
Motiveringen lyder:”Medborgarrätts- 
priset för erkänsla och uppmuntran går 
för åren 2020-2021 till Johan Westerholm 
för sin mångåriga belysning av islamis-
men i Sverige och dess olika förgreningar 
och nätverk, med särskilt fokus på det 
muslimska brödraskapet. Detta har inte 
minst manifesterats i boken Islamismen i 
Sverige, men även kontinuerligt på hans 
webbsida ledarsidorna.se.  
Westerholm prisas också för hans initie-
rade analyser av den svenska politiska 
maktelitens förehavanden; analyser präg-
lade av en påtaglig och berömvärd vilja 
att värna Sveriges fortbestånd som ett 
sammanhållet rättstryggt och icke-kor-
rumperat land byggt på upplysningens 
idéer om förnuft, jämlikhet och individu-
ell frihet.”
– Jag vill poängtera att priset är ett di-
rekt resultat av det stöd jag fått från lä-
sare och följare samt inte minst mina 
källor. De är de verkliga pristagarna,sä-
ger Westerholm i en intervju.*

Johan Westerholm har studerat poli-
tisk islam i många år. 2020 skrev han 
boken Islamismen i Sverige: muslimska 
brödraskapet, som bland annat tar upp 
skillnaden mellan islam och islamism 
och hur Muslimska brödraskapet får 
allt större makt i Sverige. 

ledarsidorna.se
Johan Westerholm bedriver sedan 2014 
en webbplats kallad ledarsiorna.se där 
han är såväl chefredaktör som skribent. 
Han beskriver sajten som ”systemkri-
tisk, konsekvensneutral och ständigt i 
opposition”.

På frågan vad han vill uppnå med 
sitt engagemang så säger han lite 
skämtsamt att han inte har några poli-
tiska ambitioner utan att den politiska 
nivån bara ska göra som han säger...

–Men vad jag vill göra är att bedriva 
granskande och grävande opinions-
journalistik i friktionsytorna som finns 
mellan kultur, religion, och samhälle/
politik. 

Framtiden
På frågan vad han har på gång för fram-
tiden så nämner han en uppföljare till 
nämnda bok om islamismen i Sverige 
samt atthan hoppas kunna göra en före-
läsningsturné.

Johan Westerholm kommer att mot-
ta priset vid en särskild ceremoni under 
hösten vars datum ännu vid denna 
pressläggning ännu inte är beslutat.
* Huvudelen av denna text är hämtad från Epoch 
Times nr 39, 2021.

MRRS uppgift är att verka för  en ökad 
maktdelning inom staten, öka folkstyret 
samt att skydda de grundläggande med-
borgerliga fri- och rättigheterna såsom 
yttrandefriheten, äganderätten, närings-
friheten, rätten till ostört privatliv/hemfrid, 
likheten inför lagen, mötesfriheten samt 
föreningsfriheten – både rätten att få vara 
med i en förening och rätten att slippa.

De enskilda personer som kämpar för 
ovan nämnda institutioner, rättigheter och 
värderingar – så som grundläggande för 
frihetens medborgarrättens och själva 
demokratins fortbestånd – vill MRRS prisa 
och uppmuntra så som föredömliga och 
goda exempel för andra medborgare att 
följa och inspireras av. MRRS har därför in-
stiftat ett årligt Medborgarrättspris att ges 
till de medborgare eller organisationer/
föreningar som är aktiva och drivande i en 
eller flera av ovanstående frågor.
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Årets medborgarrättspris till: 
Johan Westerholm!
Vi gratulerar författaren och chefredaktören för ledarsidorna.se till 
Medborgarrättspriset för 2020-2021!

Johan Westerholms väldokumenterade bok om 
islamimen i Sverige visar bl.a. på en stor naivi-
tet hos vissa myndigheter som låter sig föras 
bakom ljuset när brödraskapet infiltrerar det 
svenska samhället; inte minst genom att ge ut 
bidrag från skattemedel till bulvanorganisatio-
ner som utger sig för att arbeta med ”värde-
grunden” samtidigt som de i realiteten arbetar 
emot allt som en frihetlig medborgarrätt står 
för med  lagen lika för alla under en sekulär stat 
med jämlikhet och yttrandefrihet, inklusive rät-
tet att utan repressalier kritisera religioner – in-
klusive islam.

Johan Westerholm. Foto Mats Edman
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Ledare: Islamismen är ett dödligt hot mot den medborgerliga friheten

Lars Vilks död i den förmodade ”bilolyck-
an” den 3 oktober, ställer oss inför ett antal 
frågor kring hur hans konstnärskap be-
handlats i Sverige och vad hans utmaning 
av islamistiska tabun egentligen innebär för 
den jämlika upplysningstankens fortlevnad 
i vårt land.

