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Allmän värdegrund
Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988, i första hand som ett intresseparti för
svenskar. Den enande faktorn var motståndet mot den förda invandringspolitiken, vilken man
såg som alltför vidlyftig och därmed som ett hot mot vårt land, såväl ekonomiskt som socialt.
Med tiden har ett värdeorienterat parti växt fram, där begrepp som familjen, hembygden och
nationen blivit centrala. Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, nationalistiskt parti. Vi har
idémässigt låtit oss inspireras av såväl det förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som
delar av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att kombinera principen om
grundläggande social rättvisa med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig av den
anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska vänster-högerskalan. Nationalismen och
önskan om ett demokratiskt styrelseskick utgör de mest grundläggande principerna i
Sverigedemokraternas ideologi.
Helt central för oss är också FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar
starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk
tillhörighet eller etnisk bakgrund.
Vi avvisar försöken att anpassa människan efter storslagna utopier. Istället menar vi att politiken
bör utformas utifrån hur människan är i verkligheten. Varje samhälle bör vara byggt på en
värdegemenskap, en minsta gemensam nämnare i form av grundläggande normer och
värderingar. Denna enande faktor är viktig för att varje människa ska kunna känna sig trygg i sin
identitet. Visst är varje människa unik, men samtidigt är vi också mer eller mindre lika varandra.
Vi är alla beroende av gemenskaper, människor som på olika sätt liknar oss själva och som vi kan
identifiera oss med. Sverigedemokraterna menar att det i första hand är familjen och nationen
som ger oss förutsättningarna att uppnå detta. Inga konstruerade kollektiv kan helt ersätta dessa
djupt rotade, ursprungliga gemenskaper.
Om varje människa är unik är också varje sådan ovan nämnd gemenskap unik - i synnerhet
nationen, definierad i termer av en gemensam kultur. Förvisso kan de kulturella gränserna vara
ömsom skarpa, ömsom suddiga, men även här gäller samma princip som för människan: vi är
mer eller mindre lika. Visst finns det kulturella skillnader mellan svenskar och våra nordiska
grannar även om de är mindre än skillnaderna mellan svenskar och människor från kulturellt
avlägsna delar av världen. Därför kan det vara mer eller mindre komplicerat att förena olika
kulturer med varandra. Ibland blir detta särskilt svårt, eftersom de olika kulturernas
grundläggande värdesystem krockar. Som ett led i strävan att undvika konflikter bör den här
typen av kulturkrockar förhindras.
Det övergripande målet med Sverigedemokraternas politik är att skapa ett välmående samhälle ett folkhem - präglat av trygghet, harmoni och solidaritet. Erfarenheter från vår historia och vår
omvärld visar att de viktigaste faktorerna för att kunna skapa ett sådant samhälle är småskalighet,
en fungerande rättstat, en stark gemensam identitet och grundläggande social rättvisa. Några
nyckelord i partiets politik är förvaltarskap, stabilitet, trygghet, kontinuitet och omtanke. Partiets
idéer utvecklas ständigt, men vilar ändå på en fast värdegrund. I kombination med en
verklighetsanpassad omvärldsbeskrivning och förslag på hur den förda politiken bör förändras
utgör denna värdegrund basen för vårt principprogram.
Att företräda Sverigedemokraterna, som medlem, kandidat, förtroendevald eller anställd, innebär
ett ansvar mot partiet och mot väljarna. Därför skall alla medlemmar, kandidater, förtroendevalda
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och anställda i tillämpliga delar följa partiets etiska riktlinjer. Dessa riktlinjer skall ses som en
vägledning vid etiska och moraliska avgöranden.

Medlemmar
”Varje person som inte tillhör annan partipolitisk och därmed jämförbar
organisation på nationell nivå och som vill verka för Sverigedemokraternas
syften samt ställer sig dessa stadgar till efterrättelse kan vara medlem i
partiet. Medlemskapet gäller såväl riksorganisationen som det distrikt och
den kommunförening där vederbörande är registerskriven.”
Ur Sverigedemokratermas partistadgar
Sverigedemokraterna tillämpar en öppen medlemsantagning men medlemskap i
Sverigedemokraterna ställer krav på att man uppträder på ett sätt som inte skadar partiet.
Uteslutning av medlem som överträder kraven i partistadgarna eller som på annat sätt genom sitt
uppträdande skadar partiets anseende verkställs av partistyrelsen med omedelbar verkan på riks-,
distrikts- och kommunföreningsnivå.

