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Sverigedemokraterna har ett komplicerat förhållande till demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer. Det har bland annat tagit sig i uttryck i att 
de – i motsats till alla andra svenska ledamöter – röstat emot de av EU-
kommissionen respektive parlamentet initierade artikel 7-processerna mot 
Polen och Ungern för demokratiska brister i dessa länder. 

Det finns flera skäl till detta. Sverigedemokraterna delar en värdegemenskap 
med högerextrema och populistiska partier runt om i Europa. 

I takt med att högerpopulismen växer hotas också våra framsteg för alla 
människors lika värde och rätt. Vi ser det runt om i Europa, exempelvis i Polen 
där det högerpopulistiska regeringspartiet Lag och Rättvisa inlett en hetsjakt på 
HBTQ-personer. Sverigedemokraterna har, i samma anda som det polska 
regeringspartiet, röstat emot varenda reform i syfte att förstärka HBTQ-
personers rättigheter. SD:s företrädare har gång på gång jämfört 
homosexualitet med pedofili och tidelag.  

Sverigedemokraterna sneglar även på Polen och Ungern, två länder som gått 
långt i sitt krig mot Public service och fria medier, för inspiration till kultur- 
och mediepolitiken. Sverigedemokraternas Björn Söder kommenterar den 
ökade censureringen och politiska styrningen av public service i Polen med att 
”man måste förstå att det kanske behövs en omdaning av systemet, och det 
kanske behövs även här i Sverige”. 

Idén om att tillsätta journalister efter politisk övertygelse inom public service är 
också en idé som finns i Sverigedemokraterna. Mikael Strandman, ledamot i 
konstitutionsutskottet, vill att reportrar som anställs på Sveriges Television eller 
Sveriges Radio ska tvingas uppge sina politiska åsikter och kvoteras efter dessa. 
Sverigedemokraterna har också, precis som i Ungern och Polen, målat ut 
journalister som ”nationens fiender”.  

Det skäl som Sverigedemokraterna själva framför till att man röstat nej i frågan 
om att EU ska inleda en artikel-7-process mot Polen och Ungern är att man 
inte tycker att EU ska lägga sig i andra länders interna angelägenheter, utan att 
dessa alltid ska ses som ett uttryck för demokratin och folkets vilja i dessa 
länder. Det är en farlig demokratisyn. 

 

I Lissabonfördragets artikel 2 slås fast vilka värden som medlemsländerna 

åtagit sig att respektera. Där nämns bland annat respekt för människans 

värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga 

rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. I 



 

3 
 

samma fördrag är också inskrivet att EU-kommissionen eller parlamentet, i det 

fall det finns en majoritet, kan sätta igång vad som kallas för ett artikel 7-

förfarande om det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter 

värdena i artikel 2.  

Förfarandet består av olika steg, där det första är att fastställa att det finns ”en 

klar risk” för att ett land åsidosätter värdena. Detta behöver göras av minst fyra 

femtedelar av övriga EU-länder. Nästa steg är att fastställa att ett land verkligen 

åsidosätter värdena. Här är kravet högre, det ska göras enhälligt av samtliga 

övriga EU-länder. Därefter kan sanktioner vidtas, ex att tillfälligt upphäva 

landets rösträtt, om det finns enhällighet även om detta.  

I december 2017 fick den polska regeringen en uppmaning från EU-

kommissionen att rätta till demokratiska brister i rättssystemet. Bland annat 

ville man se ett stopp för förtidspensioneringen av domare i högsta domstolen 

och ta bort presidentens befogenheter att godtyckligt förlänga domares 

tjänstgöringstid och se till att Konstitutionsdomstolens oberoende 

återupprättas.1 Under 2018 hanterades också en rad överträdelseärenden. När 

parlamentet i november 2017 röstade om en resolution för att sätta igång ett 

artikel 7-förfarande mot Polen så röstade Sverigedemokraterna nej2.  

I september 2018 röstades en motsvarande resolution igenom för att inleda ett 

sådant förfarande mot Ungern. Röstsiffrorna var 448 mot 197. Från svenskt 

håll röstade alla parlamentariker ja till resolutionen, utom 

Sverigedemokraternas Winberg, som röstade nej, och Lundgren, som inte 

röstade men var närvarande3.   