Först måste vi konstatera att vad Lars 
Vilks ville göra med sin rondellhund är att 
utmana saker som inte var gratis att utmana, 
som t.ex. att håna kristendomen eller brän-
na den svenska flaggan, något som vänster-
radikala modernister dittills tyckt vara 
höjden av progressivgt mod. Islam har man 
dock noga aktat sig för att utmana. Varför? 
Jag ser två förklaringar som de enda rimliga:

1. Maxister eller vänsterradikala lierar sig 
gärna med andra till synes ideologiskt motsat-
ta krafter men som har ett gemensamt mål: att 
störta den ”snikne borgarens” kapitalism och i 
runiner bygga upp sina respektive utopier. 
Detta är också i linje med Jamie Glazov  bril-
janta analys i boken ”United in hate”.

2. Man inser sin feghet när det gäller att 
konfrontera det som verkligen är farligt och 
rationaliserar då detta med pseudoprogres-
siva argument som att man inte ska ge sig 
på ”utsatta grupper”.

Sistnämnda är förstås inget som helst ar-
gument att ta på allvar. Har en grupp en 
ideologi som är motsatt allt vad medborgar-
rätt heter i form av lagen lika för alla (inkl 
kvinnor), yttrandefrihet (inkl fri religions-
kritik) och en sekulär stat, så är det helt ir-
relevant om gruppen för tillfället – innan 
den lyckats tillskansa sig makt – anses vara 
socioekonomiskt svag eller har liten tillgång 
till etablerade medier.

Låt mig ta ett övertydligt exempel: Vi an-
tar att det finns ca 1000 bidragsberoende 
nazister i Sverige som får en massa glåpord 
på sig – och således är en ”utsatt grupp”– 
och vars symboler förlöjligas av konstnärer. 
Någon som tror att den islamvänliga vän-
stern eller någon humanist vid sina sinnens 
fulla bruk skulle säga: ”Nej, nu måste vi hål-
la igen på kritiken av den utsatta gruppen 
och dess ideologi och heliga symboler!”?

Förstås inte. I fallet med Vilks och islam 
så rationaliserar man bara sin feghet– när 
man inte öppet stödjer islamismens mål; 
d.v.s. att krossa den på både kristendom och 
upplysning grundade västerländska civilisa-
tionen.

Här >> är en utmärkt analys av detta 
som Gunnar Sandelin kallar ”syltryggarnas 
ideologi”. Se även detta>>.

Ytterligare en viktig aspekt kring ängslan 
inför att kritisera islam ligger i vad det gör 
med vårat tänkande i allmänhet: hur vår för-
nimmelse av islamismens våldskapital sätter 
inre gränser för vår yttrandefrihet som vi ald-
rig begärt att få, men som våra politiker ge-
nom sin naiva migrationspolitik pådyvlat oss 

inom vårt lands gränser. Mohamed Omar, 
som själv varit muslim och därmed har en 
djup inblick i de islamska tänkandet och dess 
spjutspets i jihadismen säger följande:

”Det finns inget förbud mot att häda Muhammed 
i svensk lag. Inte heller fransk, tysk, eller ameri-
kansk lag. Det finns inget sådant förbud i något 
västerländskt land. Det är muslimernas lag, inte 
de otrogna västerlänningarnas. För oss icke-mus-
limer är Muhammed inte en profet. Han är inte 
helig. Ändå följer vi muslimernas hädelselag. Inte 
för att vi tror på Koranen, utan för att vi är rädda 
för de muslimska massornas reaktion: våld, eld, 
kaos.”

Detta är ytterst stötande för vår vårdighet 
som fria tänkare:

”Detta förhållande kränker vår värdighet. Att un-
der hot underkasta sig en religion som man inte 
tror på i sitt hjärta är förnedrande.
Det är en förnedring att miljontals upplysta, seku-
lära, utbildade och fria människor tvingas under-
kasta sig en religion som de varken tror på eller 
respekterar. En religion som de ser som vidske-
pelse, en kvarlämna från en mörkare tidsålder.”

Vår ängslan blir därmed en seger för de or-
todoxt troende. Vår tystnad är deras trium-
ferande makt. Den ominösa frågan Omar 
slutligen ställer sig är följande:

”Hur många av islams bud ska vi icke-troende 
tvingas följa? Kommer vi i framtiden inte att få 
dricka öl i vissa kvarter? Och kommer kvinnorna 
tvingas klä sig på ett visst sätt i dessa kvarter? 
Var ska detta sluta?”

