter-
rorns” år då miljontals människor 
avrättades, internerades eller de-
porterades utan juridisk prövning 
eller efter politiska rena skenrät-
tegångar. Terrorn minskade nå-
got därefter, men fortsatte i stor 
styrka till Stalins död 1953. De 
borgare som inte var kommunis-
ter, men var trötta på Tsarens ti-
digare vanstyre motsatte sig inte 
den nya kommunistiska diktatu-
ren 1917 efter att den vita armén 
hade blivit besegrad. Man trodde 
inte att det kunde bli så illa att det 
var värt att förlora livhanken för. 
 Många av de som var socialis-
ter och som kämpat för kommu-
nismen hade sannolikt förfärats 
och blivit dess motståndare om 
de anat vad som komma skulle. 
Gemensamt hade de alla att de 
gradvis lät sig vänjas i det bit för 
bit kärvare samhället och lät sig 
kokas som grodor i det gradvis 
upphettade samhällsklimatet.

Amerikanska grodor
I USA har man bit för bit börjat 
montera ner de medborgerliga 
rättigheterna med stöd av Patriot 
Act. Efter 11 september var det 
tänkt att en tillfällig laguppsätt-
ning skulle ge landets styre lag-
liga verktyg att försvara landet 
mot en farlig inre fiende som 
utförde terrordåd. Lagen blev 
mycket omstridd, bland annat för 
att kongressledamöterna inte fick 
det färdiga lagförslaget (på flera 
hundra sidor) förrän precis innan 

Konsten att 
koka en groda

omröstningen skulle ske och där-
för inte hade full koll på vad de 
egentligen röstade igenom. Lagen 
i sig var kontroversiell och i bak-
vattnet av denna inrättade USA 
det internationellt rättsvidriga 
fånglägret på Guantanamobasen 
på Kuba.
 Patriot Act ger även staten lag-
lig möjlighet att arrestera folk 
utan domstolsbeslut och utan 
att den intagne har rätt till tele-
fonsamtal eller advokat. Detta 
på obestämd tid. Lagen ger även 
i princip obegränsade möjlighe-
ter för myndigheterna att lagligt 
spionera på medborgare. Men 
de verkligt otäcka delarna lades 
till via ett tillägg några år senare, 
när debatten sedan länge tystnat. 
I tillägget tillerkänns staten bland 
annat möjlighet att upprätta mi-
litärtribunaler för att döma ter-
roristanklagade personer och till-
lägget gör det lagligt att åberopa 
bevisning som framkommit ge-
nom tortyr. 
 Vem som egentligen ska defi-
nieras som ”terrorist” anges inte, 
utan begreppet kan tolkas god-
tyckligt. Till en början applicera-
des dessa lagar främst på utlän-
ningar i landet och då tyckte inte 
allmänheten att den var värd att 
revoltera för. Den var ju dessutom 
temporär. Idag kan man konsta-
tera att den permanenterats och 
att staten i stor skala spionerat på 
sina egna medborgare. 
 Det har gjorts försök att för-
klara Patriot Act för okonstitu-
tionell, men det har misslyckats 
för att Patriot Act förbjuder att 
den tolkas mot konstitutionen 
och Bill of Rights – ett moment 
22 som ger makthavarna i lan-
det möjlighet att styra som de 
vill och i princip ger dem laglig 
rätt att införa en polisstat i lan-
det. Vattnet har gradvis blivit 
allt hetare kring de amerikanska 
grodorna och oroligheter i sam-
band med en framtida ekonomisk 
kris i landet har givit härskar- 
eliten i landet laglig möjlighet att 
få vattnet att koka.

Svenska momsgrodan
Skatterna i Sverige är ett annat 
exempel. 1960 infördes en till-
fällig omsättningsskatt (numera 
kallad moms) på 4,2% på konsu-
mentvaror för att finansiera ett 
budgetunderskott. Skatten per-
manenterades dock och under 
70–80-talen höjdes den succes-
sivt och i början på 90-talet kom 
den att breddas för att omfatta 
allt fler saker. Idag omfattar den i 
princip allt och den högsta satsen 
om 25% är inte bara den domi-
nerande, utan är även med goda 
marginaler högst i världen. Skat-

tebetalarna blev kokta istället för 
att revoltera. 

Svenska invandringsgrodan
Mer allvarligt här hemma i Sve-
rige är massinvandringen. När 
de första asylinvandrarna kom 
till Sverige på 70-talet (därför-
innan hade vi nästan enbart ar-
betskraftsinvandring som det 
inte fanns nämnvärt folkligt 
motstånd mot), så var det i små 
mängder. Under första hälften av 
80-talet utfärdade Migrationsver-
ket i medeltal strax över 12 000 
uppehållstillstånd per år. 1989 
hade siffran närapå fördubblats 
och det började bubbla i landets 
opinion om att landet tog emot 
för många. Året innan hade en 
lokal centerpartist i Sjöbo utlyst 
en lokal folkomröstning om flyk-
tingmottagandet och 65,5% ville 
stoppa den mot 31% som var för. 
I detta klimat hade en invandring 
på dagens nivå inneburit politiskt 
självmord för riksdagspartierna. 
 I stället hörsammade man opi-
nionen och samtliga partier i riks-
dagen förutom Folkpartiet ställde 
sig bakom Luciabeslutet som be-
gränsade flyktingmottagningen. 
Trots detta kom Ny Demokrati 
in i riksdagen mycket till följd av 
missnöjet med hur invandrings-
politiken under senare delen av 
80-talet hade skötts. Efter att ha 
gjort bort sig i riksdagen redan 
det första året och därmed des-
armerat den politiska opinionen 
mot invandringspolitiken för ett 
långt tag framöver kunde borgar-
na på Folkpartiets begäran 1992 
upphäva Luciabeslutet, och 90- 
talet såg mer än en fördubbling av 
invandringen, nu med nästan en-
bart fokus på flyktingar och deras 
anhöriga. 
 Detta var ett årtionde då svens-
ken fick vänja sig vid allt större 
invandring från Afrika och Mel-
lanöstern, vilket betydde att in-
vandrarna kom att bli allt kultu-
rellt avlägsnare från svensk kultur 
och därmed uppstod en större 
klyfta mellan svenskar och in-
vandrare än tidigare. 
 Det första årtiondet i det nya 
årtusendet var det dags för en ny 
nivå och antalet beviljade uppe-
hållstillstånd ökade med nästan 
70%. År 2009 beviljades 98 644 
uppehållstillstånd. Nu på 10-talet 
har vi förutom en marginell ned-
gång 2010–2011 slagit nya rekord 
varje år och 2014 ser ut att kunna 
nästan fördubbla antalet från fjol-
året och etablera en helt ny nivå 
av massinvandring. 
 Hade man på 80-talet vetat att 
dåvarande politik skulle leda till 
de problem vi har idag med ett 
skrämmande antal utanförskaps-

områden och med en typ av grov 
kriminalitet som man bara kunde 
se på film på 80-talet, så hade nog 
fler partier än C och KD idag be-
hövt oroa sig för riksdagsspärren, 
i synnerhet FP som var drivande 
i frågan. Man kan i efterhand 
konstatera att vi svenska grodor 
nu håller på att närma oss att bli 
kokta. 