Sverigedemokraterna är mot konditionalitet i EU-budgeten, alltså att stater 

som inte lever upp till rättsstatens principer eller grundläggande värderingar 

inte ska få tillgång till EU-medel på samma sätt som idag. I januari 2019 

röstade en majoritet i Europaparlamentet igenom ett lagförslag i syfte att 

villkora bidrag i nästa flerårsbudget för 2021–2027 till länder som inte följer 

EU:s fastslagna värden om rättsstatens principer. Som exempel på sådana 

brister nämns om exempelvis om landets utrednings- och åklagarmyndigheter 

inte fungerar när det gäller ekonomisk brottslighet och korruption, eller om 

landets domstolar inte är oberoende och kan garantera effektiv rättslig 

prövning. Även i denna omröstning var de enda svenskarna som röstade nej 

Sverigedemokraternas ledamöter Kristina Winberg och Peter Lundgren. När 

media ställde frågor om anledningen till deras röstande ville de inte svara på 

                                                 
1 Regeringens skrivelse 2018/19:115 om verksamheten i Europeiska unionen under 2018 
2 Europaparlamentets röstprotokoll från 2017-11-15  
3 Europaparlamentets röstprotokoll från 2018-09-12 
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frågor. Bland medlemsländerna är man inte överens om förslaget. Det största 

motståndet kommer just ifrån Ungern och Polen.4  

 

Sverigedemokraterna delar samma tankegods och idéer som regeringspartier i 

de länder man försvarar. ”Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande 

traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga 

gemenskaper i form av familjen och nationen.”5 Det går att läsa i inledningen 

till Sverigedemokraternas partiprogram där de beskriver sig som ett 

”socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn”. 

I juli 2018 meddelade Sverigedemokraterna att de ska byta partigrupp från 

EFDD (Europa för frihet och direktdemokrati) till ECR (Europeiska 

konservativa och reformister), den partigrupp där exempelvis polska Lag och 

Rättvisa ingår. Sverigedemokraterna såg bytet av partigrupp, enligt det 

pressmeddelande de skickade, som ett sätt att få ”nya värdefulla kontakter med 

flera europeiska regeringspartier” samt bredda ”våra kontaktytor mot den 

konservativa sfären i USA som ECR sedan länge har ett nära samarbete med”6. 

Sedan bytet har partiet förstärkt sin konservativa profil.  

 

Att Sverigedemokraterna sneglar på Ungern och Polen för inspiration är dock 

inget nytt. I september 2015 skrev Sverigedemokraternas partisekreterare 

Richard Jomshof på Facebook: ”Eftersom Sverige inte är Ungern. Eftersom vi 

inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar 

som i Ungern, är vi tvungen att anpassa oss i den verklighet som råder här. Det 

innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget”.7 

Hur är det då som media fungerar i Ungern? I Ungern har både pressfriheten 

och mångfalden av olika medier minskat successivt under flera år. Det har skett 

genom att både tidningar, etermedia och webbaserade nyhetssidor har köpts 

upp av aktörer som kontrolleras av eller står nära regeringen, varpå de antingen 

lagts ned eller gjorts om för att sprida en bild som är positiv till regeringen. Det 

har även förekommit att journalister utsatts för offentlig smutskastning i 

                                                 
4 Europaportalen, 2019-01-17 https://www.europaportalen.se/2019/01/eu-parlamentet-vill-
villkora-eu-bidragen  
5 Sverigedemokraternas partiprogram 2011 http://partiprogram.se/sverigedemokraterna  
6 TT/SVD 2018-07-03 https://www.svd.se/sd-byter-partigrupp-i-europaparlamentet 
7 SVT 2015-09-30 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6267252 

https://www.europaportalen.se/2019/01/eu-parlamentet-vill-villkora-eu-bidragen
https://www.europaportalen.se/2019/01/eu-parlamentet-vill-villkora-eu-bidragen
http://partiprogram.se/sverigedemokraterna
https://www.svd.se/sd-byter-partigrupp-i-europaparlamentet
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regeringsnära medier, något som regeringen snarare stöttat och kopierat i 

sociala medier än tagit avstånd från.8 

I Polen har lagar stiftats för att regeringens ska öka kontrollen över public 

service. Den medielag som antogs år 2016 gav den sittande polska regeringen 

direkt inflytande över de stora radio- och tv-kanalerna inom landets public 

service. Finansministern har rätt att tillsätta och sparka företagens chefer. 

