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Förord
Förbundets ideologi och organisation
Sverigedemokratisk Ungdom är ett nationalistiskt och socialkonservativt ungdomsförbund.
Förbundet har kommit att spela en central roll för ungdomar som engagerat sig i den
folkrörelse som växt fram i Sverige under 2000-talet. Genom enträget arbete har förbundet
lyckats attrahera tusentals och åter tusentals ungdomar som medlemmar, och därmed blivit
den enskilt viktigaste aktören för att organisera fosterlandsvänliga ungdomar och att bilda
nationalistisk och socialkonservativ opinion.
Sverigedemokratisk Ungdom är ett demokratiskt ungdomsförbund. Det innebär att
medlemmarna i demokratiska val väljer förbundets företrädare och beslutar om förbundets
politiska inriktning. Förbundets interna debatt ska ha högt i tak och vara fri från verbala
övergrepp mellan förbundsmedlemmar. Olika åsikter respekteras och välkomnas så länge
debatten förs på en saklig nivå. Förbundet eftersträvar ett ärligt, öppet och intellektuellt
debattklimat. Förbundets försvar för interndemokratin innebär att dess förtroendevalda
företrädare eftersträvar en sund och öppen förbundskultur samt konsekvent tar avstånd från
internt maktmissbruk och nepotism.

Idéprogrammets bakgrund
Under början av 2010-talet utvecklades förbundets politik både på bredden och på djupet.
Politiska program framarbetades och antogs för alla viktiga områden. Förbundets
ställningstaganden blev fler och mer raffinerade. Den interna idé- och sakpolitiska debatten
tog fart och har sedan dess lett till en ständig vidareutveckling av förbundets politik.
I takt med att förbundets politiska ställningstaganden formaliserades kunde man skönja
förbundets ideologiska hemvist, men ännu fanns inget samlande dokument för detta. Den som
sökte svar på ideologiska frågor fick läsa de många politiska programmen för att bilda sig en
uppfattning. Under 2013, inför det kommande årets valrörelse, ansåg förbundet slutligen att
tiden var mogen att samla de centrala ideologiska ståndpunkterna i ett gemensamt dokument,
vilket skulle bli förbundets första idéprogram någonsin.

Ett idéprogram i utveckling
När idéprogrammet formulerades under våren och sommaren 2013 var det med
utgångspunkten att det skulle vara ett såväl långsiktigt hållbart som levande dokument:
långsiktigt hållbart genom att formuleringarna ska stå över samtidens politiska situation,
levande genom att förbundet är öppet för att programmet kan utvecklas när så behövs. I det
program som antogs 2013 utelämnades de ideologiska etiketterna nationalism och
socialkonservatism, vilka emellertid återfinns i de politiska programmen och i förbundets
kampanjmaterial. Syftet med att utelämna dessa etiketter var att fokusera på innehållet självt,
som tvivelsutan utgick från centrala nationalistiska och socialkonservativa principer.
Förbundet uttrycker nationalismen genom att på ett pedagogiskt sätt förklara hur nationen
influerar individer, grupper och stater. Det betonas att nationen inte bara består av de som
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lever idag, utan även av dess förfäder och dess framtida barn. Därmed är nationen både ett arv
och ett lån. Nationalismen görs universell genom försvaret för varje folks principiella rätt till
en egen stat.
Förbundet uttrycker konservatismen genom att slå vakt om försiktighetsprincipen, det starka
civilsamhället med familjen som viktigaste gemenskap och människors naturliga individuella
olikheter och därmed unika förutsättningar. Genom att även lyfta fram försvaret för såväl
demokratin som den inre solidariteten i samhället, utvecklas ideologin till
socialkonservatismen.
I 2015 års uppdaterade program har nationalismen och socialkonservatismen skrivits in redan
i portalparagrafen, för att formellt slå fast den ideologiska grund som förbundet vilar på.