Kandidater, förtroendevalda och anställda
Allmänna riktlinjer
Kandidat, förtroendevald eller anställd skall ses som representant för Sverigedemokraterna i alla
sammanhang och därför är det viktigt att i alla sammanhang uppträda på ett sätt som inte skadar
partiet. Allmänheten har rätt att ställa höga krav på hur företrädare för partiet agerar. Det gäller
att handla med detta som utgångspunkt, föregå med gott exempel och vara medveten om att allt
man gör och säger ska tåla offentlig granskning.
Såsom vi själva vill bli behandlade, så ska också våra politiska motståndare behandlas. Det
innebär att Sverigedemokraternas företrädare aldrig ska:


sprida lögner om andra partier och dess företrädare eller opinionsbildare



använda kampanjmetoder som hindrar andra partier eller organisationer att föra ut sina
budskap

Riktlinjer för sociala medier
Sverigedemokraterna uppmuntrar kandidater, förtroendevalda och anställda att använda sociala
medier, som t ex bloggar, Facebook, Youtube och Twitter, såväl privat som i partiarbetet.
Samtidigt kan det vara lätt att hamna fel på Internet. Men i grund och botten handlar det till stora
delar om sunt förnuft och att alltid kunna stå för vad man gör.
Alla bör ha ingångsvärdena att vara ärliga och uppriktiga samt att tala sanning. Det är också
viktigt att bemöta andra människor på Internet på samma sätt som man skulle bemöta dem i
verkliga livet.
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Tänk efter före!
Det som publiceras på webben får snabbt spridning och förblir offentligt för all framtid.
Allt du gör på Internet kan dessutom spåras. Gör inte något idag som du inte kan stå för
även i framtiden



Du är aldrig anonym!
Var öppen med din identitet. Utgå från att du aldrig är anonym på Internet.



Skriv aldrig i affekt!
När känslorna är som starkast blir inlägg och kommentarer sällan väl avvägda. Andas in.
Andas ut. Skriv. Sociala medier bör överhuvudtaget inte användas när man är upprörd
eller befinner sig i annat tillstånd som försämrar omdömet.



Ta hänsyn till integritet!
Du själv, liksom dina parti- och arbetskamrater, är i olika utsträckning offentliga personer.
Ta alltid hänsyn till din egen och andras integritet. Ha som regel att inte publicera eller
tagga bilder på partivänner utan deras medgivande. Se också över bilder där du själv
förekommer.



Är sammanhanget lämpligt?
Det kan av såväl politiska som andra skäl finnas anledning till att ett sammanhang
överhuvudtaget inte är lämpligt att förekomma i. Var restriktiv med vilka personer du
väljer att ha kontakt eller bli vän med. Var alltid – oavsett syfte – uppmärksam på vilka
sidor du registrerar dig på och länkar till.



Tänk politiskt!
Eftersom du arbetar i ett politiskt sammanhang kan allt du säger, skriver och gör tolkas
politiskt oavsett om syftet egentligen är något helt annat. Fundera alltid över vilka
politiska konsekvenser en publicering kan få.



Undvik interna diskussioner!
Interna problem eller konflikter hanteras inom partiet. Offentliga utfall mot enskilda
partiföreträdare ska inte förekomma. Internhumor och ironi kan missuppfattas och bör
därför undvikas.



Respektera lagen!
Publicera inte upphovsrättsskyddat material utan tillåtelse. Tänk också på
personuppgiftslagen (PuL), som skyddar enskildas rätt till personlig integritet vid olika
typer av registrering, samt meddelarfriheten inom ramen för tryckfrihetsförordningen och
yttrandefrihetsgrundlagen.

Om du ändå skulle råka göra något dumt så be om ursäkt. Alla kan göra fel eller misstag.
Förvärra inte situationen utan förklara istället varför det blev fel. Om det är av karaktären att det
kan hamna i medierna, kontakta partiets pressjour 08-50 00 00 55.

