Bevara Sverige Svenskt

GOR SLUT pA TERRORN
MOT OLIKTANKANDE!
I december 1980 fick en BSS-medlem sparken frfm sitt arbete efter ett forljuget TV-program. Flera BSSmedlemmar har blivit mer eller mindre oppet hotade till livet efter hetsartiklar i massmedia dar de utpekade
BSS: ama sallan eller aldrig far komma till tals.
Svenska patrioter blir i Sverige lika illa behandlade av etablissemanget som polska eller ryska oliktankande.
Vi forfoljs och tvingas leva under stiindiga hot att bli utsatta for kommunistiskt overvald, politiska forbudslagar, och massmedias hetsartiklar som vi aldrig tillats bemota sakligt.
Nu har det hant igen. En svensk patriot och motstandare till massinvandring har utpekats som "rasist"
och tvingats lamna sitt arbete pa Allmanna haktet 'och
omplacerats till annan tjanst. Detta skedde efter att
TV:s Rapport i ett vinklat reportage pastatt att mannen "storde ett invandrarmote"
i Rinkeby utanfor
Stockholm.
I sjalva verket hade mannen enbart
uttryckt
sitt missnoje
med massinvandringen
till
Sverige och diskuterat detta med publiken pa motet
(dar f.d. invandrarministern
Karin Andersson taladel.
Mannen
SOM SJALV
AR
GIFT
MED EN

INVANDRARE,
OCH PRIVAT UMGAS MER MED
INVANDRARE
AN SVENSKAR
- omplacerades till
en tjanst med betydl igt lagre Ion utan att fa en chans
att bemota detta forfarande.
Han har vant sig till
advokat for att i domstol klargora om detta var ett
riktigt beslut.
Samtidigt har ledningen for haktet JO-anmalts for
att de forsoker asiktsregistrera medlemmar i BSS ett lagstridigt forfarande. Nar detta skrivs vet vi inte
nar m~lIet kom(l1er upp i domstol, men lovar att vid
ett senare tillfiille folja upp handelsen.

Vi viU samtidigt uppmana alIa svenska patrioter och demokrater aU nu pa allvar boIja arb eta aktivt for aU
stoppa denna omanskliga behandling av asiktsmotstandare.
Etablissemangets odemokratiska metoder blir allt
varre da de har bestamt sig for aU krossa all opinion mot deras extrema invandringspolitik. Darfor: ge Diu
stOd at BSS, den end a organisation som aktivt arbetar for aU Sverige skall forbli svenskt.

Rasmotsa ttningar
I Sodertalje
hor minst 8.000 assyrier,
de ilIegala inte medraknade,
som anser
sig vara f1yktingar
fran hI.a. Turkiet.
Men den kanske
storsta
gruppen invandrare
utgors av finHindare som ar
e:a 11.000.
Spanningarna
melJan dessa bada invandrargrupper
har under det senaste
arel tagit sig uttryck i assyriskt vald mot
just finlandare
inne pa Scanias fabriksomradc.
Informationer
om detta har
myckel
sparsamt
sipprat
ut utanfor
Sodertalje,
och undra pa det nar assyrierna ar massmedias kelgrisar.
En assyrier har i Sodertalje tingsratt
blivit domd
till en manads fangelsest raff, Saab-Scania
fOr fallet vida re till
AD (arbetsdomstolen)
med krav om
avsked. Daremot
har AD redan faststallt uppsagningen
av en 24-arig assyrier

pa Saab-Scania i SOdertalje.

i maj. Denne star nu atalad i tingsratten fOr samma brott sam foranledde
hans avskedande
i AD. Den finIandske
formannen
har fall utsta spott i ansiktet, sparkar i baken samt mordhot
fran 24-aringen.
Oeh inte nog med
detta, tingsratten
har ocksa att ta stallning till att vittnen
hotas att avsta
vittna i malet. Detta kallas fOr overgrepp i rattsak
som resulterade
i ett
mycket lindrigt botesstraff
pa 80 dagsboter a 10 kronor! I sanning en lindrig
pi\foljd
med tanke
pa om assyriern
varit den som hlivit utsatt for hot och
misshandel.
Dessa tva namda
fall samt annan
information
bera ttar fOr alla intresserade all det inte ar sarskilt goda relat ioner i Sodertalje mellan de tva storsta
invandrargruppcrna.
Mycket sannolikt
Kommer arbelslosheten
att stiga Iiksom
spanningarna.