Nationen framför allt
Idéprogrammets namn Nationen framför allt uttrycker en uppmaning till folket att bortse från
egenintressen och istället oegennyttigt sätta nationens intressen i främsta rummet. Namnet har
valts mot bakgrund av förbundets uppfattning att nationens välgång och fortlevnad är en
ödesfråga. Med parollen Nationen framför allt befäster ungdomsförbundet sin profil som det
självklara valet för fosterlandsvänliga ungdomar.
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Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram
Sverigedemokratisk Ungdom är ett nationalistiskt och socialkonservativt ungdomsförbund.
Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen
framför allt.
Nationen utgörs av folket. Nationens dåtid, nutid och framtid kan inte skiljas åt. I nationen
ingår inte bara de i dag levande svenskarna utan även tidigare förfäder och framtida barn. För
att nationen ska bestå över tid måste den nationella identiteten och gemenskapen föras vidare
över generationerna. Nationen ska vara den enande kraften i ett samhälle som av naturliga
skäl även innefattar en rad andra identiteter och gemenskaper. I nationen blir olika individer
till lika svenskar. Människorna i Sverige går genom den nationella identiteten från att vara
miljoner av varandra oberoende individer till att enade utgöra ett folk.
Nationen och individen – den nationella identiteten
Nationen är en omistlig del av individens identitet. Nationen föds med uppfattningen att en
grupp individer i grunden är lika, och nationen faller med uppfattningen att en grupp individer
i grunden är olika. Svenskarna som folk existerar så länge det finns individer som hävdar, och
tillerkänns, svensk identitet. Människan kommer naturligt att söka en identitet som kan svara
på frågor om varifrån hon är sprungen, var hon befinner sig och i vilken riktning hon ska
vandra. Den nationella identiteten fyller därmed en central individuell roll som ett minne, ett
sinnestillstånd och en vägvisare. Den nationella identiteten är oumbärlig i det som förbundet
ser som en logisk uppbyggnad av nationen. Identiteten som svensk markerar gränsen för vilka
människor som betraktas som en del av den egna gemenskapen och vilka som tillhör en annan
gemenskap.
Nationen och gruppen – den nationella gemenskapen
Individer med samma nationella identitet har en naturlig dragningskraft till varandra. Med
gemensam identitet följer nationell gemenskap, där människorna organiserar sig för att
tillvarata gruppens intressen. Den nationella gemenskapen överskrider enskilda individers liv.
En individs inträde i en nationell gemenskap kan endast ske på ömsesidig grund.
Tillit, förståelse och offervilja uppstår bland individer som delar nationell gemenskap
eftersom igenkännandet av sig själv i andra finns naturligt inom gruppen. Det gör att känslor
delas på kollektiv nivå av människor som identifierar sig med varandra trots avsaknaden av
personliga band. I den nationella gemenskapen uppstår en kultur som förmedlar en outtalad
känsla av vad som är eftersträvansvärt i samhället. Förbundet menar att kulturen löper som en
röd tråd genom nationen och att folkets kulturella särart således omöjligen kan betraktas
isolerad från nationens övriga beståndsdelar.
Nationen och staten – nationalstatens födelse
Förbundet framhåller nationalstaten som den optimala formen av statsbildning. Det är
naturligt att nationer strävar efter att skapa institutioner och verktyg som tillvaratar dess
intressen. Förbundet betraktar nationalstatens födelse som den mest avancerade nivån av
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nationell gemenskap. Enhetligheten i en nationalstat möjliggör en utveckling präglad av
harmoni och långsiktighet. Förutom att vara ett geografiskt och administrativt område fyller
nationalstaten också en vital politisk funktion som en sammanhållande kraft. Central styrning
behövs för att stifta lagar och fatta gemensamma beslut. Nationalstaten ger också nationen
möjlighet att tala med gemensam röst i internationella sammanhang. På så sätt är
nationalstaten en symbol för nationens suveränitet.

Staten ska tjäna folket
Statens uppgift är att tjäna sitt folk. Staten är existensberättigad så länge den erkänns av
folket. Den svenska statens legitimitet bottnar således i att den arbetar för och erkänns av det
svenska folket. I praktiken får staten sin legitimitet genom demokratiska val, då folket
överlämnar beslutandemakt till parlamentariska företrädare. Med omfattande direktdemokrati
kan folkets kontinuerliga inflytande säkerställas.
Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en
del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får
tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp. På så sätt
kan statens kärnuppgifter motiveras, vilka förbundet anser vara upprätthållandet av lag och
ordning, försvaret av nationens självständighet och värnandet av det kulturella arvet.
Därutöver uppbär staten ansvar för att skapa förutsättningar för nationell välgång. Det
huvudsakliga medlet för det är att staten tillhanda håller ett utbildningsväsende av hög kvalitet
för att ge folket bildning och nationell fostran.

