En röst på SD är
en röst på högern

Mats Wingborg kartlägger hur ett stöd
till SD ger ett starkare parlamentariskt
underlag för högerpolitik. En röst på
Sverigedemokraterna är en röst på Reinfeldt.
Beställ boken så här: Skicka

din beställning av originalpocketen En röst på SD är en röst på högern
till: kontakt@kataforlag.se. Ange antal exemplar, namn och leveransadress på beställaren samt even
tuell separat faktureringsadress. Pris: 72 kr/bok exkl. frakt. Mängdrabatt: Vid beställning av 50
böcker: 60 kr/bok exklusive frakt. Vid beställning av 100 böcker eller mer: 50 kr/bok exklusive frakt.
Vid beställning av större mängder kontakta: kontakt@kataforlag.se för information om mängdrabatt.
Vid frågorkontakta: kontakt@kataforlag.se. Mer information: www.kataforlag.se och www.katalys.org

Boka föredrag med författaren!
Mats Wingborg är författare och utredare. Under flera år har han granskat
högerpopulistiska och högerextrema partier i Sverige. Han är en van föreläsare
som gärna kommer ut och talar om sin bok. Kontakta honom för medverkan:
mats.wingborg@gmail.com

Katalys argument

Sverigedemokraterna (SD) är ett främlingsfientligt parti med en hotfull
svans, men SD är också ett högerparti. När SD profilerar sig är udden
konsekvent riktad mot socialdemokratin. Trots att Alliansen styrt i
snart åtta år väljer SD att rikta agget mot
arbetarrörelsen. I riksdagen röstar SD med
Alliansen i nio av tio fall när omröstningarna
varit blockskiljande. I den konkreta politiken
visar sig SD stå till höger.
SD försöker dock själva framställa sig
som ett parti som står vid sidan av vänsterhögerskalan. Ibland går också de politiska
kommentatorerna på SD:s budskap. En
orsak är att borgligheten i Sverige sedan två
årtionden tillbaka är starkt förknippad med
nyliberalismen. SD är ett uttryck för en annan
höger – den auktoritära och konservativa
– som vill ha en stark statsapparat för att
upprätthålla de sociala hierarkierna.
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