(Läs hela artikeln här>>)
Svaret på sista frågan säger sig självt: om in-
te många, och särskilt personer med medi-
al- och lagstiftande makt, ställer sig upp och 
frimodigt kritiserar alla regressiva idéer och 
sedvänjor som man upplever inom islam 
(som t.ex. sexualiserande och patriarkalt 
dominerande slöjor på omyndiga) så kom-
mer den religiösa segregationen och på-
bjudna beteenden och tabun läggas på allt 
fler – även de sekulära/kafierna. Detta är en 
s.k. no brainer. Och detta gäller givetvis 
även statsmakterna politik gentemot nämn-
da regressiva krafter i form av skattebidrag 
och andra förmåner. 

”Medan Lars Vilks fördes från gömställe till göm-
ställe fortsatte svenska kommuner att betala 
islamistiska extremister för att driva skolor. ” (Ex-
pressen , ledare 4/10-21).

Här gäller Montesquieu gamla maxim: 
makten går alltid på tills den möter en gräns.

Och eftersom islam i grunden är en al-
lomfattande ideologi med politiska ambitio-
ner – att vara det som styr allt genom sharia 
– så är detta verkligen en maktfaktor att räk-
na med även inom den politiska sfären.

Det som krävs är en kritisk massa. 
Enskilda personer som Lars Vilks är enkla 
att attackera men ett helt samhälle (i alla fall 
stora delar, det kommer alltid att finnas nyt-
tiga idioter för islamismen) som står mörk-

ret emot kan inte sättas 
under en banbulla. Det är 
det som många nu talar om 
när man säger att fler borde 
ha ställt upp för Lars Vilks, 
gallerier, intelektuella, tid-
ningar (fler än Nerikes al-
lehanda borde publicerat hunden) och inte 
minst svenska politiker ur alla läger borde 
ställt upp med insikten att vi faktiskt har 
yttrandefrihet i det här landet och i väst-
världen och passar det inte finns det bara en 
väg att gå – åka tillbaka till de länder där 
sharia styr. Att anklaga oss som vill bevara 
upplysningstänkandet och humanismen för 
t.ex. ”islamofobi” ( = att vara kritisk till 
innehåll och praktik inom islam) är inget 
alternativ. Så acceptera kritik eller åk till de 
området där regresionen tillåts härja fritt.

Till slut kommer vi naturligt nog in på 
en av de få personer som på allvar gripit sig 
an islamismen i Sverige, nämligen vår pris-
tagare Johan Westerholm. I hans bok 
Islamismens i Sverige får vi noga följa de of-
ta  intrikata vägar som det muslimska brö-
draskapet tar för att infiltrerar det svenska 
samhället och inte minst den frapperande 
naivitet som svenska myndigheter, styrda av 
regeringens regleringsbrev, visar i relation 
till islamska organisationer. Organisationer 
som med föregivande av progressiva mål 
som ”antirassism”, ”jämlik-
het” (!) och allmänt värde-
grundsvurmande, lurar till 
sig skattemedel från god-
trogna bidragsgivare stöpta i 
den relativistiska multikul-
turalismens självdestruktiva 
skepnad. Boken (och dess 
kommande uppföljare) kan 
verkligen rekommenderas 
för den som vill se magnitu-
den av den svenska politi-
kens upplysningsmässiga 
och humanistiska nederlag 
visavi islamismen i Sverige.

Så hur ska vi då se på Lars Vilks död ur 
ett symboliskt perspektiv. Westerholm har 
svaret:

”Lars Vilks var kanariefågeln som varnade för 
fara. Kanariefågeln i sin bur. Som gruvarbetarna 
och gruvgasen hade en kanariefågel med sig ner 
som kunde varna för den dödliga gruvgasen hade 
Lars Vilks samma roll för oss alla. Han varnade för 
att det fria ordet och den fria kulturen var hotad.”

Nu är han borta och skadegglädjen bland 
vad som sannolikt också är ”vanliga ” mus-
limer visar oss att faran är högst verklig och 
somWesterholm säger i en annan text>>:

” Vilks död synliggör radikaliserande kluster och 
aktiverar återvändare.”

Hög tid att fler stäler sig upp och säger: 
enough is enough.

