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Medlemsutskottet (Ma) har beslutat att öppna ett perconätende mot dig.

Ba§rund
MU har öppnat ett personärende mot dig och vill därför höra vad du har att delge i ärendet.

Vi vill utreda om du står bakom partiets etiska rikdinjer och kommunikationsplan.

Det har kommit MU tillkänna att du har spddit grova påhopp om olika offendiga personer samt

att ni delat inlägg på Facebook som innehåller hakkors. Ni skrivet mycket opassande innehåll på

Facebook samt driver en blogg med länkningar till nazistiska sidor såsom Notdfront. Ni har även

förtalat en av er kollega inom SD och hängt ut personen på er blogg. Era handlingar gär emot våt

kommunikationsplan samt edska riktlinjer.

Som föteträdare och förtroendevald för Sverigedemokraterna b.at marr både att förhålla sig tili
partiets etiska riktlinjer såväl som även att ställa sig bakom partiets grundläggande vätdedngar.

Ur Sverigedemoktatemas etiska dktlin)et, 201 1

Kandidat, firtmendeaald eller anstölld skall ses som reprcsentantfir Sueigedemokraterrua i alla sammanhang ocb

därfor är det uiktigt att i alla sammarubang appträda på ett sätt som inte skadarpartiet. Allmcinheten har rcitt

att ställa böga krau på hurJiirutnidare fir partid agerar. Det gäller att bandla med detta rlm utgångpunkL

firegå med gott exempel och aara medueten om att allt maru gör och sciger ska tåla ffirutliggranskruing.

I Svetigedemokratemas partistadgat § 2 Mom 1 Medlemskap anges vidate följande: 'Vary'e person

som inte tillhör annan partiPllitisk eller dchruedjcimfirbar organisation på nationell

niaå ocb som uill aerkafir Sueigedrmokratertas gtfie sant striller sig dexa stadgar till efurättelse kan uara

medlem ipartiet.
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