Fler svenska grodor
Parallellt med invandringspoliti-
ken höjs även temperaturen av-
sevärt när det gäller den svenska 
lagstiftningen. Riktigt lika illa 
som Patriot Act har vi inte ham-
nat, men för att vara mellanmjöl-
kens förlovade land har det skett 
anmärkningsvärda saker de se-
naste 25 åren. Förutom den mer 
allmänt kända och kritiserade 
FRA-lagen, så gav de styrande 
sig åter möjligheten att lagligt 
kunna sätta in militär mot civila. 
I efterdyningarna till dödsskjut-
ningarna i Ådalen 1931 uppstod 
ett politiskt klimat som gjorde att 
man 1969 upphävde den lag som 
möjliggjorde att staten sätter in 
militärt våld mot civila. Men 2006 
beslöt riksdagen att återinföra 
den möjligheten i och med Lag 
(2006:343):
 Om polisen inte har tillgång till 
sådana särskilda resurser som be-
hövs för att förhindra eller på an-
nat sätt ingripa mot en handling 

som kan utgöra brott enligt lagen 
(2003:148) om straff för terrorist-
brott får Rikspolisstyrelsen begära 
stöd från Försvarsmakten med in-
satser som kan innebära använd-
ning av våld eller tvång mot enskil-
da.
 Lagen kritiserades hårt i alter-
nativ vänstermedia med hänvis-
ning till godtyckligheten i hur 
man definierar ”terroristbrott” 
och befarar att militär skulle kun-
na sättas in mot demonstranter 
i ett läge där det råder upprörd 
stämning mot staten. Övrig media 
valde helt att tiga om denna kon-
troversiella lag. I synnerhet som 
Sverige inte har någon nämnvärd 
historik av terrorism. 
 I takt med att allt mer makt flyt-
tas över till ett allt mindre popu-
lärt EU och det skapas allt större 
tryck av inneboende social oro i 
landet är det inte bra att makten 
ges större möjligheter att vid-
makthålla sin position via orga-
niserat spioneri på medborgarna 
och med fler möjligheter att be-
gagna sig av det statliga våldsmo-
nopolet. Här får man ju vara op-
timist och hoppas på det bästa, 
men det gäller att vara vaksam 
och se upp så att vi medborgare 
i små grodornas förlovade land 
inte blir kokta även där.

Christofer Johnsson

Arrangerad bild. Ingen groda kom till skada.
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begränsa invandringen. Social-
demokraterna provade att lansera 
ett förslag som skulle begränsa ar-
betskraftsinvandringen i decem- 
ber förra året, men fick sedan slo-
pa det i år efter krav från Miljö-
partiet. 
 En röst på vilket parti som 
helst av de andra partierna i riks-
dagen betyder i praktiken att ni 
tar ställning för denna omstöp-

ning av vårt land där vi tar steget 
mot att ge upp välfärden mot att 
dubbla vår redan världsrekords-
höga invandring. Ingen kommer 
att kunna säga i efterhand att de 
inte visste eller förstod. I det här 
valet ligger alla korten på bordet. 
Så rösta för det Sverige ni vill att 
era barn och barnbarn ska leva i!

Christofer Johnsson

Forts. från föregående sida

ANNONS



Sidan 12 Telgekuriren kvartal 3–2014

Socialdemokraterna har ofta 
uppfattats som ett väldigt in-
vandringsliberalt parti och det 
är givetvis sant. Vid internatio-
nell jämförelse är det till och 
med ett extremt parti i detta 
avseende. Men med svenska 
mått mätt är det de borgerliga 
partierna som visat sig vara de 
främsta ingenjörerna bakom 
världens i särklass generösaste 
invandringspolitik. 

Det var Folkpartiet som hade som 
krav att det socialdemokratiska 
Luciabeslutet från 1989 skulle 
rivas upp och man skulle mång-
dubbla invandringen för att ingå 
i den borgerliga koalitionen 1991. 
Idag är det Centerpartiet som iv-
rigast och mest öppet propagerat 
för helt fri invandring. Tidigare 

Blockpolitiken numera irrelevant 
ur invandringspolitisk synvinkel

stod valet oftast mellan en bor-
gerlig koalition och socialdemo-
kraterna som regerat ensamma 
med stöd av V och på senare tid 
MP (vilka saknat inflytande, men 
föredragit detta framför en bor-
gerlig regering). Efter 60 år som 
ett 45%-parti, fick Socialdemokra-
terna finna sig i att resultat över 
40% tillhör historien och efter att 
ha tappat fem procentenheter i 
valet 2006 nödgades man gå till 
val som en koalition med sin stöd-
partier 2010. 
 Efter att tappat ytterligare 4,2 
procentenheter i detta val är man 
nu i en helt ny situation där man 
måste förhandla om en reger-
ingsbildning. Hade maktförhål-
landena varit liknande hur det 
traditionellt sett ut, hade en röst 

på Löfven inneburit en röst på en 
i alla fall lite måttfullare invand-
ringspolitik. Men tack vare den 
nya situationen där samtliga po-
tentiella regeringspartners (V, MP, 
C och FP) är mer invandrings-
liberala, så skulle kraven på att 
fortsätta eller eskalera ytterligare 
den väg man nu slagit in på sätta 
agendan.  
 MP visade vad man går för när 
man gjorde en uppgörelse med 
borgarna i invandringsfrågan och 
för att kunna kringgå deras pro-
blem med att regera i minoritet 
med invandringskritiska SD som 
vågmästare. Det är ytterst få an-
dra frågor (och ingen av större 
vikt) som man valt att ensamt 
arbeta blocköverskridande med 
den borgerliga koalitionen. Det är 

högst sannolikt att man i en fram-
tida rödgrön koalition kommer 
att agera på liknande sätt som FP 
gjorde 1991 och kräva en generös 
invandringspolitik i utbyte mot 
sin regeringsmedverkan. Denna 
gång finns dock ingen restriktion 
i form av ett tidigare Luciabeslut 
att riva upp, utan det är redan full 
fart framåt. I absolut bästa fall 
(eller sämsta – givetvis beroende 
på vilken ståndpunkt man har i 
invandringsfrågan), så ligger man 
kvar på den nivå som borgarna 
har stakat ut. 
 Man har dessutom med politiskt 
korrekt retorik och klander mot 
både SD och invandringskritiska 
företrädare i egna partiet målat in 
sig i ett hörn och att förespråka en 
mer avhållsam invandring skulle 

skapa ramaskri i media, hos den 
borgerliga oppositionen och inte 
minst bland de egna lagkamrater-
na V och framför allt MP. Skulle 
det bli en mittenregering med S, 
MP och C (eller en mittenpolitisk 
fyrklöver med FP), så blir trycket 
på Löfven ännu större. 
 När det gäller invandringspoli-
tiken spelar det alltså inte längre 
någon roll vilket block som vinner 
eller om det uppstår nya blockö-
verskridande koalitioner. Det 
enda som spelar roll är om SD 
får en vågmästarroll igen och att 
den denna gång blir så pass stor 
att det inte räcker om något av 
småparterna i oppositionen efter 
nästa val gör upp med den nya re-
geringen. 