Enligt tyska tidningen Die Zeit leder lagen bland annat till att statliga medier 

kan få ”nationella uppdrag” för att stärka publikens ”patriotiska hållning”.9  

Sverigedemokraterna har ett problematiskt förhållande till medier. Utöver 

Jomshofs kommentar om den ungerska utvecklingen är även Björn Söder 

attraherad av Polens utveckling. I Sveriges radio säger Björn Söder så här om 

polska regeringens inskränkning av public service: ”man måste förstå att det 

kanske behövs en omdaning av systemet, och det kanske behövs även här i 

Sverige.”10  

Polska journalister som jobbat på polska public service vittnar om ökad censur 

och politisk styrning av innehållet11. Sedan partiet PiS eller Lag och Rättvisa 

kom till makten efter sin stora valseger 2015 och ändrade lagen om statliga 

medier har runt 200 journalister försvunnit och ersatts av andra, mer vänligt 

inställda till det nya regeringspartiet. Även företrädare för Sverigedemokraterna 

lockas av tanken på att tillsätta journalister inom public service efter politisk 

övertygelse. Mikael Strandman, ledamot i konstitutionsutskottet, vill att 

reportrar som anställs på Sveriges Television eller Sveriges Radio ska tvingas 

uppge sina politiska åsikter. Han kommenterar det själv så här:  ”Det borde 

finnas någon form av kvoteringssystem [för journalister] med någon form av 

proportionalitet efter valresultatet”, och ”Visst kan det vara åsiktsregistrering. 

Det får man ta”.12  

Det krig som förs mot public service och fria medier i Polen och Ungern 

föranleddes av en längre kampanj där medier målades ut som fiender. Liknande 

tendenser har uttryckts av den sverigedemokratiska tidigare toppolitikern Linus 

Bylund med en tweet om journalister: ”Ni är och förblir denna nations 

fiender”13.  

 

                                                 
8 Regeringskansliet promemoria 2018-09-31 om situationen gällande mänskliga rättigheter och 
rättsstatens principer i Ungern.  
9 SVT 2016-01-07 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserad-medielag-sjosatts-i-polen  
10 SR 2016-11-30 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6577080  
11 SVT 2019-03-14 https://www.svt.se/nyheter/utrikes/journalist-om-censuren-i-polsk-
media-redaktoren-andrade-alla-ord  
12 Norrtelje tidning 2015-07-23 https://www.norrteljetidning.se/artikel/sd-politiker-

journalister-maste-beratta-vilka-de-rostar-pa  
13 SVT 2016-04-20 https://www.svt.se/kultur/medier/nationens-fiender  

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kritiserad-medielag-sjosatts-i-polen
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6577080
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/journalist-om-censuren-i-polsk-media-redaktoren-andrade-alla-ord
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/journalist-om-censuren-i-polsk-media-redaktoren-andrade-alla-ord
https://www.norrteljetidning.se/artikel/sd-politiker-journalister-maste-beratta-vilka-de-rostar-pa
https://www.norrteljetidning.se/artikel/sd-politiker-journalister-maste-beratta-vilka-de-rostar-pa
https://www.svt.se/kultur/medier/nationens-fiender
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Sverigedemokraterna har visserligen intagit delvis nya positioner vad gäller 

homosexualitet, men har återkommande gjort HBTQ-fientliga uttalanden. 

Björn Söder skrev i ett uppmärksammat Facebook-inlägg från 2007: ”Vad är 

det som säger att den sk normaliseringen slutar med att homo-, bi- och 

transpersoner (hbt-personer) skall ”normaliseras”? Varför inte personer som 

begår tidelag (sex med djur) eller pedofili (sex med underåriga)? Dessa sexuella 

avarter är inte normala och kommer aldrig att vara normala. Normalt är det 

som vi människor är skapta för, det vill säga att kunna få avkomma och föra 

släktträdet vidare.” 

