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Nyheter

Sverigedemokraternas Ted Ekeroth, tvillingbror till riksdagsledamoten Kent Ekeroth (SD), inför Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2016.

Ted Ekeroth planerar flytt
SD-politikern Ted Ekeroth har
tidigare talat om att lämna
Sverige för ett land med ett
bättre politiskt klimat. Nu
avslöjar Dagens ETC att Ted
Ekeroth, likt flera tidigare
SD-politiker, tänker flytta till
Ungern – vars regeringspolitik
i åratal kritiserats som både
brutal och auktoritär.
I mitten av februari annonserade
Ted Ekeroth, tvillingbror till den
brottsmisstänkte riksdagsledamoten Kent Ekeroth, att han lämnade alla sina politiska uppdrag
för Sverigedemokraterna SD. Ted
Ekeroth blev medlem i SD år 2006
och satt fram tills i år i Lunds
kommunfullmäktige, men efter
att han förlorat valet om att bli
ordförande för SD i Lund skrev

han ett långt Facebookinlägg,
som fördömde en odemokratisk
kultur i partiet. Där sa han även
farväl till partiengagemanget.
Ted Ekeroth avslutade inlägget med att berätta hur han
skulle tillbringa mer tid med
familjen och kanske flytta ifrån
Sverige. Till ett land, där han
inte behöver känna sig jagad av
meningsmotståndare.
”Det hade varit väldigt skönt
att bo utomlands ett tag, där folk
kanske är lite mindre ’krystade’,
ängsliga, barnsliga och rädda.
Att kunna prata om de problem
som invandring medför, utan att
folk måste spela indignerade”,
skrev Ted Ekeroth.
Nu kan Dagens ETC berätta
att Ted Ekeroth har långt gångna planer på att flytta – och fri-

När så sker kommer vi självfallet
lära oss språket
och inte kräva att
man talar svenska
i skolan.

staden som passar de politiska
kriterierna heter Ungern.

tionsverket och planerar att
anställa ungrare till sitt företag.

Har redan lägenhet

Sällskap av Kent?

Dagens ETC har tagit del av flera
konversationstrådar, som ibland
blivit raderade, från en privat
Facebookgrupp för svenskar i
Budapest. Ted Ekeroth är medlem i gruppen och har under
våren vid flera tillfällen bett om
tips och råd, inför att han och
familjen ska etablera sig i den
ungerska huvudstaden. Om hur
man skaffar uppehållstillstånd
och adressdokument, om hur
byråkratin fungerar.
I mitten av april skrev Ted
Ekeroth att han redan äger en
lägenhet i Budapest. Han säger
sig ha anställningsbevis klart
att visa det ungerska migra-

Grävreportern Mathias Wåg
har i åratal granskat SD och
ingår i den Guldspadevinnande
Researchgruppen, som samarbetat med svenska medier
för att avslöja extremhögerns
aktiviteter. Han har redan hört
skvaller om att både Ted och
Kent Ekeroth köpt lägenheter
nere i Budapest.
– Det är vad sverigedemokrater jag pratat med har berättat.
Kent ska också ha varit i Budapest. Det hänger väl samman
med att det inte är klart om han
kommer få vara kvar i riksdagen, eller om han måste lämna.
Kent Ekeroth tog i februari

11
BILD ANDERS WIKLUND/TT

fredag 26 maj 2017

Ungerns premiärminister Viktor Orbán. 
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Sverigedemokrater hittar ett andra hem
bild Zoltan Mathe/ap/tt

En del av stängslet mot Serbien som
Ungern lät bygga 2015. I dag är det
Europas längsta mur.

Viktor Orban, när Fidesz valdes in
med supermajoritet, 2010.
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En skärmdump av en av Ted Ekeroths posts i Facebookgruppen Svenskar i Budapest, där han frågor om råd inför en flytt. 

till Ungern
timeout från riksdagens justitieutskott, efter att han åtalats för
misshandel under ett krogbråk.
Bröderna Ekeroth är inte heller
de första SD-profilerna att närma
sig Budapest. Redan 2013 utvandrade den förre riksdagsledamoten Erik Almqvist dit, efter att
hans inblandning i den ökända
järnrörsskandalen fick honom att
lämna alla politiska uppdrag.
Vill inte kommentera