Christofer Johnsson

När Tibets andlige ledare, Dalai 
lama, besökte ett kloster i Po-
moia nära Pisa i norra Toscana 
i Italien i syfte att träffa italien-
ska buddhister, kommenterade 
han även flyktingproblematiken 
i Italien dit många flyktingar 
från exempelvis Syrien och 
Nordafrika sökt sig. Under årets 
fem första månader tog Italien 
emot omkring 40 000 migranter. 
 Dalai yttrade bland annat föl-
jande enligt nyhetsbyrån ANSI:
 ”Italienarna, och sicilianarna i 
synnerhet, har visat att de har ett 
stort hjärta men för att lösa flyk-
tingproblemet är det nödvändigt 
att intervenera i dessa länder, 
göra ansträngningar för att över-
vinna krig som orsakar utström-
ningen. Detta kräver tänkande 

Dalai lama menade under sitt besök i Italien att världens flykting-
problem i första hand bör lösas på plats i de krisdrabbade länderna. 
Foto: Arkiv

Dalai lama vill avhjälpa flyktingproblemen på plats
på lång sikt för att det verkligen 
skall bli ett effektivt resultat.”
 Mer om Dalai lamas be-
sök i Italien i juni i år på Da-
lai lamas hemsida här:  http://
www.dalai lama.com/news/
post/1139-his-holiness-the-da-
lai-lama-calls-on-journalists-
to-promote-human-values-and-
religious-harmony
 Dalai lama betonade i övrigt 
bland annat journalisternas roll 
när det gäller att främja huma-
nitära värden och religiös har-
moni.
 Den buddhistiska världens 
överhuvud tog även upp det 
massiva inflödet av kinesiska 
invandrare till sitt hemland Ti-
bet och citerades bland annat: 
 ”Det ohämmade inflödet av 

Den 8 augusti 2013 väckte SD 
Södertäljes gruppledare Tom-
my Hansson en motion om 
att uppkalla en gata eller of-
fentlig plats efter Södertäljes 
förste för ämbetet utbildade 
borgmästare, Zacharias Ant-
helius (1583–1624).
Motionen kan läsas som pdf via 
denna länk: http:// bit.ly/1mTouUI
 Anthelius fick kunglig full-
makt som Södertäljes borgmäs-
tare av konung Gustaf II Adolf i 
maj 1623. Han gjorde sig snabbt 
uppskattad som en mycket dug-
lig tjänsteman och ansågs av 
kyrkoherde Johan Wattrangius 
vara ”den som allt skulle bestyra”. 
Innan han utsågs till borgmäs-
tare i Södertälje tjänstgjorde han 
i änkedrottning Kristinas kansli i  
Mariefred.
 Anthelius greps emellertid un-
der synnerligen dramatiska om-
ständigheter på riksdagsuppdrag 
i Stockholm mindre än ett år se-
nare, anklagad för det vid denna 

Parken utanför Katolska kyrkan 
uppkallas efter Zacharias Anthelius

tid svåra brottet att ha konverte-
rat till katolicismen vilket kunde 
leda till dödsstraff enligt Örebro 
religionsstadga från 1617. 
 Han dömdes till döden och av-
rättades den 11 september 1624 
genom halshuggning på Stock-
holms torg (nuvarande Stortorget 
i Gamla stan). Även den samti-
digt gripne medkatoliken Göran 
Bähr Ursinus rönte samma öde. 
En vecka senare avrättades även 
skolrektorn Nicolaus Campanius 
från Enköping för katolska förlö-
pelser.
 Södertälje kommuns namn-
beredning samt stadsbyggnads-
nämnden föreslår att parken 
utanför Sankt Ansgars katolska 
kyrka i Södertälje, som hittills 
kallats Kanalparken, fortsätt-
ningsvis kallas Zacharias Anthe-
lius park. Det slutliga avgörandet 
tas i fullmäktige. 
 Det innebär i så fall att Tommy 
Hanssons ansträngningar att he-
dra borgmästare Anthelius med 
en offentlig plats äntligen bär 

frukt. Redan 1996 inlämnade 
Hansson en motion till kommun-
fullmäktige som representant för 
det numera avsomnade Täljepar-
tiet om en gata eller plats åt An-
thelius. Motionen antogs 1998 av 
kommunstyrelsen, alla berörda 
nämnder och fullmäktige, men 
det är alltså först nu kommunen 
ser ut att komma till skott i frå-
gan.
 Stadsbyggnadsnämndens ord-
förande Staffan Norberg (V) ci-
terades så här i Länstidningen 
den 19 maj 2014: ”Bättre plats går 
nog inte att hitta mot bakgrund av 
hans livshistoria.” Däri är bara att 
instämma.
 Under senare år har två böcker 
skrivits om Zacharias Anthelius 
dramatiska levnadsöde. Tommy 
Hansson gav 2011 ut boken Reli-
gionsfrihetens martyrer. Borgmäs-
taren i Söder Tällije och hans ka-
tolska trosfränder (Contra förlag), 
som recenserades i Telgekurirens 
marsnummer 2013. I år har där-
till Tina Westerlund, en journalist 

kinesiska invandrare till Tibet 
får som effekt att Tibets distinkta 
kulturella och religiösa identitet 
översvämmas och tibetanerna 
reduceras till en obetydlig mino-
ritet i sitt eget land. Det är inget 
mindre än ett kulturellt folk-
mord.”
 I svenska mainstreammedia 
rönte Dalai lamas uttalanden 
om flyktingproblematiken noll 
uppmärksamhet. Det krävs 
ingen större fantasi för att inse 
varför: Dalais lösning på mig-
rationsproblemen ligger alltför 
nära Sverigedemokraternas in-
ställning att i första hand hjäl-
pa de utsatta människorna på 
plats.

Tommy Hansson

i Falun som tidigare varit bosatt 
i Södertälje, publicerat den histo-
riska romanen Borgmästaren (Mi-

mer förlag) som bygger på Anthe-
lius dramatiska öde.

Niklas Andersson

Kanalparken vid Katolska kyrkan byter namn till Zacharias Anthe-
lius park. Foto: Tommy Hansson
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Att bekämpa Alzheimers sjukdom ligger varmt om hjärtat för Sveri-
gedemokraternas landstingsledare Ulf Landström. Foto: Sverigede-
mokraterna

SD:s Ulf Landström inför landstingsvalet:

”Det borde gå att ordna vårdyrkes-
utbildning på Södertälje sjukhus”
I valet 2010 var Sverigedemokra-
terna en hårsmån från att väljas 
in i Stockholms läns landsting. 
Till årets val gör SD en stor-
satsning och kommer med stor 
sannolikhet in i landstingsfull-
mäktige samt få representation 
i ett antal styrelser och nämn-
der. Telgekuriren har känt SD:s 
valstrateg, Ulf Landström från 
Sundbyberg, på pulsen.

När Telgekuriren frågar Ulf Land-
ström, 71, som tidigare arbetat ett 
tiotal år inom sjukvårdsförvalt-
ningen och varit suppleant en kor-
tare tid inom landstinget, hur han 
tror att det kommer att gå i valet 
väljer han att svara så här:
 –  Resultatet för Stockholm 
och övriga länet bör ligga på 10 
till 15 mandat optimistiskt räk-
nat på ett genomsnitt 7–10% av 
rösterna i valkretsarna. Därmed 
kommer vi nog att få represen-
tation i alla nämnder. I det här 
valet, till skillnad från förra va-
let, förefaller dock slutresultatet 
bli något annorlunda eftersom 
M verkar gå tillbaka från ett ti-
digare mycket starkt resultat. 
Vänstervågen från EU-valet kan 
också hålla i sig och innebära att 
FI kommer över 3% och därmed 
får representation i landstinget. 
 Ulf Landström fortsätter sitt re-
sonemang om det kommande valet 
till landstinget:
 – Hittills gjorda undersökning-
ar indikerar, att vi sverigedemo-
krater är starka i södra länsdelen 
men inte lika starka i nordöst 
till exempel Östermalm och Vax-
holm. Vi behöver därför satsa på 
att ta röster från M i deras starka 
områden.
 På kandidatlistan för sydvästra 
landstingsvalkretsen återfinns SD 
Södertäljes Ingrid Hult på första, 
Tommy Hansson på tredje och 
Tommy Blomqvist på fjärde plats.