Invandrar-

lakejen
Jag havdar frankt, det finns ej minsta skal
all hindra manniskor fran andra lander
att overHimna sig i vara hander
oeh lata Sverige soIja for sitt vaL
Jag vet att oron hos vart folk
befogad, ja, att hemska saker
nar hat oeh radsla valier fram
rent ut a tt manga kanskc slas

ar valhander,
oeh tander,
ihjal.

Polisen masie darfor hjalpa till,
fOrdriva hat oeh angest overallt
oeh gora alia svenska husar spaka.
Sen kan vi importcra som vi vill
och stiindigt bygga ut vart framlingsdalt.
Vi svcnskar maste lara oss f6rsaka.

BSS-Nytt nr 3-83
Roster har hojts om nackdelarna med
en tidskrift
som alltfor ensidigt ar
knuten
till
en viss organisation,
vilket redan BSS-Nytts namn anger.
Redaktionen
ar tacksam om lasarna
skickar in sina asikter. am tidskriften byter namn skulle vi kunna ta
stallning
mera fristaende
fran folkkampanjen BSS.
Red. beklagar
att oktobernumret
blev
~tarkt
forsenat,
darfOr
fick
prenumeranterna
tre
eller
tva
nummer i varje kuvert som en kompensation.
Men vi arbeter
stadigt
pa att bli hattre. PressIaggningen
av
nr. 3 skedde 10. januari. Manuskript
till nr. 4 skall vara red. tillhanda
senast 23.4.

Skall

•

VI

Massmedias
rapportering
Som vanligt har antisvenska uppvisningar stod bland landets
roda journalister som knappast
kan anklagas for
att vara opartiska
eller objektiva.
Nar
BSS nagon enstaka gang anordnar
en
mindre
demonstration
sa uppfattas
detta
som "provocerande",
och nar
BSS-medlemmar
angrips
sa ar det
"berattigat".
.
Men nar kommunister
och andra
landsfOrradare
demonstrerar
"mot
rasism",
sa ar det "nodvandigt",
och
nar svenska patrioter
motdemonstrerar
sa ar det "olagligt" och "provocerande".
Vad svenska patrioter
an gar, sa ar det
alltsa fel.
Men vi bryr oss inte om massmedias
16gner. Vi fortsatter att slass for Sverige
vad de an skriver om oss.

avlivas?

Hyckleri
Varje gang politiker
mots av protester
eller demonstrationer,
yare sig det ar
moderater eller kommunister,
sa brukar
massmedia lata ungefar sa har:
Nar han kom till platsen mottes han
han av en grupp demonstranter
som
ville visa sitt missnoje med situationen.
Varje gang nationalister
protesterar
mot nagon, later det sa har:
Nar han kom till platsen utsattes
han for grova provokationer
av en
grupp motesstorande
extremister
som
upptradde ytterst provocerande.
Darefter
intervjuar
man nagon som
sager ungefar sa har:
J a, jag tycker det ar otrevligt med
sadana
har storande
element,
men
hoppas
att samhallet
skall ingripa
effektivare
mot dessa sma grupper
av isolerade extremister.
.
Och sedan tror Svensson att massmedia ar objektiva.

Bli medlem i BSS

Hetsen mot svenska patrioter tilltar for varje dag som
gar. Vi utsatts dagl igen for spott och spe, overallt i
massmedia. Det varsta uttalandet hittills har vi hittat
i Vastmanlands lans Tidning den 1 december 1982.
Dar aterfinns
en insandare med rubriken
"Tysta
rasisterna",
som ar undertecknad
av "Observant
pensionar". Vi citerar:
Hur kan dessa samhallsomstortare
fa verka i vart
samhalle och stora moten? DESSA RASISTER AR
ETT AVSKUM
SOM SAMHALLET
MED D.ET
SNARASTE
MASTE OPERERA BORT. Samhallet
kan jamstallas med en manniskokropp
som blivit
i nfekterad av en svarartad bo Id, som av la kare opereras bort. Jag menar med detta att samhallet maste
'ingripa pa ett effektivtsatt
mot rasister sa att de
FORSVINNER
FOR TID OCH EVIGHET ... VI
BOR MINNAS TYSKLAND
pA 1930-TALET.
Vi Ika a r det som hetsa r egentl igen? Vi Ika ar det som
viII oskadliggora asiktsmotstandare
egentligen? Det ar
inte svenska patrioter som viii ta Iivet av asiktsmotstandare, utan DE som viII tysta OSS. VI ar beredda
att Iyssna till ALLA argument, men DE viii bara hora
SINA EGNA.