Även Sverigedemokraternas första kommunalråd, Stefan Borg, har jämfört 

homosexualitet med pedofili och tidelag. På sin Facebooksida skrev han som 

protest mot kommunens val att markera inkludering av hbtq-personer i 

kommunen: ”Allt för alla, inga gränser här, i Hörby ska alla inkluderas, alla ska 

kännas stolthet, nekrofiler, pedofiler koprofager, tidelagare – you name it!”14 

Det är ingen slump att det är just den jämförelsen som görs. Bland de mest 

högljudda motståndarna mot homosexuella i Polen är det ett vanligt 

resonemang. Till exempel har en ledande katolsk präst, Marek Dziewiecki, i en 

radiointervju sagt att plustecknet i “L.G.B.T.Q.+” står för “pedophiles, 

zoophiles, necrophiles”. 

Sverigedemokraterna har heller inte röstat för en enda hbtq-politisk reform i 

riksdagen. Bland annat har de röstat nej till samkönade äktenskap och rätten 

för samkönade par att adoptera.  

Sverigedemokraternas kamrater i Lag och Rättvisa går visserligen steget längre 

med ständiga angrepp mot homosexuella och HBTQ-personer. Partiets EU-

parlamentskandidat Elzibieta Kruk har sagt att hon vill göra Polen HBTQ-fritt. 

Partiledaren Jaroslaw Kaczynski menar att kriget måste vinnas. På ett partimöte 

har han sagt:“It comes down to, as we know today, sexualization of children 

from the earliest childhood,”. “We need to fight this. We need to defend the 

Polish family. We need to defend it furiously because it’s a threat to 

civilization, not just for Poland but for the entire Europe, for the entire 

civilization that is based on Christianity” fortsatte han.15  

 

                                                 
14 QX 2018-10-04 https://www.qx.se/samhalle/sverige/171133/forsta-sd-

kommunalradet-jamfor-regnbagsflaggning-med-pedofili/  
15 NY Times 2019-04-07 https://www.nytimes.com/2019/04/07/world/europe/poland-gay-

rights.html  

https://www.qx.se/samhalle/sverige/171133/forsta-sd-kommunalradet-jamfor-regnbagsflaggning-med-pedofili/
https://www.qx.se/samhalle/sverige/171133/forsta-sd-kommunalradet-jamfor-regnbagsflaggning-med-pedofili/
https://www.nytimes.com/2019/04/07/world/europe/poland-gay-rights.html
https://www.nytimes.com/2019/04/07/world/europe/poland-gay-rights.html
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I EU-nämnden har Sverigedemokraterna begärt avvikande mening sex gånger 

under 2018 när frågan om artikel-7 processen lyfts, med motiveringar om att 

EU inte ska lägga sig i Polens eller Ungerns interna angelägenheter, samt att 

EU överdriver riskerna. 

Bland annat har Sverigedemokraternas Martin Kinnunen framhållit att 

processen är ”politiserad och kritiken överdriven”16, reaktionen från EU och 

medlemsländerna ”smått hysterisk”17. Vidare menar han att ”vi ser inte alls att 

demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsväsendets oberoende skulle vara 

hotat i Polen”18 och att det som sker är att betrakta ”som nationella 

angelägenheter som Polen har röstat igenom inom ramen för sitt eget 

demokratiska system. Vi tycker inte att man ska gå vidare med ett 

varningsförfarande, och vi säger nej till ekonomiska sanktioner.”19  

När det kommer till frågan om SD:s inställning om artikel-7-process mot 

Ungern har argumentationen från Martin Kinnunen varit något mer försiktig – 

med en principiell hållning om att EU ska hålla sig utanför inre angelägenheter: 

”EU ska inte lägga sig i Ungerns inre angelägenheter. Det betyder inte att vi 

från Sverigedemokraternas sida stöder alla de olika typer av reformer som den 

ungerska regeringen har genomfört. Men vi tycker att detta är ett överdrivet 

ingrepp i Ungerns inre angelägenheter som Sverige inte bör medverka till. 

Även här bör Sverige verka för att processen ska avbrytas och att frågan förs 

bort från dagordningen.”20  

Även Kristina Winberg, SD:s EU-parlamentariker, har förklarat sitt 

ställningstagande med att hon ”tycker inte att det finns tillräckliga bevis för att 

inleda en artikel-7-process.” Vidare menar Winberg att ”det finns saker som 

man kritiserar Ungern för som Ungern själv har rätt besluta om21”. Peter 

Lundgren (SD) anser att ”media i Ungern och Sverige […] är vänsterorienterat. 