Ett starkt civilsamhälle
Nationen är en organisk enhet där gemenskapen ska tillåtas blomstra på ett naturligt sätt.
Merparten av fundamenten i nationen återfinns på den civilsamhälleliga nivån, med familjen
som främsta institution. En sammanhållen nation frambringar ett livskraftigt civilsamhälle. En
förutsättning för ett starkt civilsamhälle är en hög grad av socialt kapital mellan individer.
Civilsamhället utmärks av att människor organiserar sig på frivillig basis och upprättar
institutioner, vilka utgör en betydande del av nationens kultur. Det civila samhället sätter
individen i ett socialt sammanhang och skänker mening åt hennes tillvaro. Här blir individens
solidaritet med sina medmänniskor som starkast. Här hittar människan sin plats på jorden.

Människan
Människor är olika och ska så få vara. Samhället mår bäst av att olikheterna hos individerna
tillvaratas. Individer föds med och utvecklar olika förmågor och färdigheter. Den som är stark
ska lyftas fram och tillåtas växa samtidigt som den som är svag ska få det stöd denne behöver.
Alla ska ges möjlighet att nå sin fulla potential utefter dessa förutsättningar. Samtidigt ska
likheterna hos individerna som utgör folket framhävas för att medvetandegöra nationella
karaktärsdrag. Samhället ska fungera som en organisk enhet där var man är på rätt plats och
där alla strävar efter att maximera sitt bidragande till nationens välgång.
Människan är varken god eller ond, utan drivs likt andra djur av känslor, instinkter och drifter.
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Människan är ofullkomlig och samhället måste formas därefter. Varje människa ansvarar för
sitt eget handlande. För att uppnå struktur och stabilitet i samhället krävs föreskrifter för inom
vilka ramar människor får handla och vilka rättigheter och skyldigheter hon har.
Föreskrifterna ska avspegla folkets vilja för att uppnå bred acceptans och legitimitet.

Ett folk med längtan till naturen
Svenskarna har i alla tider levt nära naturen. Naturen är en del av kulturen på ett sätt som är
ovanligt i andra nationer. Svenskarna som folk går inte att förstå utan att ta hänsyn till det
säregna förhållandet till landets natur. Naturen skänker människorna mental styrka, tid för
eftertanke, förståelse för förfäders ihärdighet och respekt inför livets förgänglighet.
Svenskarna har levt och verkat i naturen i generationer. Det nordiska klimatet med dess
mångskiftande natur har format människorna till ett strävsamt och envist folk. Genom
historien har svenskarnas leverne varit tätt samman flätat med landets fyra årstider och deras
mångfacetterade egenskaper. Längtan till naturen är djupt rotad i den svenska folksjälen och
det är därför viktigt att naturens bevarande ges central betydelse. Samexistensen med såväl
djur som natur är en ovärderlig del av den nordiska kulturen. Förbundet har en uttalad
ekologisk grundsyn och värnar den biologiska mångfalden.

Historien som vägvisare
Sverige är ett kungadöme och ska så förbli. Förbundet vill se en varsamt framåtskridande
samhällsutveckling som vilar på tradition och kontinuitet. Tradition är avgörande för den
nationella identiteten och formas till vad den är genom historiens gång. Kontinuitet talar om
hur nationens obrutna historia hänger samman som en väv, hur samtiden har sina rötter i
dåtiden och hur ingen enskild del av historien är utan betydelse för nationen i dag. En
gemensam historia formar ett nationellt minne som ligger till grund för den nationella
identiteten. För att nationen ska kunna bestå har nu levande svenskar en plikt att lyssna till
förfädernas strävan, förvalta deras arv och föra det vidare till nästa generation svenskar.
Nationens historia är en grund till stolthet och eftertanke. Historien inspirerar och visar vägen
framåt.

En mångfald av fria nationer
Förbundet försvarar varje folks principiella rätt till en egen stat och deras rätt att själva
utforma fundamenten för den. Eftersom olika folk har olika mentalitet, kultur och
livsåskådning innebär det att staternas utformning blir olika. Sålunda går det inte att överföra
ett folks synsätt på styrning och struktur av sin stat till andra stater. Varje folk ska själv få
råda över sina nationella angelägenheter utan påtvingad inblandning från andra nationer,
stater eller organisationer. Samarbete mellan nationer är av godo, men det ska ske på
ömsesidig och frivillig grund. Folkens totala självbestämmande över sina respektive stater ska
råda.
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Nationen framför allt
Ungdomen och nationen är de begrepp som tillsammans utgör förbundets politiska
existensberättigande. Sveriges ungdom måste visa vägen för hela nationen. Förbundet tror på
ungdomens vilja, mod och hängivenhet. Denna tro genomsyrar förbundets mål medvetna
strävan och ska leda till att den fosterländska idén åter slår rot i nationen. Förbundets yttersta
intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen framför allt.