Leif V Erixell ordf. i  
MRRS, Medborgarrätts-
rörelsen i Sverige.
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https://detgodasamhallet.com/2021/10/06/gunnar-sandelin-lars-vilks-och-syltryggarnas-psykologi/
https://detgodasamhallet.com/2021/10/05/birgitta-sparf-vi-lever-i-mycket-farliga-tider/
https://detgodasamhallet.com/2021/10/05/mohamed-omar-lars-vilks-visade-att-aven-icke-muslimer-maste-folja-muslimernas-lag/
https://ledarsidorna.se/2021/10/vilks-dod-synliggor-radikaliserande-kluster-och-aktiverar-atervandare/
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Jag kommer osökt att tänka på den sa-
ken när Värmdö kommun beslutar att 
debitera 58:- för att de med epost skickat 
mig handlingar som jag begärt. Detta 
för att kunna se vilka beslut som fattats 
och dess överensstämmelse med gällan-
de lagar och regler. Detta, att medborga-
re skall kunna få ta del av alla handling-
ar, kallas för offentlighetsprincipen och 
är grundläggande för vårt svenska sam-
hällskick. Myndigheterna skall vara 
”transparenta”.

Viktig princip!
Frågan om avgift för att få ta del av 
handlingar under offentlighetsprincipen 
är av stor principiell betydelse. Nämnda 
princip är nämligen en av grundstenar-
na för vårt samhällsskick. Om det eta-
bleras ATT avgift får tas ut så dröjer det 
inte länge förrän resan mot betydligt hö-
gre nivåer inleds. Och allteftersom den 
höjs urholkas offentlighetsprincipen än 
mer. Allmänhetens möjlighet att “syna 
makten” försvåras. (Att en avgift utgår 
om man begär att få sig tillskickad en 
stor mängd papperskopior är rimligt – 
men det är en annan sak.) 

Några av läsarna var med när mom-
sen infördes. Den vart bara några futtiga 
procent så det blev ingen större upp-
ståndelse. Nu är den 25%! Gissa vad 
som hänt om man ville ha den till 25% 
från start. Då hade det väkt stora protes-
ter och förslaget hade fått dras tillbaka.

Avgiften skalas upp
En anna sak är att det inte är rimligt att 
ta ut avgifter som inte ens täcker kostna-
derna för hanteringen av avgiftsuttaget. 
En avgift om 58:- täcker inte kostnader-
na för att räkna ut, besluta, fakturera, 
bokföra och hantera. Alltså, eftersom 
detta är frågan om att få accept för prin-
cipen så kommer det inte att dröja länge 
förrän avgiften sätts på en nivå som 
täcker kostnaderna.

Man kan jämföra med hur avgifter 
för bygglov utvecklats över tiden. Jag 

blev förskräckt när jag kunde konstatera 
att i ett fall nyligen uppgick avgifterna 
till kommunen för att få lov att bygga en 
sommarbostad med komplementbygg-
nader på strandskyddat område till över 
SEK 60.000! Härtill kommer kostnader-
na för den obligatoriska kvalitetsansva-
rige vars uppgift är att kontrollera att 
kommunens krav följs

Något som kommunen tidigare sköt-
te och som nu vältrats över på fastig-
hetsägaren. Totalt torde det handla om 
storleksordningen 100.000:-. En ökning 
vida överstigande det allmänna kost-
nadslägets utveckling.

Grov försummelse uppenbar
Eftersom offentlighetsprincipen gäller så 
måste det uppfattas som grov försum-
melse att handlingarna inte finns till-
gängliga för allmänheten utan kommu-
nens medverkan. Det elektroniska arki-
vet tycks bara vara åtkomligt för 
kommunens tjänstemän medan allmän-

heten med rätt att ta del av dokumenten 
krävs på betalning för att en kommu-
nanställd skall expediera en begäran, när 
det istället borde varit inrättat så att den 
är åtkomlig direkt för den intresserade, 
vilket skulle kunna ske tämligen enkelt 
med access via bank-id till ett register.

Att detta inte sker, (det har skett i  
t.ex. Frankrike), visar att kommunal-
tjänstemän med ansvariga politikers go-
da minne tycks föredra att utöva en 
byråkratiskt makt över medborgarna 
och dessutom ta betalt för det.

Vart vänder man sig för att få stopp 
på ofoget att debitera för handlingar 
som man har rätt till enligt svensk för-
fattning? En fråga av inte ringa principi-
ell betydelse. 

