
våren 2001 fara ut i bekännelser som denna: ”Själv hatar
jag samba, karnevaler och liknande kulturyttringar som
försöker göra svensken till något han inte är”.

Ockupationsmakten saknade ännu bestämda attribut.
En artikel i SD-kuriren från juni 2001 om invandrarnas
våldtäkter på svenska flickor avrundades med en typisk
uppmaning: ”Vakna och se vart vi är på väg. Sverige är på
väg att bli ockuperat av främlingar som lever på dig och
dina nära!” Under millenniets första år förekom visser-
ligen artiklar om islam i SD-Kuriren, men tidningen
dominerades ännu av en svepande invandrarfientlig
nationalism, på alerten i rubriker som ”Därför är invand-
ring en dålig affär” och ”Invandringen betydde slutet”. 

Imaj 2005 ägde så ett avgörande maktskifte rum. En
falang med bas i Skåne trängde undan den äldre ”bun-

kerfraktionen” i Stockholm, tillskansade sig alla nyckel-
positioner i partiapparaten och införde ett järnvälde som
förefaller unikt i svensk politik. Ordförandeposten gick
till partiets starke man i Sölvesborgs kommunfullmäkti-
ge, Jimmie Åkesson. Partisekreterare blev Björn Söder,
omtalad som Han Som Bestämmer, en organisatör med
omilda nypor och häftigt temperament. Åkesson och
Söder var ett radarpar som lärt känna varandra under sin
studietid i Lund, och intill sig hade de även Richard
Jomshof, chefredaktör för SD-Kuriren, Ted Ekeroth,
som är it-ansvarig och redigerar partibloggen sdblogg.se,
och partisekreteraren Mattias Karlsson.

Denna kader av slipade, välklädda unga män, taktiker
och ideologer var uppfylld av inspiration från andra
sidan sundet. Dansk Folkeparti hade segelflugit mot
makten på en vind av hets mot muslimer. Skånes politis-
ka landskap hade också sedan länge inrymt ett reservat
av populistiska missnöjespartier som riktade sin vrede
mot just muslimer, inte minst Skånepartiet, som i sitt
program uppställer målet att ”helt avlägsna islam från
Skåne” genom att driva bort alla som inte är beredda att
”avlägga trosbekännelsen ’Jag tror på Skåne och inte på
islam, skål’ och då skåla i lättöl”.

Ur denna skånska mylla av islamhatande högerpopu-
lism, välgödd med näringsämnen från Danmark, växte allt-
så den nya partiledningen fram. Under sina år vid makten
har den noga följt Dansk Folkeparti som vägvisare och
fyllt sitt propagandamaterial – SD-kuriren, kampanjflyg-

bladen, hemsidan – med ett allt mer hårdprofilerat mot-
stånd mot muslimer. Ett enkelt mått på tendensen är att
räkna antalet artiklar om islam eller muslimer i partiorga-
net under de två senaste valåren. De fem nummer av SD-
Kuriren som utgavs 2002 – händelsevis också året efter
elfte september-attackerna – innehöll sammanlagt fyra (4)
artiklar som behandlade islam eller muslimer, varav tre var
att beteckna som korta; ytterligare en artikel med annat
huvudämne utmynnade i en analys av islams hot. År 2006
publicerades i samma tidning 42 artiklar om islam eller
muslimer, trots att utgivningen detta år endast innefattade
fyra nummer. Tendensen håller i sig, inte minst i den egna
bloggosfär som partiet byggt upp efter år 2005.

Övergången har fullbordats. Från juden över den all-
männe invandraren till muslimen: så har den nationella
rörelsens främste representant omdefinierat sin fiende.

Med stor skicklighet enade den nya ledningen partiet
bakom sin agenda. Det var den som tillförsäkrade Sd
valsuccén 2006 – som glänste överlägset starkast just i
Skåne – och förde in partiet i medias finaste salonger.
Under 2007 uppträdde Jimmie Åkesson i TV4 och SVT,
i Agenda och Access TV. Han fick debattera mot Mona
Sahlin och Lars Leijonborg, intervjuades av Aktuellt och
Gomorron Sverige, skrev debattartiklar i tidningar från
Aftonbladet till Kristianstadsbladet och i mars samma år
passerades den magiska gränsen: för första gången gav
en opinionsundersökning över 4 procent till Sverige-
demokraterna.