Vill kämpa för högre löner
 – Många väljare uppfattar oss 
sverigedemokrater som ett bra 
riksdagsparti, som står upp för 
försvaret, ett bra rättsväsende, en 
genomtänkt EU-politik och en an-
svarsfull invandrarpolitik, menar 
Ulf Landström, men vet inte så 
mycket om oss som landstings-
parti. Därför är det viktigt att vi 
talar om vad vi vill.
 Vilka frågor är viktigast för SD 
att fokusera inför landstingsvalet?
 – Jag vill satsa på kvinnorna i 
olika roller. Ingen kvinna ska be-
höva föda i ett främmande lands-
ting eller under dåliga villkor. Det 

är dokumenterat att många kvin-
nor blir skadade i samband med 
förlossningar och att skadorna 
inte alltid rättas till. Detta vill jag 
ändra på. 
 En viktig fråga i sammanhanget, 
menar Ulf, är lönerna:
 – Sjukvården är en kvinnodo-
minerad verksamhet och tyvärr är 
den till stor del slitsam med löner, 
som inte visar på någon större 
uppskattning. Jag vill kämpa för 
att höja lönerna ordentligt för 
framför allt specialistsjuksköter-
skor. Det behövs också mer per-
sonal på många håll. Sjukvården 
har under flera år haft svårt att 
klara somrarna. Detta är inte god-
tagbart. Det är heller inte överbe-
läggningarna. Alltför ofta läser vi 
om att förråd och personalrum 
används för patienter.

Kommunikationssystemet 
eftersatt

Inom landstingets verksamhetsfält 
finns emellertid också annat än 
sjukvården, understryker Ulf Land-
ström:
 – SD behöver även satsa på en 
ansvarsfull utbyggnad av infra-
strukturen i form av bostäder, 
kommunikationer och miljö i vid 
mening. Vi behöver fler naturre-
servat för att kunna spara grön-
områden till våra barn. Vi ska 
heller inte glömma bort våra kul-
turvärden i form av till exempel 
unika miljöer.
 En annan viktig punkt är ar-
betsresor, anser Ulf. Det ska vara 
lätt att ta sig mellan hemmet och 
arbetsplatsen. Det är det inte i dag 
med nedrivna kontaktledningar, 
signalfel och urspårade tåg. 
 – Stora delar av kommunika-
tionssystemet är eftersatt och 
behöver rustas upp. En möjlighet 
kan vara testa system med långa 
bussar, som går på särskilda vä-
gar. Det gör man i exempelvis 
Malmö i stället för att bygga för 
spårvagnar. Vi bör också testa 
miljödiesel och biogasbussar i 
större utsträckning.
 En liten men viktig detalj är att 
återuppta persontrafiken mellan  
T-Centralen och Frihamnen: 
 – Den lades ner 1913 och nu-
mera används spåren för enbart 
godstrafik. Återupptar man per-
sontrafiken kan man försörja 
Hagastaden, Hjorthagen och Fri-
hamnen och man kan spara in på 
nya linjedragningar av t ex spår-
vagnar i innerstaden. Kostnader-
na är minimala i förhållande till 
att bygga nytt.

Det viktiga Södertälje sjukhus
Hur skall vårt parti kunna bryta 
”mediaskuggan” när det gäller 
landstingsrelaterade frågor och nå 
ut med sitt budskap till väljarna? 
Ulf Landström svarar på följande 
sätt:
 – Mediaskuggan missgynnar 
oss som är ett nytt parti. Det är 
inte helt lätt att hantera proble-
met. Massmedia förefaller inte 
intresserade av vår politik lokalt, 
utan är mest intresserade av att 
på ett missvisande sätt beskriva 
vår invandringspolitik. Vi behö-
ver ge ut egen information, skriva 
insändare, delta i debatter och 
prata med våra medmänniskor. Vi 
har mycket att lära av FI.
 Ulf framhåller att ett av länets 
viktigaste sjukhus ligger i Söder-
tälje, något som behövs lyftas fram 
i media.
 – Det borde kunna gå att ordna 
en vårdyrkesutbildning på Söder-
tälje sjukhus när detta är färdig-
byggt. Det skulle påverka arbets-
lösheten i Södertälje och bidra till 
att minska sjuksköterskebristen. 
Jag skulle också gärna se att Sö-
dertälje får en BB-avdelning och 
med inriktning att åtgärda för-
lossningsskador.

”Det som hände i Moskva får 
inte hända här”
En för alla invånare i Stockholms 
län viktig fråga är kollektivtrafiken, 
där det ofta uppstår förseningar till 
följd av tekniska problem exempel-
vis inom pendeltågstrafiken – hur 
skall man lösa dessa problem? 
 – En del är statens ansvar. 
Det gäller allt som har med tåg 
att göra med smärre undantag. 
Landstinget ska kräva att staten 
tar sitt ansvar för spåren och el-
försörjningen till tågen. Detta gäl-
ler inte minst vintertid. Pendeltå-
gen behöver få en rimlig prioritet 
i förhållande till fjärrtågen. Att 
fler entreprenörer vill köra fjärr-
tåg har medfört försämringar för 
landstingets pendeltåg. Kan man 
organisera tågtrafik i andra län-
der borde man kunna göra det i 
Sverige med. Det kunde vi under 
SJ-tiden. 
 Landstinget behöver underhålla 
och förnya vagnpark och kommu-
nikationssystem och inte prioritera 
enbart nybyggnation, framhåller 
Ulf vidare: 
 – En motsvarighet till den fruk-
tansvärda olyckan i tunnelbanan 
i Moskva får inte hända i Stock-
holm.

Vård för illegala invandrare
Inom sjukvårdsområdet finns al-
lehanda problem: operationsköer, 
läkarbrist, en ständigt ökad in-
vandrarström som kräver allt mer 
av resurserna, det accelererande 
våldet på sjukhusen… vad vill SD 
göra för att komma till rätta med 
dessa problem?
 – Vi behöver höja lönerna för 
flera personalgrupper och ut-
bilda mer personal, poängterar 
Ulf Landström. Vi behöver också 
plocka bort onödiga administra-
tiva arbetsuppgifter och ge sjuk-
vårdspersonalen mer tid för den 
egentliga vården. Landstinget 
ökar med cirka 30 000 invånare 
varje år och de måste ges sjuk-
vård. Vi borde överväga att åter-
öppna Nacka och Löwenströmska 
som akutsjukhus. När Nya Karo-
linska öppnar, bör vi överväga 

att behålla gamla sjukhuset. Det 
skulle ge ytterligare ett antal vård-
platser. Karolinska är trots allt ett 
bra sjukhus i dag och det har ju 
upprustats successivt.
 Vidare måste våldet på sjukhu-
sen motverkas, anser Ulf.
 – Detta kan ske med ökat skal-
skydd och fler vakter. Straffen för 
våld mot sjukhus- och ambulans-
personal behöver skärpas. Ingen 
ska behöva vara rädd på jobbet. 
Det gäller naturligtvis också per-
sonalen som arbetar med kom-
munikation. Polis och landstinget 
kan behöva fördjupa samarbetet. 
Det bör också övervägas att åter-
införa tillräckligt antal tunnelba-
nepoliser.
 Även invandringsproblematiken 
måste vägas in när det gäller sjuk-
vården:
 – Invandringen från andra län-
der är en statlig angelägenhet, 
men landstinget måste hantera 
effekten av statens många gånger 
märkliga beslut – till exempel att 
illegala invandrare ska ha sjuk-
vård. Det har praktiska konse-
kvenser för landstinget när det 
gäller ekonomin och behovet av 
tolkar. 