Det är därför man letar efter argument som skulle visa att Ungern bryter mot 

rättsstatens principer.”22 I parlamentet har han även sagt följande: ”Polen har 

blivit ett av era favoritmobbingoffer. Att respektera utfallet av ett demokratiskt 

val i ett demokratiskt land – det finns inte i era uppblåsta egon. Då ska ni 

istället uppfostra folket till att följa er syn på saker och ting"23.  

 

                                                 
16 Martin Kinnunen, EU-nämnden 17 april 2018. 
17 Martin Kinnunen, EU-nämnden 14 september 2018. 
18 Martin Kinnunen, EU-nämnden 14 september 2018. 
19 Martin Kinnunen, EU-nämnden 27 februari 2018. 
20 Martin Kinnunen, EU-nämnden 7 december 2018. 
21 Europaportalen 2018-09-11 https://www.europaportalen.se/2018/09/corazza-bildt-sd-
fornekar-fakta  
22 SVT Play 2018-09-25 https://www.svtplay.se/klipp/19430352/hur-ska-eu-hantera-polen-
och-ungern 
23 Peter Lundgren, 2017-11-15. 

https://www.europaportalen.se/2018/09/corazza-bildt-sd-fornekar-fakta
https://www.europaportalen.se/2018/09/corazza-bildt-sd-fornekar-fakta
https://www.svtplay.se/klipp/19430352/hur-ska-eu-hantera-polen-och-ungern
https://www.svtplay.se/klipp/19430352/hur-ska-eu-hantera-polen-och-ungern
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Kristina Winberg har i ett sammanhang också sagt att hon skulle ”älska” att ha 

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó som migrationsminister i Sverige24 och 

framhållit Viktor Orbán som en politisk förebild25.  

 
Skälen som Sverigedemokraterna själva uppger är alltså ideologiska, men inte 

för att man stödjer Polen och Ungern, utan för att man är emot att EU lägger 

sig i andra länders brister och beslut som enligt SD är demokratiskt fattade. 

Det är en problematisk inställning. Det råder ingen tvekan om att den 

demokratiska utvecklingen i de högernationaliststyrda Polen och Ungern går åt 

fel håll.  

Men även om vi bortser från den problematiska demokratisyn som 

Sverigedemokraterna ger uttryck för, så går deras förklaring inte ihop. I 

Sverigedemokraternas EU-valplattform vill man införa ”kraftiga insatser mot 

korruption” och ”en möjlighet att rikta sanktioner mot medlemsstater som 

genom korruption utgör en omfattande påfrestning på unionen.”26 Förslag som 

just handlar om sanktioner mot brister i nationella rättssystem. Det är därför 

märkligt att man röstade mot just detta när frågan om konditionalitet i EU-

budgeten togs upp av parlamentet.  

 

 

 

 

                                                 
24 Arena idé april 2019, När de tror att ingen ser. http://arenaide.se/wp-
content/uploads/sites/2/2019/04/nar-de-tror-att-ingen-ser-av-susanna-kierkegaard-12-april-
2019-komprimerad.pdf  
25 SVT Valkompass 2019 https://valkompassen.svt.se/eu-2019/kandidat/kristina-winberg 
26 Sverigedemokraternas EU-valplattform, mars 2019 https://sd.se/wp-
content/uploads/2019/03/EU-Valplattform-2019.pdf  

http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/nar-de-tror-att-ingen-ser-av-susanna-kierkegaard-12-april-2019-komprimerad.pdf
http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/nar-de-tror-att-ingen-ser-av-susanna-kierkegaard-12-april-2019-komprimerad.pdf
http://arenaide.se/wp-content/uploads/sites/2/2019/04/nar-de-tror-att-ingen-ser-av-susanna-kierkegaard-12-april-2019-komprimerad.pdf
https://sd.se/wp-content/uploads/2019/03/EU-Valplattform-2019.pdf
https://sd.se/wp-content/uploads/2019/03/EU-Valplattform-2019.pdf