Uppvaktningen
vid Karl XII:s staty bildar varje ar 30 november ett likartat monster med extremister
som soker hindra
hyllningen.
Detta vet polisen som ar allt battre fOrberedd pa
storningar Fran extremisternas
sida. Nar skall manniskors uppfattningar bli respekterade
av extremisterna?
Pa bilden Narvaforbundcts
sekretcrare
omgiven av tungt u trustad
kravallpolis. I mitten en reporter Fran roda radio Klara, Goran Folin.

BLI MEDLEM

TIDNINGSFONDEN

Du kan bli medlem i Bevara Sverige Svenskt (BSS) genom
att betala in arsavgiften som ar 60:- pa postgiro 81 81 70-3.
Medlemsavgiften
galler per kalenderar
och fornyas infor
varje arsskiftc.

Du som vill att BSS-NYTT skall komma ut oftare - satt
in ett bid rag pa BSS' postgiro 81 81 70-3, och skriv "tidningsfonden"
pa talongen.

BSS-NYTT utkommer
i februari, juni och november varje
Du som vill halla Dig informerad om vad som hander pa
BSS-fronten
~ prenumerera
pi! BSS-NYTT. BSS-NYTT utkommer med tre nummer/ar
och Du prenumererar
pa 6 nr
for 80:- (stodbelopp).
Siitt in beloppet pa BSS' postgiro
81 81 70-3 och ange aU det galler 6 nummer av BSS-NYTT.

aL

SKRIV I BSS-NYTI

Eftertryck

tilliites om kallan anges.

Redaktionen
tar tacksamt emot pressklipp eller forslag och
synpunkter
pa innehallet. Vi tar aven emot manus till artiklar cller insandare.
Alla artikelmanus
skall vara maskinskrivna med dubbelt
radsprang.
For att underlatta
vart
arbete atersander vi ej manus, sa spara darfor en egen kopia.
Ansvarig utgivarc: Llrs l.jungh.
BSS-try<.;k. Stockholm fchruari

19X3.

Vad kostar det att sli ihjal
en svensk "rasist"?
JA vad kostar det? Den fragan maste manga invandrare som blivit forbannade pa sina svenska vardar ha' stallt sig gang efter annan. Snart far
vi svaret pa den fragan nar mal~t mot en fargad invandrare avgors vid
Goteborgs tingsratt. Bakgrunden ar denna:
En fargad gift invandrare som kallar sig akademiker var pa hemvag pa sin cykel nar
en berusad 64 arig fortidspensionerad
svensk skrek till honom "Ak hem svartskalle!".
Den 23 arige fargade akademikern
steg av sin cykel som han enligt tidningen Goteborgs Posten laste beredd for en langre konfron~ation
med sin berusade fiende.
Journalisten
Jonas F Wallmark beskriver pa ett malande satt handelsen.
Det rader
inget tvivel om var Wallmarks sympatier befinner sig.
"RASISM BLEV HANS .ODE" borjar Wall mark sin artikel med och fortsatter med
att visa hur nodvandigt
det var for den fargade invandraren att sla ihjal den svenske
"rasisten".
Givetvis som Wallmark framstaller det - i sjalvforsvar. Wall mark hanvisar
till vittnen och framstaller det sa att alia sympatier finns pa den fargade invandrarens
sida. Det var alltsa enligt vittnena och enligt Wallmarks egen framstallning fullt riktigt
att sla ihjal en "svensk rasist". Tyvarr, massar Wall mark maste nu den stackars
fargade invandraren
atales for grov misshandel och vallande till annans dod. Underforstatt,
enligt Wallmark, att domen kommer att bli mild. For vad ar val, menar
Wall mark, en rasist yard.
Det skulle alltsa enligt denne journalist
pa Goteborgs Tidningen (G-T) och aven
journalister
pa Goteborgs Posten (G-P) vara fullt forstaeligt att en 23 arig valtranad
och nykter ung man med hela sin kraft mattar och klipper till en fortidspensionerad
64 aring som ar nare nog sanslost berusad (ocksa enligt vittnen). Detta for att den
betydligt
aldre och nara nog forsvarslose gamle mannen sluddra~ fram det hemska
ordet "svartskalle".
Budskapet ar helt klart. Sa kan det ga om man ar rasist. Da kan
man fraga sig:
Vad vet egentligen journalisten
Jonas F Wall mark och hans kollegor om den gamle
berusade
pensionaren?
Vet man tillrackligt
for att kunna kalla honom rasist?
"RASISM BLEV HANS ODE" skulle saledes utgora slutmalet pa ett fangt liv. Enligt
Wall mark en fyndig text som huvudrubrik.
Den basta han nagonsin hittat pa, och
dartill sa har till jul.
Nej Jonas F Wall mark du var inte fyndig ails.
R.L.