Hårt arbete väntar

Hur tror du det kommer att gå för 
SD att samarbeta med de andra 
partierna i landstinget förutsatt att 
vårt parti kommer in?
 – Jag tror att det kan bli svårt 
under första mandatperioden att 
få till ett samarbete. Vi är ju to-
talt okända.  Vi måste därför visa, 
att vi är engagerade och duktiga 
och vill arbeta för ett bättre lands-
ting i minst samma utsträckning 
som de andra partierna. Vi blir av 
många i dag uppfattade som ett 
enfrågeparti. Denna bild måste vi 
ändra på genom hårt arbete.
 Ulf tillägger:
 – Internt behöver vi satsa på 
att bli det dynamiska parti, som 
landstinget behöver för att kunna 
skapa en bra sjukvård, goda kom-
munikationer och en attraktiv re-
gionplanering.
 Berätta litet om dig själv och 
vilka frågor som ligger dig varmast 
om hjärtat!  
 – Jag har arbetat inom lands-

tinget ett tiotal år inom sjukvårds-
förvaltningen och varit suppleant 
en kortare period inom landsting-
et. Inom Sundbybergs kommu-
nalpolitik har jag varit engagerad 
sedan 1973 och har haft olika rol-
ler. Nu senast som politisk sekre-
terare för Sverigedemokraterna.
 Ulf Landström, som tidigare re-
presenterade Moderaterna, fortsät-
ter:
 – Jag har tre söner med min 
första fru, som dog för några år 
sedan i Alzheimers sjukdom. Hon 
hade oturen att få den när hon 
var ungefär 48 år.  Mina intres-
sen består av resor, fritidshus och 
schack.

Alzheimers sjukdom

Erfarenheterna med Alzheimers 
inom familjen gör att Ulf Land-
ström vill bidra till att bekämpa 
denna sjukdom, eftersom den 
drabbar många människor – såväl 
de sjuka som de anhöriga – och 
kostar mycket pengar. 
 – Min fru var född och upp-
vuxen i Bagdad och hon kan där 
ha kommit i kontakt med DDT 
och att detta kan förklara varför 
hon blev sjuk förhållandevis ung.  
I dag finns ingen medicin, som 
botar sjukdomen, men man har 
numera möjlighet att diagnos-
tisera sjukdomen för att sätta in 
bromsmediciner tidigt. Jag har 
själv ställt upp som försökskanin 
för undersökningar i kampen mot 
sjukdomen. 
 Ulf berättar vidare att han var en 
av de första som fick hjärnan un-
dersökt med PET-kamera. Onekli-
gen en udda roll som fotomodell: 
 – Bilder på min och min sjuka 
frus hjärna har åkt jorden runt 
och förhoppningsvis fört veten-
skapen framåt.  
 Ulf Landström avslutar:
 – Givetvis vill jag rätta till alla 
brister och fel inom vården och 
kommunikationerna om jag blir 
vald, men jag inser att detta är en 
gigantisk uppgift och att jag är en 
liten människa i sammanhanget. 
Men jag vill göra vad jag kan till-
sammans med mina partivänner. 
För att lyckas med detta behöver 
vi din röst!

Intervjuare: Tommy Hansson

Vid slutet av år 2004 hade 
Migrationsverket 1530 perso-
ner anställda. Idag, nästan tio 
år senare har man ökat med 
cirka 230% till över 5000 per-
soner och anställningarna fort-
sätter i samma takt eftersom 
man trots alla nyanställningar 
tvingas jobba massor av övertid 

för att hinna med. Med samma 
anställningstakt kommer vi att 
landa omkring 5500 anställda 
vid årets slut. Enbart kostna-
den för de anställda kommer 
då att uppgå till över 2,7 mil-
jarder per år. 

Christofer Johnsson

Migrationsverkets anställningsexplosion
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När Berlinmuren föll 1989 och 
Sovjetunionen upplöstes två 
år senare rådde eufori i såväl 
politiska som militära kretsar. 
I Sverige gick det så långt att 
försvaret började avvecklas i 
rekordfart, och initiativet här-
till kom från den högsta mili-
tärledningen: eftersom någon 
hotbild inte längre ansågs före-
ligga  fanns heller inget större 
försvarsbehov. Utvecklingen i 
vår omvärld har visat att detta 
var ett i hög grad förhastat ini-
tiativ.

Den danske journalisten Mikael 
Jalving ger i sin bok Absolut Sve-
rige (2013) en intressant bild av 
avvecklingen av det svenska för-
svaret. Efter att ha besökt den 
svenska militärstaden Boden och 
dess imponerande försvarsan-
läggning Bodens fästning, samt 
intervjuat militära experter kan 
han ge en initierad bild av hur 
vårt försvar hamnade i strykklass.
 Efter att ha talat med freds- och 
konfliktforskaren Wilhelm Agrell, 
professor vid Lunds universum, 
skriver Jalving följande:
 ”Wilhelm Agrell är en mer jor-
disk angelägenhet på spåren. Hans 
fråga är om det ännu finns liv i 
det militära försvaret av Sverige? 
Efter att ha undersökt saken i tre 
års tid är hans svar nej. Det finns 
inte längre något svenskt försvar 
– i bemärkelsen territoriellt och de-
fensivt försvar av landets geografi, 
befolkning och infrastruktur.”
 Enligt Agrell har det svenska 
militärförsvaret efter hand kom-
mit att uppfattas som ”något ir-
relevant, förlegat och närmast 
pinsamt, ett tecken på bristande 
verklighetsuppfattning”. Agrell sä-
ger till Jalving att det svenska för-
svaret inte lades ned –  det var en 
dag bara nedlagt utan att allmän-
heten hade lagt märke till det. 
 Det märkliga var att det inte i 
första hand var politikerna som 
stod för denna skövling av våra 
försvarsresurser – det var tongi-
vande militärer såsom ÖB Owe 
Wiktorin och högkvarterschefen 
Johan Kihl som inte tyckte vi be-
hövde försvara oss längre. I stället 
bedömdes det som viktigare att 
svenska trupper stationerades i 
Afrika eller Afghanistan.

Rödbergsfortet i Boden

I likhet med Mikael Jalving har 
artikelförfattaren nyligen besökt 
Boden, där han gjorde sin mili-
tärtjänst vid artilleriregementet 
A8 1971–72, och dess en gång så 
betydelsefulla fästning. Beslutet 
att anlägga Bodens fästning fat-
tades av riksdagen 1897 varefter 
det gigantiska bygget inleddes 
1901. Det tog 900 arbetare tio år 
att uppföra Bodens fästning med 
slägga, spett och dynamit. 
 Utgångspunkten till bygget kan 
sökas i Sveriges förlust av ”östra 
rikshalvan”, Finland, som en följd 
av 1808–09 års svensk-ryska krig 
och Rysslands planer på att an-
lägga en järnvägslinje till Torneå. 
Det saknades ett militärt försvar 
i övre Norrland, och en av anled-
ningarna till att valet föll på Bo-
den var att detta municipalsam-
hälle – som blev stad först 1919 
– blivit en viktig järnvägsknut.
 Bodens fästning var och är 
landets största militära befäst-

En Leopard-stridvagn lastas ombord på färjan med destination 
Gotland. De stridvagnar som finns på Tofta skjutfält saknar dock 
folk som kan sköta dem. Foto: Arkiv

Artikelförfattaren Tommy Hansson vid en äldre artilleripjäs utanför 
Rödbergsfortet ingående i Bodens fästning, Sveriges största militära 
anläggning. Foto: Bo Carlsund

Denna vaxfigur i Rödbergsfortets inre illustrerar hur det gick till att 
frakta artilleriprojektiler till pjäsbesättningen på fortets hjässa. Foto: 
Tommy Hansson