Särskilt för kandidater och förtroendevalda
Kandidater och förtroendevalda skall följa Sverigedemokraternas stadgar och ställa sig bakom
Sverigedemokraternas principprogram. Alla kandidater och förtroendevalda har ett ansvar att
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vårda och utveckla de värden, som förknippas med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraternas
förtroendevalda har att förvalta väljarnas förtroende och leva upp till de löften partiet gett. De
som får förmånen att agera i Sverigedemokraternas namn ger också partiet ett betydande
inflytande över det egna agerandet.
Att hantera offentliga medel kräver stor aktsamhet.
Det får aldrig misstänkas att företrädare för Sverigedemokraterna agerar för sin egen vinnings
skull. Om kandidat eller förtroendevald hamnat i politiskt eller moraliskt trångmål har denne en
skyldighet att informera Sverigedemokraternas ledning. Den som är misstänkt för brott eller
riskerar att hamna i motsvarande situation är skyldig att informera Sverigedemokraternas ledning.
Detsamma gäller den som är part i ett tvistemål som kan komma att få offentlig uppmärksamhet.
Kandidater och förtroendevalda informerar ledningen i sina distrikt, som har att bedöma om
informationen ska vidarebefordras. Kandidater och förtroendevalda på riksdags- eller Europanivå
informerar även partisekreteraren. Den som är delgiven misstanke om eller åtalad för brott
uppmanas att ta ledigt från sitt förtroendeuppdrag.
Brottets karaktär kan påverka bedömningen. En kandidat eller förtroendevald som blir fälld för
brott av allvarlig art bör lämna sin kandidatur samt i förekommande fall sitt förtroendeuppdrag.

Ekonomisk redovisning för kandidater
Kandidat bör skriftligen kunna redovisa inkomster och utgifter för sin personvalskampanj.
Kandidaten ansvarar själv för denna redovisning. Kandidaten uppmanas att på förfrågan lämna
sin redovisning till media.
Kandidat får inte ta emot större bidrag än 10 000 kronor från en och samma juridiska person.
Den kandidat som tar emot sponsorpengar i valrörelsen måste vara medveten om att man kan
hamna i ett icke önskvärt beroende av sponsorn. Det står dock varje kandidat fritt att använda
egna medel i valrörelsen och att ta emot bidrag från fysiska personer.

Förhållningssätt vid inbjudningar
Kandidat och förtroendevald bör ha följande förhållningssätt till inbjudningar:
1. Först och främst skall kandidat eller förtroendevald ställa sig frågan om kandidat eller
förtroendevald har nytta av inbjudan i sitt uppdrag. Har kandidat eller förtroendevald inte
det skall kandidat eller förtroendevald tacka nej till inbjudan.
2. Kandidat eller förtroendevald skall kunna motivera sitt deltagande både internt och
externt.
3. Är kandidat eller förtroendevald tveksam skall kandidat eller förtroendevald välja att tacka
nej till inbjudan.

Medlemsregistret
Medlemsregistret får endast användas av riksorganisationen, distrikten och kommunföreningarna.
Enskilda kandidater får sålunda inte tillgång till registret i någon som helst form för utskick i sin
kampanj. Den som i egenskap av förtroendevald eller föreningsfunktionär har tillgång till
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medlemsregistret får endast använda det för sådant som är direkt kopplat till uppdraget, och inte
för privat kampanjverksamhet, opinionsbildning eller reklam.
För de som handhar medlemsregister finns särskilda riktlinjer för listhantering.

Kandidatförsäkran med vandel
För att kandidera för Sverigedemokraterna krävs att kandidaten fyller i en av partistyrelsen
fastställd kandidatförsäkran med vandel. I denna fastslås följande:
Att inneha förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna innebär främst:


att du alltid är en offentlig person



att vara ett föredöme och iaktta god moral



att i det politiska arbetet verka för grundläggande Sverigedemokratiska värderingar och
därigenom ta avstånd från extremideologier



att delta aktivt i den Sverigedemokratiska gruppens arbete och ha hög närvaro i det/de
förtroendeuppdrag jag väljs till



att delta aktivt i val- och kampanjarbetet – även mellan valen



att vara öppen för synpunkter och förslag från medlemmar, sympatisörer och väljare,
samt föra information vidare



att delta aktivt i partiets utbildning och annan kompetensutveckling



att du har moralisk skyldighet att omedelbart avsäga dig de uppdrag gruppen nominerat
dig till, om gruppen uttalar att den inte längre har förtroende för dig som representant,
eller om du lämnar partiet.