Andra svenskar i den privata
Facebookgruppen har ibland
gjort sig lustiga över att Ted
Ekeroth vill migrera till Ungern,
när sverigedemokrater själva kritiserar invandringen till Sverige.
I mitten av mars svarade Ted
Ekeroth i en konversationstråd
att en sådan liknelse bara är

”socialistiskt flum”. Varken han
eller SD är emot invandring från
närstående kulturer, av folk som
har hög utbildning, svarade han,
och fick uppbackning av Erik
Almqvist som även han är medlem i Facebookgruppen.
Ted Ekeroth var just då, i mars,
själv på besök i Budapest. Han
skrev att familjen redan har synen på sin egen integration klar,
fast ännu inte har flyttat ner.
”När så sker kommer vi självfallet lära oss språket och inte
kräva att man talar svenska i skolan. Vi kommer heller inte kräva
att man slutar visa ungerska
flaggan eller att man ska sluta
med ungerska nationalsången.”
Enligt Mathias Wåg ser SDprofilerna det inte som motstridigt att själva bli invandrare,

så länge det sker i en europeisk
identitetskontext. SD anser att
det pågår en massinvandring av
icke-västerlänningar till Europa,
som ställer krav och förstör
kulturerna här.
– Själva skulle de aldrig säga
att de blir ungrare av att bo i
Ungern, utan att de är svenskar
som har kvar sin kultur. De
säger att man inte kan ställa
krav på Ungern att anpassa sig
efter dem och ge dem rättigheter, och att de lever på sina egna
pengar, istället för att tära på
välfärdssystemet.
Dagens ETC har utan framgång sökt Ted Ekeroth för en
kommentar.
joakim medin

dagens@etc.se

l I valet 2010 vann det
nationalistisk-konservativa
partiet Fidesz två tredjedelar
av platserna i landets parlament. Fidesz använde supermajoriteten till att på helt egen
hand driva igenom hundratals
nya lagar, som ofta kritiserades
av både EU-kommissionen, FN
och människorättsgrupper för
att vara odemokratiska. Fidesz
skapade under loppet av en
enda månad en helt ny konstitution, med kraftigt värdekonservativa inslag. Fram till 2014
hade konstitutionen redan
skrivits om fem gånger.
l Under de senaste åren har Fidesz placerat ut regeringslojalt
folk i alla viktiga samhällsinstitutioner. Kulturinstitutioner
har tvingats bli mer nationella
och regeringen har kritiserats
för att vitmåla landets roll i
Förintelsen.
l Fidesz skapade även ett helt
nytt valsystem, vars valkretsar
kraftigt gynnade dem. I det
senaste valet 2014 hjälpte det
Fidesz behålla sin supermajoritet. Oppositionen och även
FN-organet OSSE:s valobservatörer kritiserade odemokratiska inslag i valet.

l Ungern började på hösten
2015 konstruera ett stängsel
för att stoppa utomeuropeiska flyktingar från att korsa
gränsen. I dag är det Europas
längsta mur. I oktober 2016
organiserade regeringen även
en folkomröstning för att få
ett folkligt mandat bakom att
vägra acceptera flyktingar,
enligt EU:s omfördelningsplan.
Trots att för få ungrare deltog
ansåg betraktade regeringen
resultatet – som gav dem stöd –
för giltigt.
l I mars 2017 införde regeringen en ny lag som nu håller
asylsökande inlåsta under hela
sin asylprocess, i metallcontainrar. Även barn från 14 år och
uppåt är inlåsta. I april drog EUkommissionen Ungern inför
rätta, för allvarliga brott mot
flera EU-lagar. I maj röstade
en majoritet i EU-parlamentet
för en resolution om att införa
sanktioner mot Ungern.
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Kent Ekeroth när hans första time-out togs i samband med den så kallade Järnrörsskandalen.

l Att ledande profiler i Sverigedemokraterna både förr och
nu närmat sig Ungern är inte
någon slump. Under de senaste
åren har Ungern och dess premiärminister Viktor Orbán legat i framkant för den allt mer
nationalistiska, auktoritära och
värdekonservativa utvecklingen i flera östeuropeiska länder.
Sveriges ytterhöger ser därför
Ungern som ett föregångsland,
som förvaltar de europeiska
idealen.

Tidigare SD-politikern Erik Almqvist
som bott i Ungern.

l Erik Almqvist och andra
SD-profiler har i flera år utryckt
sympati för Ungern, som en
förebild för Sverige.