Guiden och förra stambefälet vid A8, Stig Gustafsson, vid en över-
siktsplansch utanför Rödbergsfortet. Foto: Tommy Hansson

Försvaret – en hjärtesak 
för Sverigedemokraterna

ningsverk och alltjämt en av de 
tio största anläggningarna i värl-
den i sitt slag. Fästningen består 
av fem större och tre mindre fort, 
ett 40-tal infanteriskansar (”kor-
var”), flankeringsbatterier samt 
ett stort antal installationer av 
typ kulsprutenästen, skyttevärn 
och skyddsrum – totalt omkring 
12 000 anläggningar. I dag är det 
bara Rödbergsfortet som hålls 
öppet som ett försvarshistoriskt 
museum genom dess ägare Sta-
tens fastighetsverk, Sveriges mili-
tärhistoriska arv och Försvarsmu-
seum Boden.
 Rödbergsfortet var ett samhälle 
i miniatyr och innehöll exempel-
vis logement, hygienutrymmen, 
sjukstuga, tandläkarmottagning, 
frisersalong och inte minst en 

vid ett föredrag hos Förbundet 
för Sveriges folkförsvar som jag 
bevistade i våras upp en mörk 
bild av svensk försvarsförmåga. 
Wictorin förklarade bland annat:
 ”Försvarets insatsorganisation 
klarar inte av ett begränsat väpnat 
angrepp. Om de militära anslagen 
förblir oförändrade kommer för-
svarsmakten inte ens att klara av 
systematiska kränkningar av vårt 
territorium.”
 Wictorin framhöll särskilt det 
alldeles otillräckliga försvaret 
av Gotland, som är beläget nära 
dragningen av den ryska gasled-
ningen i Östersjön och i värsta fall 
kan komma att dras in i en inter-
nationell konflikt. Här finns några 
Leopard-stridsvagnar uppställda 
på Tofta skjutfält men ingen per-
sonal som kan sköta dem.     
 Som Johan Wictorin framhöll: 
”Ryssland föraktar svaghet.” 

Sveriges territorium skall 
värnas

Sverigedemokraterna (SD) är det 
enda riksdagsparti som vill satsa 
rejält med pengar på att återupp-
bygga och utveckla den svenska 
försvarsförmågan. I och med den 
ryska aktiviteten i närområdet 
och den ökande terrorismen i 
världen är det av existentiell be-
tydelse för vår nation att vi, om 
behovet uppstår, kan försvara oss 
med väpnad kraft.
 SD menar att försvarets främsta 
uppgift är att värna landets ter-
ritorium mot väpnade angrepp. 
Kränkningar av vårt territorium 
skall upptäckas och avvisas och 
beredskap mot terrorism och an-
nan assymmetrisk krigföring upp-
rätthållas. Det militära försvaret 
skall även vara berett att bistå det 
övriga samhället i mån av behov 
och förmåga.
 Fokus skall enligt Sverigedemo-
kraterna ligga på försvaret av Sve-
rige. Därför skall svenska trupper 
i utlandet hemkallas och värn-
plikten återinföras i någon form. 
Sverige bör vara fortsatt allians-
fritt men sträva efter ett så nära 
försvarsmässigt samarbete med 
övriga nordiska länder som möj-
ligt samt samverka med NATO 
inom ramen för det så kallade 
partnerskapet för fred. Den eko-
nomiska satsningen på försvaret 
bör öka kraftigt, något som möj-
liggörs genom de budgetpriorite-
ringar Sverigedemokraterna gör.
 Sverige bör i försvarssam-
manhang kunna lära en hel del 
av Finland, som har det kanske 
mest kostnadseffektiva försvaret i 
världen och är avsevärt bättre än 
Sverige på att hushålla med resur-
serna. 
 Faktum är att Finland satsar li-
tet drygt hälften så mycket pengar 
på försvaret som Sverige – tre mil-
jarder euro jämfört med Sveriges 
fem miljarder – men lyckas ändå 
hålla 230 000 män och kvinnor 
under vapen mot Sveriges 40 000. 
Dessutom gör 80% av de finska 
ungdomarna i vapenför ålder 
värnplikten.
 Avslutningsvis kan det finnas 
skäl att erinra om ordförande 
Mao Tse-tungs ord:
 ”Varje land har en armé. Sin 
egen eller någon annans.”

Tommy Hansson
 

Mikael Jansson är Sverige-
demokraternas försvarspolitiske 
talesman. Foto: Riksdagen

militär ledningscentral. På fortets 
hjässa finns ett batteri artilleripjä-
ser vilka kunde laddas med olika 
typer av ammunition som kan 
studeras på plats. Flera kungar 
besökte Rödbergsfortet, som la-
des ner officiellt den 1 januari 
2000 sedan all ammunition skju-
tits ut på omgivande skjutfält.

”Ryssland föraktar svaghet”

Ryssland och därefter Sovjetunio-
nen och efter det Ryssland igen 
har utgört det största militära 
hotet mot Sverige alltsedan slutet 
av det Stora nordiska kriget 1721. 
Då hade ryska galärflottor härjat 
längs den svenska Östersjökusten 
i flera omgångar och bränt ner ett 
antal svenska städer och annan 
materiell egendom. Under 1700- 
och början av 1800-talet utkäm-
pades tre krig mot ryssarna, och 
sedan Sovjetunionen bildats 1922 
blev hotbilden inte mindre fram-
trädande med exempelvis ett om-
fattande sovjetiskt spioneri riktat 
mot vårt land.
 Vi vet att det postkommunis-
tiska Ryssland under ledning av 
Vladimir Putin satsar en ansenlig 
del av nationalbudgeten på mili-
tär utbyggnad och i dag är djupt 
involverat i omvärlden. Ryssland 
har också satsat hårt på att bli 
en energipolitisk stormakt såväl 
i omvärlden som i andra delar av 
världen. 2008 gick ryska trupper 
in i Georgien och 2013–14 blan-
dade sig Ryssland i Ukrainas an-
gelägenheter.
 Försvarsanalytikern Johan Wic-
torin, ledamot av Kungliga krigs-
vetenskapsakademien, målade 
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Sverigedemokraternas flyk-
tingpolitik går ut på att hjälpa 
behövande människor på plats 
i stället för att ta in fler än vi 
kan ta hand om i Sverige. Det 
har Hans Erling Jensen, se-
kreterare i SD Sjöbo i Skåne, 
tagit fasta på. Hans Erling är 
ordförande i hjälporganisatio-
nen Right Hand Aid som har 
ett omfattande internationellt 
kontaktnät.

Right Hand Aid har som motto 
”Rätt hjälp på plats” och vill hjälpa 
människor som glöms eller negli-
geras av de stora och etablerade 
hjälporganisationerna med de-
ras välavlönade personal. Enligt 
Hans Erling Jensen, som har 
danskt påbrå, är Right Hand Aid 
perfekt för den som önskar att 
hjälpen hamnar rätt:
 – I verklighetens värld lider 
många människor ”i tysthet”, an-
tingen därför att deras problem 
inte uppfattas som tillräckligt 
dramatiska eller därför att deras 
behov av hjälp inte passar in i den 
befintliga politiska konsensus och 
därför inte uppmärksammas av 
nyhetsmedierna.