Kandidatförsäkran med vandel finns som bilaga till dessa etiska riktlinjer.

Tvist
Vid en eventuell tvist i etiska frågor mellan en kandidat eller förtroendevald och partiets ledning
på respektive nivå bör råd inhämtas från Verkställande utskottet.

Särskilt för anställda
Anställda hos Sverigedemokraterna skall fylla i en av partistyrelsen fastställd vandelsförsäkran. I
denna fastslås följande:
Att inneha en anställning hos Sverigedemokraterna innebär bland annat:


att vara ett föredöme och iaktta god moral
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att på föredömligt sätt sköta mina arbetsuppgifter



att i arbetet verka för grundläggande Sverigedemokratiska värderingar och därigenom ta
avstånd från extremideologier



att delta aktivt i partiets utbildning och annan kompetensutveckling



att handa integritetskänslig information med största försiktighet i enlighet med särskilda
riktlinjer för integritetskänslig information

Vandelsförsäkran finns som bilaga till dessa etiska riktlinjer.
Utöver detta skall anställda hos Sverigedemokraterna fylla i en särskild sekretessförbindelse.

Särskilda riktlinjer för integritetskänslig information
Integritetskänslig information skall hanteras med största försiktighet. Exempel på
integritetskänsliga uppgifter är information som utgör omdöme eller innehåller andra värderande
upplysningar om en enskild person. Det kan vara uppgifter om att någon har misstänkts för eller
dömts för brott eller uppgifter om någons sjukdom, hälsotillstånd, sexualliv, politiska uppfattning
eller religiösa tro.
Blanketterna Kandidatförsäkran med vandel, som kandidater fyller i, samt Vandelsförsäkran för
anställda skall hanteras som integritetskänslig information. Ifyllda blanketter skall förvaras inlåsta
i säkerhetsskåp.
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Bilaga: Kandidatförsäkran med vandel
Denna blankett skall fyllas i och undertecknas av alla som kandiderar för Sverigedemokraterna.
Undertecknad, _________________________ som kandiderar till
kommunfullmäktige, region-/landstingsfullmäktige, riksdagen för Sverigedemokraterna i
_____________________________________ , har som mål att vinna valet år ___________.
(kommun/landsting/Sverige)
Jag som kandiderar får mitt/mina uppdrag genom medlemmarnas och väljarnas förtroende samt
partiets styrka och storlek. Det gemensamma målet för vårt politiska arbete är att de politiska
församlingar där Sverigedemokraterna är representerade skall ledas utifrån sverigedemokratiska
värderingar.
Att inneha förtroendeuppdrag för Sverigedemokraterna innebär främst:
 att jag alltid är en offentlig person
 att vara ett föredöme och iaktta god moral
 att i det politiska arbetet verka för grundläggande sverigedemokratiska värderingar och
därigenom ta avstånd från extremideologier
 att delta aktivt i den sverigedemokratiska gruppens arbete och ha hög närvaro i det/de
förtroendeuppdrag jag väljs till
 att delta aktivt i val- och kampanjarbetet – även mellan valen
 att vara öppen för synpunkter och förslag från medlemmar, sympatisörer och väljare,
samt föra information vidare
 att delta aktivt i partiets utbildning och annan kompetensutveckling
 att jag har moralisk skyldighet att omedelbart avsäga mig de uppdrag gruppen nominerat
mig till, om gruppen uttalar att den inte längre har förtroende för mig som representant,
eller om jag lämnar partiet.
Mot denna bakgrund avger jag följande försäkran:
Jag kandiderar i valet och försäkrar samtidigt att jag, i enlighet med ovanstående, på bästa sätt
skall arbeta i
kommunfullmäktige,
region-/landstingsfullmäktige,
riksdagen för
Sverigedemokraterna i
____________________________________________ under hela mandatperioden.
(kommun/landsting/Sverige)
Jag intygar också att jag inte nu eller någon gång tidigare i mitt liv är straffad, varit
tvångsintagen för behandling mot missbruk eller psykiatrisk vård samt att jag inte har
skulder hos kronofogden eller har betalningsanmärkningar. Skulle så vara fallet anger jag
detta här nedan:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sidan 1 av 2
10