P å julafton 2007 log Jimmie Åkesson sitt väna
leende på partiets hemsida. Han utsträckte ett

jublande ”tack för ännu ett framgångsrikt år!” till
medlemmar och sympatisörer och konstaterade att
”om vi kan hålla oss kvar på den nivå vi befinner oss
på i dag, så kommer vi att ha ett fantastiskt utgångs-
läge när vi går in i valrörelsen 2010”. Nivån bibehölls.
Under 2008 har Sd kunnat glädjas åt undersökning
efter undersökning som placerade partiet över riks-
dagsspärren.

Enträget och målmedvetet, likt en marscherande legi-
on, har Sverigedemokraterna preparerat terrängen för
ett politiskt skalv. Ett främlingshatande parti i riksdagen
är förvisso ingen nyhet; 1991 kom Ny demokrati in för
en kort sejour. Men Sd är annorlunda. Sd har sex val-
rörelser bakom sig, en vältrimmad partiapparat, ett
intränat massarbete med distrikt, flygbladsutdelningar
och lokalpolitiker över större delen av landet och – mest
värdefullt av allt – en vind att segla på.

När fienden identifierades som muslimen fick den
svenska fascismen luft under vingarna. Nu kunde den
lyfta som Fenix ur askan.

ANDREAS MALM

radar@arbetaren.se

Texten är ett bearbetat utdrag ur en ännu inte publicerad bok med
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Under ordförande Jimmie Åkesson har Sd försökt tvätta
bort de gamla nynazistiska kopplingarna med ny retorik
och ett välpolerat yttre. 

DET SÄGS ATT den franska drott-
ningen Marie Antoinette rådde
det svältande folket att äta bakelser
ifall de saknade bröd. Ungefär lika
stor kunskap om sociala villkor
visar Nyamko Sabuni när hon
råder dubbelarbetande svenska
kvinnor att gå ut och äta ifall de
inte orkar laga mat (radiopro-
grammet Heliga familjen). 

Det är i linje med denna nya
svenska jämställdhetspolitik som
Jana Söderbergs bok Sluta jäm-
föra dig själv med andra och bli nöjd

med dig själv råder den som inte
orkar laga trerätters middag att
köpa färdig förrätt och efterrätt
och satsa på en hemlagad avance-
rad huvudrätt. Saknar man bröd
så får man äta bakelser.

Den här boken är långt ifrån
ensam i sitt slag; böcker, tidning-
ar och teveprogram som riktar
sig till kvinnor med tips på hur de
kan förändra sig själva sköljer
över oss. 

DET ÄR ETT privilegium att känna
”mat-stress” inför bjudningar
och inte inför att få matpengarna
att räcka månaden ut. Ändå är det
återkommande rådet till kvinnor
att konsumera sig bort ifrån jäm-
ställdhetsproblemen. Det faller
inte Jana Söderberg in att disku-

tera möjligheten att män kan ta
ett större ansvar i hemmet. 

Det är frestande att tänka att
kvinnor borde vägra att ens över-
väga tipsen. Helt enkelt vägra det
där gräddstuvade livet. Vägra låta
maten ta plats i huvudet, lämna
utrymme till kritiska tankar. 

SÅ ÄR VI TILLBAKA där vi började,
budskapet blir detsamma som i
boken – kvinnan måste ändra på
sig. Det finns så många andra
vägar att gå, ändra på mannen,
överge heterosexualiteten eller
varför inte ändra på de förvänt-
ningar som finns på kvinnor men
vi hamnar där ändå – hon måste
ändra på sig. 

EVELINA FREDRIKSSON

radar@arbetaren.se

Gräddstuvad kvinnofrigörelse
Sluta jämföra dig själv
med andra och bli nöjd
med dig själv
Jana Söderberg
NATUR OCH KULTUR

Bakelser i stället för bröd. Självhjälpsböcker ger tveksamma tips.
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