Blev sverigedemokrat

 – Jag har aldrig känt mig som en 
ond människa, framhåller Hans 
Erling Jensen. Ändå är ”ond” det 
epitet jag de senaste åren fått kas-
tat efter mig gång på gång. För att 
jag blev sverigedemokrat.
 Nej, Hans Erling gör ingen 
hemlighet av sitt engagemang i 
Sverigedemokraterna. Innan han 
gick med i partiets Sjöbo-avdel-
ning hjälpte han under fyra år 
barn i Nepal att få ett drägligt liv 
genom organisationen ADEC Ne-
pal, vars grundare Prakash Adhi-
kari han lärde känna väl. 
 Hans Erling Jensen uppger att 
han och Right Hand Aid tar strikt 

Right Hand Aid och Hans Erling Jensen tillämpar SD:s 
flyktingpolicy att hjälpa behövande på plats. Foto: RHA

Right Hand Aids ordförande Hans Erling Jensen och Syster Hatune. Foto: RHA

Hans Erling Jensen på plats bland barnen i skolan i Katmandu. 
Foto: RHA

Right Hand Aid: 

Ett alternativ för dem som 
vill att rätt hjälp hamnar rätt!

utgångspunkt i SD:s syn på flyk-
tingpolitik, samtidigt som han ger 
en rejäl känga åt etablissemang-
ets omänskliga synsätt:
 – Hycklarna är alla som säger 
att det är gott att hjälpa ett antal 
till Sverige och låta människor i 
andra länder klara sig själva där 
– oavsett hur rutten deras tillvaro 
är. Kan de inte ta sig hit kan de 
ta mig fan klara sig själva, tycks 
många svenskar mena. I alla fall 
alla självgoda politiker med de 
rätta åsikterna och deras mer än 
tjänstvilliga mediesvans.
 Det blir genomfalskt, menar 
Jensen, när sjuklöverpartiernas 
representanter och deras mediala 
eftersägare ropar högt om ”alla 
människors lika värde”, samtidigt 
som de lägger ner miljarder och 
åter miljarder kronor på migran-
ter som betalat människosmugg-
lare och struntar i de resurssvaga 
människor som blivit kvar.

Sponsrar skola i Kathmandu

 – Jag har under större delen av 
mitt liv kämpat för frihet och jäm-
likhet, betonar Hans Erling Jen-
sen, och jag har höjt min röst mot 
förtryck i alla dess former oavsett 
om orsaken varit politisk, religiös, 
feodala traditioner eller annat.
 Jensen framhåller att han tror 
på människor, inte på ideologier 
eller religioner:
 – Jag tror på demokrati och 
mänskliga rättigheter, och på att 
viljan att vilja utvecklas måste 
komma från individen själv – från 
roten så att säga – och inte som 
ett krav från ovan!
 Enligt Hans Erling Jensen är 
det endast fria människor som 
kan skapa en bättre värld, varken 
ideologier eller religioner kan, 
och inte heller den som tror att 
just han eller hon funnit den enda 
sanningen.
 – Jag tror på kunskapens makt, 

fortsätter Hans Erling. Kunska-
pen om hur man odlar en åker, 
hur man bygger en båt, ett hus el-
ler reparerar en bil – det är den 
typen av lärdom som ger  mat 
på bordet, tak över huvudet och 
förser människan med livets nöd-
torft.
 Ett exempel på Right Hand 
Aids praktiska arbete är organi-
sationens engagemang i en spe-
cialskola i Nepals huvudstad och 
kommersiella center, Kathman-
du, som vid en folkräkning 2011 
befanns ha 2,5 miljoner invånare 
inräknat förorter. I Gokarna i 
Kathmandu sponsrar Right Hans 
Aid en skola i The Disabled Reha-
bilitation Center med 56 barn i 
åldrarna 7–16 år, varav en tredje-
del har ett handikapp.

Förföljda kristna och vita

Right Hand Aid har vidare ett 
nära samarbete med Hatune Do-
gan (Syster Hatune), en nunna i 
den Syrisk-ortodoxa kyrkan som 
tagit fasta på Jesu budskap om att 
hjälpa ”dessa mina minsta bröder” 
genom praktiskt arbete.
 Syster Hatune föddes i Midyat 
i östra Turkiet 1970 och leder i 
dag hjälporganisationen Helfende 
Hände (Hjälpande händer) med 
säte i den gamla Hansa-staden 
Warburg i norra Tyskland. Ha-
tune Dogan kom med sin familj 
till dåvarande Västtyskland som 
15-åring och grundade 2003 Sis-
ter Hatune Foundation i Indien. 
 Helfende Hände grundades i 
tyska Paderborn 2006 och har ut-
vecklats till att bli en internatio-
nell hjälporganisation i Europa, 
USA och Mellanöstern. Arbetet 
kan bestå i att gräva brunnar, byg-
ga bostäder eller att driva mobila 
kliniker för leprasjuka.
 En verksamhet som ligger sys-
ter Hatune varmt om hjärtat är 
att bistå förföljda kristna. På plats 

i 35 länder finns 5000 volontärer 
vilka hjälper fattiga, förföljda och 
flyktingar på plats bland annat i 
anslutning till den blodiga kon-
flikten i Syrien.
 Ett annat projekt som planeras 
dras igång inom kort gäller Syd-
afrikas eskalerande problem med 
förföljelse av den vita folkminori-
teten. Det erkända och respekte-
rade institutet Genocide Watch 
har rankat Sydafrika i klass 6 på 
en skala 1–7. Arbetet kommer att 
mynna ut i en rapport på engelska 
för global presentation.   

Tilltagande politisk korrekthet

Hans Erling Jensen sammanfat-
tar bakgrunden till Right Hand 
Aids grundande på följande sätt:
 – Right Hand Aid är en alternativ 
hjälporganisation som bildats som 
svar på de flesta existerande hjälp-
organisationers tilltagande politis-
ka korrekthet. Det är kort sagt ett 
alternativ för dem som önskar att 

rätt hjälp hamnar rätt!
 Det kan nämnas att endast 3% 
av organisationens kostnader går 
till verksamhet som inte har med 
direkt hjälp på plats att göra – en 
unikt låg kostnad i sammanhang-
et.
 Slutligen ett par räkneexempel 
som talar för Right hand Aids bi-
ståndsupplägg:
 2013 tog Sverige emot 3850 så 
kallade ensamkommande flyk-
tingbarn. För den kostnad detta 
genererade hade 1 130 000 behö-
vande kunnat hjälpas på plats. 
Under perioden 2004–2013 an-
lände 17 000 ensamkommande 
till Sverige. För samma belopp 
som dessa kostat Sverige hade vi 
kunnat hjälpa 5 miljoner verkligt 
behövande på plats eller i närom-
råden i ett år.
 Fotnot: Besök gärna Right 
Hand Aids hemsida på: 
http://right-hand.org/svenska

Tommy Hansson
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För ganska precis 165 år sedan 
– den 21 maj 1849 – inleddes 
Södertäljes epok som badorts-
idyll. Detta datum publicerade 
Aftonbladet en annons som 
inleddes så: ”Kallvattenkur-
anstalten i Södertelje öppnas i 
medlet av Juni månad”. Badort-
sepoken varade i drygt hundra 
år tills Havsbadet tvingades slå 
igen i mitten av 1950-talet.

Så gick det alltså till då den goda 
staden Södertälje debuterade 
som bad- och kurort. Göran Ge-
lotte sammanfattar på följande 
sätt i sin historik Södertälje som 
badort (1974):
 ”För stadens del kom denna 
epok att få stora verkningar och 
ryckte upp den ur landsortsstäder-
nas triviala tillvaro.”
 Den nya identiteten som badort 
medförde för Södertäljes del en 
kulturell uppryckning, där akti-
viteterna var som mest framträ-
dande under sommarmånaderna 
på 1870- till 1890-talen.