Jag har i detta fall överklagat kommu-
nens beslut till Kammarrätten samt gjort 
en JO-anmälan” 

Bengt Holmgren

Hur tänker dom egentligen, de där politikerna?
Hur kokar man en groda? Det är ju allom bekant att man inte skall lägga den i hett vatten för 
då hoppar den ur illa kvickt. Nej, lägg den i ljummet vatten och höj sakta värmen så är den 
kokt innan den reagerar. Det är i alla fall den pedagogiska tanken bakom uttrycket.
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Stöd 
MMRS!

Allt fler rapporter handlar om att socialdemokratin planerar höjda skatter, särskilt på kapital.  
Den inflytelserika gruppen Reformisterna har höjda skatter som högsta prioritet –men Inte 
för att detta är nödvändigt för finansiering av välfärden.

Vi behöver en skattegräns

För att kunna fortsätta dela ut det viktiga Medborgarrättspriset och driva olika projekt i linje med vår inriktning så krävs mer medel till föreningen. Årsavgiften är (minst) 300:- 
Man kan också  donera SEK 5 000 eller mer. Man erhåller då, förutom ett stiligt tackdiplom (ange postadress!),  ständigt medlemskap i föreningen. Kontonummer nedan.  
Vi tackar ödmjukast på förhand för din frihets- och samhällsbyggande insats!  Läs mer på www.mrrs.se

Plusgiro: 19 69 92-2   |  Swish: 123 036 42 81

Allt fler rapporter handlar om att soci-
aldemokratin planerar höjda skatter, 
särskilt på kapital.  Den inflytelserika 
gruppen Reformisterna har höjda 
skatter som högsta prioritet. Inte för 
att detta är nödvändigt för finansie-
ring av välfärden. 

Skatteuttaget är nu 43 procent av 
BNP. Det innebär att om vi får tillväxt 
i ekonomin – dvs om värdet av all pro-
duktion ökar – så går automatiskt 43 
procent till den offentliga sektorn. 
Effekten är att staten ska straffa de 
medborgare som med flit  och spar-
samhet ökat sin inkomst eller sitt spa-
rande.

Övre gräns?
Detta aktualiserar den tanke på en öv-
re gräns för skatteuttaget som tidigare 
väckts i den liberala debatten, och som 
aviserades i den tyvärr helt misslycka-
de Fri- och rättighetskommitténs be-
tänkande (SOU 1993:40). Den hade i 
uppdrag att utreda formen för ett skat-
tetak. Men det gick inte. Visserligen 
var utredningen parlamentarisk, med 
borgerlig majoritet. Men socialdemo-
kraterna – som absolut inte ville ha ett 
skattetak – tog kommandot.

”Socialdemokraterna lurade skjor-
tan av de borgerliga”, sade en av de få 
riktigt liberala ledamöterna, Ulf 
Brunfelter, till mig. Jag har det tyvärr 
inte inspelat, men mycket klart i  
minnet. 

Svagt skydd för äganderätten
Vi har ett tyvärr svagt skydd för ägan-
derätten i RF:s rättighetskapitel. Något 
starkare finns i Europakonventionen. 
Men äganderätten är inte mycket värd 
utan ett tak för skatten. Annars kan 
den politiska majoriteten eliminera 
det mest av äganderätten via skatte-

höjningar. Det är det vi kan emotse, 
om den rödgröna majoriteten med 
stöd av centern behåller makten. Och 
författningen innehåller mycket svaga 
spärrar mot majoritetens maktmiss-
bruk.

Ett tak nödvändigt?
Med ett pedagogiskt övertag, bortom 
den politiska retoriken, måste vi börja 
diskutera formerna för ett skattetak. 
Olika varianter är tänkbara: ett tak för 
det totala skatteuttaget , som andel av 
BNP; ett tak för skatten på den enskil-
des inkomst – vilket jag själv skulle fö-
redra; alternativt ett tak för den totala 
skatten på inkomst och ägande – in-
räknat en eventuell ny progressiv fast-
ighetsskatt. Utan ett sådant konstitu-
tionellt skydd – vad gör man, när ind-
rivningsmannen kommer?

  Nils-Eric Sandberg

För att kunna fortsätta dela ut det 
viktiga Medborgarrättspriset och 
driva olika projekt i linje med vår 
inriktning så krävs mer medel till 
föreningen. Årsavgiften är (minst) 
300:- Man kan också  donera SEK  
5 000 eller mer. Man erhåller då, 
förutom ett stiligt tackdiplom 
(ange postadress!),  ständigt med-
lemskap i föreningen. 

Kontonummer nedan.  

Vi tackar ödmjukast på förhand för 
din frihets- och samhällsbyggande 
insats!  Läs mer på www.mrrs.se

Plusgiro: 19 69 92-2   
Swish: 123 036 42 81