Genom underskrift av denna kandidatförsäkran ger jag dessutom mitt samtycke till behandling av
information om mig (enl. 10§ Personuppgiftslagen) som har samband med, eller är av relevans
för min kandidatur. Jag ger samtidigt mitt samtycke till att Sverigedemokraterna publicerar
uppgifter om mig som kandidat, exempelvis på Sverigedemokraternas webbplats på internet.
Kandidatförsäkran med vandel intygas på heder och samvete och oriktiga och icke
kompletta uppgifter kan leda till uteslutning ur partiet. Som kandidat för
Sverigedemokraterna så skall jag vid anmodan från partiet kunna visa ett utdrag ur
belastningsregistret.
______________________________ den _______________________________
_____________________________
Namnunderskrift

________________________________
Namnförtydligande

_____________________________
Förening/kommun

________________________________
Uppdrag

_____________________________
Personnummer

________________________________
Adress

_____________________________
Telefon/mobil

________________________________
Postadress

_____________________________
Yrke

________________________________
Tidigare medlemskap i annat parti?
Vilket/vilka? När?

Kandidatförsäkran med vandel är granskad av: __________________________

Sidan 2 av 2
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Bilaga: Vandelsförsäkran för anställda
Denna blankett skall fyllas i och undertecknas av alla som är anställda eller söker anställning hos
Sverigedemokraterna.
Undertecknad, _________________________ är anställd eller söker anställning hos
Sverigedemokraterna.
Att inneha en anställning hos Sverigedemokraterna innebär bland annat:
 att vara ett föredöme och iaktta god moral
 att på föredömligt sätt sköta mina arbetsuppgifter
 att i arbetet verka för grundläggande sverigedemokratiska värderingar och därigenom ta
avstånd från extremideologier
 att delta aktivt i partiets utbildning och annan kompetensutveckling
 att handa integritetskänslig information med största försiktighet i enlighet med särskilda
riktlinjer för integritetskänslig information
Mot denna bakgrund avger jag följande försäkran:
Jag skall, i enlighet med ovanstående, på bästa sätt arbeta för Sverigedemokraterna.
Mot bakgrund av att Sverigedemokraterna är en arbetsgivare baserat på vissa värdegrunder och
att uppträdande hos en anställd som strider mot dessa värdegrunder kan skada arbetsgivaren är
det av yttersta vikt att jag följer de etiska riktlinjer som jag tagit del av. Jag är införstådd med att
uppsägning och/eller avstängning från arbetet kan göras vid brott mot dessa riktlinjer.
Slutligen förklarar jag mig införstådd med att Sverigedemokraterna, mot bakgrund av sitt politiska
program, ser särskilt allvarligt på eventuella brott som begås av mig under anställningstiden och
att Sverigedemokraterna kan anse att grund för avskedande kan föreligga för det fall att jag fälls i
domstol. Detta oavsett om den brottsliga handlingen begås i eller utom tjänsten.

Sidan 1 av 2
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Genom underskrift av denna vandelsförsäkran ger jag dessutom mitt samtycke till behandling av
information om mig (enl. 10§ Personuppgiftslagen) som har samband med, eller är av relevans
för min anställning. Jag ger samtidigt mitt samtycke till att Sverigedemokraterna publicerar
uppgifter om mig som anställd, exempelvis på Sverigedemokraternas webbplats på internet.
Vandelsförsäkran intygas på heder och samvete och oriktiga och icke kompletta
uppgifter kan leda till uppsägning av anställning. Som anställd hos Sverigedemokraterna
så skall jag vid anmodan från partiet kunna visa ett utdrag ur belastningsregistret.
______________________________ den _______________________________
_____________________________
Namnunderskrift

________________________________
Namnförtydligande

_____________________________
Adress

________________________________
Postadress

_____________________________
Personnummer

________________________________
Befattning

_____________________________
Telefon/mobil
________________________________
Tidigare medlemskap i annat parti?
Vilket/vilka? När?
Vandelsförsäkran är granskad av: __________________________

Sidan 2 av 2
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