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Dagens föreläsare  
•  Niclas Nilsson, utbildningschef 

Stiftelsen Expo  

•  Föreläsning om extremhögerns 
hot mot Visions värdegrund 
och arbete 

•  niclas.nilsson@expo.se 

Visions värderingar  
	   

Mänskliga rättigheter inkluderar fackliga rättigheter. Vision har allas 
lika värde och respekt för den enskilde som ledstjärna. Därför 
tolererar vi inga former av diskriminering, rasism eller kränkande 
särbehandling. 
 
Jämställdhet och mångfald är en styrka. Det höjer kompetensnivån på 
varje arbetsplats och inom vår egen organisation. Vision säger 
ifrån när fördomar och myter om människor sprids på 
arbetsplatserna. 

	  
-  Hämtat från Visions hemsida under rubriken ”Mångfald”  

En berättelse om tystnad 

Ideologi och politik Det ideologiska arvet 
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Det ideologiska arvet 

1.  Motståndare till 
såväl socialism som 
liberalism 

2.  Demokrati 
ifrågasätts 

3.  Kultur i stället för 
ras 

Det ideologiska arvet	  

•  Bevara Sverige 
Svenskt - 1979 

•   Sverigepartiet - 
1986 

•  Sverigedemokraterna
- 1988 

Det ideologiska arvet 
Vems värderingar ska prägla dina barns syn på det
svenska samhället och vä riden omkring oss~

Ui anser att famijl enä r och ska förbli den
grundläggande beståndsdelen kring vi lken vårt
samhälle ska vara uppbyggt
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1991: ”Det nya folkpartiet” 
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Sverigedemokraterna
Ett nationaldemokratiskt mittenparti

1
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1998: ”Ett nationaldemokratiskt 
mittenparti” 

2002-2010 ”SD: Vi är en arvtagare till 
arbetarrörelsen” 



15-‐05-‐11	  

3	  

”Vi är det enda partiet som lyfter upp värdekonservatismen, och vi slår fast i 
vårt principprogram att det är kristendomen som byggt vårt samhälle. Vi driver 
fortfarande familjepolitiska frågor som abortfrågan. Dessutom skulle vår politik 
rädda fler människoliv med större bistånd i stället för få permanenta 
uppehållstillstånd i Sverige. Vi är de nya kristdemokraterna” – Björn Söder 

SvD 31/1 2015 

Fråga inte om vilket samhälle 
Sverigedemokraterna vill skapa, fråga dem 

om vägen dit 
 

Ideologi och politik 

•  Gemenskap  

•  Konflikt  

•  Framtidsvision  

Det homogena samhället 

”Vår nation är ett kollektiv där vi alla har ett ansvar 
för folks bästa både nu och i framtiden. Vi tror att en 
etniskt och kulturellt homogen nation har större 
förutsättningar för en fredlig och demokratisk 
utveckling än en mångkulturell heterogen 
statsbildning.” 
  
Sverigedemokraternas partiprogram 1989  
 

Det homogena samhället 

 ” Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt 
och solidariskt samhälle är den gemensamma  
identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög  
grad av etnisk och kulturell likhet bland  
befolkningen. Av det följer att den nationalistiska  
principen - principen om en stat, en nation – är  
grundläggande för Sverigedemokraternas  
politik.” 
 
Sverigedemokraternas partiprogram 2005-2011 

Det homogena samhället  

    “I kraft av vårt gemensamma öde, 
vår gemensamma forntid och vår 
gemensamma framtid vill jag 
mana till nationell enighet och 
solidaritet. I stället för klasshat vill 
jag mana till klassförbrödring, 
istället för könskamp vill jag mana 
till kärlek mellan män och 
kvinnor, istället för mångkultur 
vill jag återskapa en gemensam 
identitet.” 

 
     - Björn Söder, fd. partisekreterare 

SD och andra vice talman i 
riksdagen.   
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Intervju av f.d. arbetsmarknadsansvarig i 
SD av Dagens Arbete 

” Klassamhället, vi har inte funderat över det, vi 
tänker inte i de banorna. Klass är inget vi 
funderat över… att generellt säga att det 
finns en motsättning mellan arbete och 
kapital, det gör jag inte. Det är mer en 
ideologisk fundering, och sådana ägnar jag mig 
inte särskilt mycket åt.”  

  
- Per Björklund, SD 

Intervju av f.d. arbetsmarknadsansvarig i 
SD av Dagens Arbete 

Jag har mycket stor respekt för kvinnor och kvinnors insatser. 
Men män och kvinnor är inte likadana. Vi har delvis olika 

förutsättningar, delvis olika roller. 
 

Olika roller hur då? 
 

Du föder barn, det gör inte jag. Du kanske föder sex barn, det gör 
inte jag. Du kanske kommer efter i någon sorts karriär när du 

föder sex barn. Ja, men då säger jag: ”sånt är livet”. Man ska ge 
stöd åt män och kvinnor att verka, men komma ihåg att de är 

olika. Vi är inga vänner av det matematiska jämställdhetsarbete 
som Birgitta Olsson (fp) och sådana bedriver. Och feminismen, 

det är inget vi ställer upp på heller, inte på något sätt. 

Intervju av f.d. arbetsmarknadsansvarig i 
SD av Dagens Arbete 

•  Försvaga MBL. 
•  Fler undantag i LAS. 
•  Förbjud sympatistrejk vid tvister på 

arbetsmarknaden. 
•  Inga fler pengar till arbetsmiljö. 
•  Det ska vara billigare för arbetsgivare att 

säga upp personal av personliga skäl. 

SD:s principprogram 

 
”Sverigedemokraterna utgår från en 

pragmatisk, tvärpolitisk hållning inom det 
arbetsmarknadspolitiska området. 

Målsättningen är att kunna tillvarata 
nationens samlade intressen.” 

 
SD:s principprogram nutid 

	  

  

Så skapas vi mot dem Så skapas vi mot dem 

•  ”Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad 
till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.” 

 
•  ”Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk 

bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i 
enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen 
och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan 
nation.” 

 
•  ”På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan 

bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd 
svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta 
lojalitet, språk, identitet eller kultur.” 

 
SD:s principprogram nutid 
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Nazismen i Sverige Aktiviteter 2014 

Aktiviteter 2014 Svenskarnas Parti 
•  Bildades 1994 under namnet 

Nationalsocialistisk front, NSF. 
•  Ombildades 2008 till Folkfronten 

och ett år senare till Svenskarnas 
parti. 

•  Partiledare är Stefan Jacobsson. 
•  Ställde upp med kandidater i 34 

kommuner men fick inga mandat. 
•  Genomförde 1 770 aktiviteter 2014 

varav 1 515 propagandaspridning, 
175 manifestationer, 72 sociala 
aktiviteter, 4 föredrag och 
demonstrationer 2 , 2 
kampförberedande  

Svenska Motståndsrörelsen 
•  Har sitt ursprung i Vitt ariskt 

motstånd.  
•  Ledare är Klas Lund, tidigare dömd för 

dråp.  
•  Är en del av Nordiska 

motståndsrörelsen med 
systerorganisationer i Danmark, Norge 
och Finland.  

•  I valet 2014 kom Pär Öberg in på ett 
sverigedemokratiskt mandat i Ludvika 
kommunfullmäktige efter att hans 
namn skrivits in på partiets öppna 
lista.  

•  Genomförde 800 aktiviteter 2014 
varav 580 propagandaspridning, 38 
manifestationer, 46 sociala aktiviteter, 
47  föredrag, 87 kampförberedande 
och 2 kommunpolitik. 


