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Uppdatera bilden av det
högerextrema hotet
Tryckfrihetssällskapets talesperson Ingrid Carlqvist får hjälp av Sverigedemokraterna att
sprida sina antimuslimska tidning. FOTO: Jenny Eliasson.

SD vill etablera rasistisk
tidning
Publicerad 2013-01-18

Den antimuslimska tidningen Dispatch international fick stor medial
uppmärksamhet efter att det framkom att Sverigedemokraterna
distribuerar tidningen till alla sina medlemmar. Partiet uppger nu att de
inte kommer skicka ut fler nummer. Ledande sverigedemokrater
fortsätter dock att marknadsföra tidningen.
– Den har skickats ut en gång precis
som vi hade bestämt. Den kommer
inte att skickas ut igen. Att skicka ut
den var ett sätt att hjälpa dem på
traven. Tidningen fyller ett syfte i
samhällsdebatten. Det innebär inte
att vi ställer oss bakom allt tidningen
skriver, säger Richard Jomshof,
riksdagsledamot för
Sverigedemokraterna.
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När man skriver att vissa invandrargrupper har lägre IQ, fyller man en viktig
funktion då?
– Som jag sa, det finns många saker som jag inte håller med om i tidningen,
säger Jomshof.
Dispatch internationals första nummer skickades ut till Sverigedemokraternas
alla medlemmar. Tidningen startades förra året av Ingrid Carlqvist, grundare
till den antimuslimska organisationen Tryckfrihetssällskapet och Lars
Hedegaard, det danska tryckfrihetssällskapets grundare. Tryckfrihetssällskapet
har bland annat deltagit på möten med den våldsamma organisationen
English Defence League.
I Dispatch international uttrycks rasistiska åsikter. Udden är främst riktad mot
muslimer men invandrare har generellt pekats ut som människor med lägre
IQ.
"den massiva invandringen av lågintelligenta från syd till nord förklarar varför
Europa och USA blir dummare för varje dag" skrev Helmuth Nyborg i Dispatch
International den 29 september 2012.
Nyborg deltog 2011 på en konferens anordnad av den danska antisemitiska
organisationen, Sällskapet för fri forskning. På konferensen talade även Ku
Klux Klans tidigare ledare David Duke.
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I Dispatch international har man även kunnat läsa att mångkulturen är en
"totalitär, rasistisk ideologi".
Tidningens researcher Roger Sahlström är dömd för flera brott. 2011 dömdes
han för misshandel och olaga hot. Vid ett tillfälle försökte han bryta sig in i
en väns hem för att driva in en skuld. Vid ett annat tillfälle slog han en vän
med en flaska i huvudet. I förhör uppgav Sahlström att han inte minns att
han slog sin vän i huvudet, men att han säkert blev arg på sin vän "eftersom
han är svart". Sahlström har i flera år spridit antimuslimska budskap på
internet.
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Även om Sverigedemokraterna inte längre skickar ut tidningen till sina
medlemmar så används den fortfarande som ett forum för
Sverigedemokraterna. I det senaste numret skrev riksdagsledamoten Stellan
Bojerud i tidningen. Bojerud säger till Expo Idag att han inte läser tidningen
frekvent och inte har en uppfattning om den, men att han använder alla
tillgängliga forum för att sprida ut sitt budskap.
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Innbär det att du också skulle kunna tänka dig att skriva för en nazistisk
publikation?
– Nej, där går gränsen. Jag är antinazist och dem skulle jag inte vilja hjälpa,
säger Bojerud.
Andra ledande sverigedemokrater som öppet visat sitt stöd till Dispatch
International är riksdagsledamoten Kent Ekeroth som uppmanat läsarna på
hans blogg att skänka pengar till tidningen. Riksdagsledamoten Thoralf
Alfsson länkar till Dispatch internationals hemsida på sin blogg.
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"Fyller viktig funktion". Ledande sverigedemokrater fortsätter att stötta
den antimuslimska tidningen Dispatch International. En riksdagsledamot
för partiet skriver nu i tidningen.

SD-politiker antastade kvinna på badhus
"Det är förkastligt". En ersättare i 60-årsåldern för
Sverigedemokraterna i Stockholms län tog en kvinna på brösten i ett
badhus. Politikern uppger att han tog kvinnan på brösten på ett
"vänskapligt sätt".

FN anklagas för att ha spelat folkmordsmusik
Morgonkollen 18 januari. En sång som spelades på en försenad
nyårsfest i FN kritiseras. Flera organisationer säger att den spelades av
soldater medan de begick folkmord i Srebrenica.
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