Hälsobrunnar och gamla  
källor

Det finns historiska belägg för 
badstugor i Norden sedan vi-
kingatiden. Dessa stugor kunde 
uppvärmas och var därmed en 
föregångare till senare tiders 
bastur, på finska ”sauna”. Under 
medeltiden kom nya badformer 
i syfte att underhålla hygienen, 
men så småningom blev badan-
läggningarna ett fäste för prosti- 
tution.
 I det nordiska området upphör-
de efter hand bad i badhus och 
badstugor till följd av brist på vat-
ten och ved. Utomhusbad i sjöar 
var en sällsynt företeelse. I stället 
började medicinska bad i anslut-
ning till så kallade hälsobrunnar 
bli på modet bland bättre bemed-
lade. Dessa hälsobrunnar var ofta 
förknippade med heliga källor, 
vilka kunde vara uppkallade efter 
något helgon.
 Eftersom helgon från den ka-
tolska tiden inte stod högt i kurs 
under reformationen med början 
under Gustaf Vasas kungadöme 
under första hälften av 1500-ta-
let, försökte myndigheterna sätta 
stopp för brunnsbaden, bland 
annat genom att skotta igen de 
gamla källorna.
 Halvtannat sekel efter reforma-
tionstidens begynnelse började 
emellertid de gamla källorna åter 
komma till heders, nu med myn-
digheternas gillande. De källor 
som skottats igen grävdes upp. 
 År 1677 analyserade den be-

165 år sedan badortsepoken 
inleddes i Södertälje

Det gamla badhuset med byggår 1905 revs 1964. Foto: Arkiv

Badhotellet bytte namn till Bristol på 1950-talet men har nu återtagit sitt 
gamla namn. Foto: Tommy Hansson

Det på sin tid populära Södertälje havsbad med badhus 
och hopptorn i bakgrunden. Foto: Arkiv

römde läkaren och vetenskaps-
mannen Urban Hjärne vattnet vid 
Medevi brunn i Östergötland och 
kom fram till att det var mycket 
väl lämpat för hälsobad. När se-
dan änkedrottning Hedvig Eleo-
nora kunde förmås att avlägga 
besök i Medevi var ortens lycka 
som brunnsort gjord.

Kanal, kringlor och kolera

För Södertäljes vidkommande be-
hövdes som sagt en uppryckning 
efter en längre tids letargi och 
stagnation. Stadens borgare hade 
hoppats mycket på Kanalen, som 
var klar 1819 tack vare att ryska 
krigsfångar anlitats som arbets-
kraft. Dessa förhoppningar kom 
dock på skam, framhåller Göran 
Gelotte:
 ”De väntade fartygen uteblev till 
stor del, och de få som passerade 
betalade sin avgift till det skattefria 
kanalbolaget, varigenom staden 
blev helt lottlös.”
 De industriella försök som fö-
rekommit i Södertälje i slutet av 
1700-talet, bland annat i form av 
tobaksodling, hade vid det här la-
get klingat av och uppgivenheten 
var stor. Borgmästaren, som vid 

denna tid hette Landegren, gav 
dock inte upp utan försökte efter 
bästa förmåga skapa bättre för-
hållanden.
 Han kunde glädja sig åt att 1829 
fanns endast 30 personer uppsat-
ta på ”fattiglistan”. På 1820-talet 
hade staden fått två barnmor-
skor och från 1831 fanns även en 
stadsläkare. 1836 etablerades en 
sparbank och 1844 inleddes till-
verkning och försäljning av bak-
verk, något som banade väg för 
de senare vida berömda Söder-
täljekringlorna. 1834 hade staden 
emellertid drabbats av den fruk-
tansvärda koleran, som tog livet 
av många människor.
 1838 förbättrades vidare Söder-
täljes ekonomiska förhållanden 
genom att man slapp det så kall-
lade skjutstvånget, som förständi-
gade borgarna i staden att skjutsa 
trafikanter mellan olika platser 
enligt fastställd taxa. Skjutsandet 
bortauktionerades nu till ett åkeri- 
bolag.
 Vidare kan nämnas att D. J. 
Ekenberg i slutet av 1830-talet 
började tillverka vagnar i större 
skala i staden, embryot till senare 
tiders (Scania) Vabis (Vagnsaktie-
bolaget i Södertälje).

Toppmodern anläggning

Så var läget i staden när en an-
sökan år 1847 lämnades in av 
några personer, med apotekare 
Lidman som drivande kraft, i akt 
och mening att få en kallvatten-
kuranläggning förlagd till staden 
i anslutning till gamla Järnatul-
len. De kurer som var tänkta att 
användas gick under beteckning-
arna gräfenbergska respektive 
priessnitzka kurerna.
 Man hade till och med lyckats 
få den berömde kemisten Jöns 
Jacob Berzelius (1779–1848) att 
analysera vattnet, vilket enligt 
Berzelius var ”ett av de renaste 
källvatten man kunde träffa på”, 
låt vara att det inte var mineral-
haltigt. Vattnet höll en tempe-
ratur på 5–6 grader Celsius och 
kom från Torekälla. 
 Efter öppnandet 1849 började 
patienterna snart strömma till 
från när och fjärran – Södertäl-
jes hundraåriga epok som badort 
hade inletts.
 I slutet av 1860-talet fanns i 
staden en kallvattenkurinrättning 
med det så kallade Societetshuset 
i Badparken, Varmbadhuset vid 
Saltsjögatan, samt Badsumpen 

vid Maren. Huvudanläggningen  
utgjordes av kallvattenkurinrätt-
ningen. Den började byggas 
1848 och ombyggdes 1879. 1887 
skedde en nybyggnad med Ernst 
Haegglund som arkitekt. 
 Denna för tiden toppmoderna 
anläggning, byggd i den moriska 
stilen, var unik så till vida att det 
fanns varm- och kallbad i samma 
hus. Den brann dock ner till grun-
den 1903 och ersattes 1905 av en 
byggnad som ritats av godsägare 
Justus Hellsten  i ”behärskad ju-
gendstil”. 
 Artikelförfattaren tillhör de 
relativt få kvarvarande söder-
täljebor som nyttjat denna bad-
anläggning innan den revs 1964 
och ersattes av ett nytt badhus på 
Tältet-området.

Badhotellet och Havsbadet

En rad olika byggnader ingick i 
det som omfattade badortsstaden 
Södertälje. Hit hörde Gamla So-
cietetshuset som stod klart en bit 
in på 1850-talet och då öppnade 
sina salonger för det mondäna 
vattenkurklientelet. Det efterträd-
des av Nya Societetshuset, riktat 
av Justus Hellsten, som invigdes 
samma år som det nya badhuset 
stod klart 1905.
 1888 invigdes Saltsjöbadhu-
set vid Igelstaviken i Östertälje, 
men det lades ner efter några 
årtionden kanske beroende på 
dess perifera läge. Badhotellet 
kunde invigas 1899 i korsningen 
Järnagatan-Lovisinsgatan med 
Edward Ohlsson från Stockholm 
som arkitekt. Det bytte i början 
på 1950-talet namn till Bristol. 
Byggnaden har nu återtagit det 
ursprungliga namnet och inrym-
mer bland annat en vårdcentral.
 Slutligen måste några ord även 
sägas om Havsbadet, först kallat 
Nya strandbadet vid Sandviken. 
Badet blev snabbt mycket upp-
skattat och omfattade ett badhus 
och ett hopptorn. Det fanns även 
ett kafé som hette Björkudden, 
vilket senare blev en restaurang 
som fanns kvar till mitten av 
1960-talet.
 Havsbadet hade sin storhetstid 
under 1930-talet men tvingades 
stänga i mitten av 1950-talet, då 
badvattnet bedömdes som hälso-
vådligt. Badhuset och hopptornet 
revs slutligen 1969.

   Tommy Hansson
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