
SD-topp skrev rasistiska inlägg på flera sajter – 
lämnar alla sina uppdrag 
 
Christoffer Dulny, 30, Sverigedemokraternas förstanamn i kommunvalet i 
Stockholm, lämnar alla uppdrag. Efter att det avslöjats att Dulny anonymt 
skrivit hatkommentarer på kontroversiella sajter, har Dulny mött hård kritik.  
- Jag tog ett självständigt beslut efter ett par intensiva dagar, säger han. 
 
Efter Expressen och Researchgruppens avslöjande dokument som visar att 
Dulny registrerade sig med ett taget namn på flera sajter, bland annat på 
Avpixlat och föregångaren Politiskt inkorrekt och sedan skrivit anonymt. 
 
I ett inlägg om telefonförsäljare skrev Dulny: 
  
”Invandrare är absolut värst på att ljuga, manipulera, köra fulsälj, hetsa etc. 
De är helt skamlösa och passar därför extremt bra in i denna bransch. Många 
av dem saknade helt moraliska kompasser och det i en bransch där det 
redan är illa ställt." 
 
Dulny var med i Aktuellt och svarade på varför han skrivit denna detta inlägg. 
 
– Kommentaren om telefonförsäljare handlade om en personlig upplevelse 
från när jag jobbade på en arbetsplats med telefonförsäljare, där jag iakttog 
hur vissa personer, med viss bakgrund, betedde sig väldigt illa, säger han i 
Aktuellts direktsändning. 
 
SD:s förstakandidat i Stockholm ska också ha tipsat Politiskt inkorrekt via mail 
där han bland annat ger ut namn, personnummer och adress till misstänkta 
brottslingar i uppmärksammade fall. Dulny ska hela tiden fokuserat på de 
misstänktas etnicitet, enligt Expressen. 
 
"Ska vara av bosnisk härkomst. Stalltipset är att pappan gjorde det. OBS ej 
bekräftade uppgifter så posta inget än. Tänkte bara hålla er 
underrättade" skriver han i ett av mejlen. 
 
Allt detta ledde till att Dulny själv valde att lämna sina uppdrag. 
 
– Jag tog ett självständigt beslut efter några intensiva dagar. Det känns bra 
att kunna lägga locket på detta, vill att vi ska kunna tala sakpolitik igen. Det 
här har tagit fokus från annat, säger Dulny till SvD.  
 
Efter avslöjandet som Expressen och Researchgruppen publicerat valde 
Sverigedemokraterna att tillsätta en snabbutredning för att avgöra om Dulny 
skulle få vara kvar i partiet, i enlighet med den så kallade nolltoleransen som 
partiet har. 
 



Dulny var inte ensam, totalt sex Sverigedemokrater från hela landet tvingades 
bort från sina kandidaturer, varav en valde att göra det frivilligt, skrev SD i sitt 
beslut.  
 
Partisekreterare Björn Söder kommenterade tidpunkten på avslöjandet det på 
SD:s sajt: 

"Varför Expressen och deras partners i vänsterextrema Researchgruppen valt 
att inte presentera dessa uppgifter förrän veckan innan valet kan endast de 
svara på." 

 

Denna kris för Sverigedemokraterna plockades snabbt upp av media. Alla 
stora tidningar, tv och radiokanaler publicerade först om avslöjandet, sedan 
om Dulnys ursäkt och att han sedan valt att lämna sina uppdrag. 

Krisen hanterades av SD enligt deras så kallande nolltolerans. Det har SD som 
parti har kommunicerat ut har varit ett konfirmerande av de som lämnar sina 
uppdrag.  

Det jag saknar som SD kunde ha gjort bättre är att SD tydligt skulle 
kommunicera att man beklagar att detta försiggått i partiet och väljer 
därmed att proaktivt jobba med åtgärder som säkrar att detta inte händer 
igen.  
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