Jag ar ung, arbetslos
och tvarforbannad
Har gar man, en 19-arig tjej, utan jobb.
Ingen
utbildning
och
ingen
storre
arbetslivserfarenhet.
Inga jobb for mej
inte.
Forst nar man gick ur plugget var man
ratt krasen vad det gallde jobb. Men det
togs snart ur en.
Hankade
mej fram pa beredskapsjobb och kurser ett par ar, men ingenting fortsatt.
Till slut blir man desperat och saker
jobb som man aldrig tankt pa forut,
som stadare, diskare osv - som numera
ar atravarda och relativt valbetalda jobb.
Men ack nej. Jag sokte ett stadjobb i
en affar, hade lite erfarenhet.
Fick
senare reda pa att en invandrare
fatt
jobbet. Da blir man forbannad.
Varfor inte ge svensk ungdom jobb i
forsta hand?
Sverige borjar bli overhopat av invandrare
som far arbete i
stallet fOr oss ungdomar
sam behover
det fOr att forsorja ass. Och far dom
inte jobben sa ar det socialbidrag, eller
bidrag till att oppna pizzerior/restauranger.
Sa nu sitter man alltsa har. Utan jobb
och inte berattigad
till KAS. Vad finns
kvar? Socialhjalp.
Den satter en stampel sam aldrig forsvinner. Man blir ett
socialfall. For ett existensminimum
och
daliga nerver. Man far heta arbetsskygg
och dum i huvet.
Det ar inga fel pa mej. Det enda jag
vill ar att fa ett jobb.
Klart man ar forbannad!

"Sydlanningar har ett harligt temperament"
Jag har upplevt manga mindre trafikolyekor oeh kollisioner dar olika
typer av fordon varit inblandade. Vid de fiesta tillbud stannar man garna
till ett ogonbliek for att se om man kan vara till hjaIp. Vid smakollisioner
tyeks man for det mesta gora upp oeh gemensamt eller tillsammans med
polis reda ut handelseforloppet.
Men pa kort tid har jag varit med om
tva tillbud som radikalt bryter mot vara traditioner att gemensamt
utreda oeh diskutera faIlet.
Varen 1982 var jag ute och promenerade pa en mindre gata i Stockholm.
Jag narmade
mig en gatukorsning.
Forbi mig cyklar en tjej i 20-ars-aldem.
Nar hon kommit
halvvags over korsningen
kommer
plotsligt
en Volvo
Amazon i hog hastighet och kor rakt
over vagen emot flickan. Han bromsar,
men inte tillrackligt
fort utan kor pa
henne. Jag ser hur hon flyger av cykeln
och rakt emot en betongvagg 3 meter
fran bilen. Jag rusar fram och ser att
tjejen klarat sig utan allvarliga skador,
men fick flera otacka sar pa kroppen.
Bilisten,
sam var orsak till olyckan
rusar ut ur bilen och inspekterar
sin
front
fOr att se am det uppkommit
skador. Nar han upptackt nagra bucklor
gar han fram till flickan och sager: "Du
ska fa betala for det har Dinjavla idiot,
Du har forstort min bi!." Han var nastan hysterisk
och brydde sig inte alls

am flick an eller hennes tillstand.
Jag
forsokte lugna honom samtidigt sam jag
fOrklarade att det faktisk var hans fel.
Han hade kart over korsningen
utan
att se sig for, dessutom
hade flickan
cyklat pa huvudled.
Han blev an mer
hysterisk och skulle borja slass med mig.
Jag backade
och
gick och ringde
polisen. Nar jag kom tillbaks var han pa
vag att smita, men nar han sag mig
komma
angrade
han sig tydligen.
I
stallet
fortsatte
han att skrika och
hotade tjejen och flera av de nyfikna.
Nar polisen kom lugnade han ner sig
efter en. stunds diskussion.
Han var
invandrare fran Tunisien.
Olycka nummer tva sag jag haromveckan. 1 slutet av augusti var jag ute
och gick med min fru i narheten
av
Odenplan. Plotsligt sag jag en Saab sam
korde mot rott fran en tvarrgata och en
motande
bil slog i sidan pa Saaben.

Bilama korde upp mot trottoaren
fOr
att diskutera
sag det ut som. Ut ur
Saaben
hoppar
en utlanning
(asiat)
och borjade diskutera
med personema
i den andra bilen. Diskussionen
blev
allt haftigare och asia ten hoppar in i
Saaben
samtidigt
sam en man
pa
kryckor staller sig framfor den. Asiaten
startar
motom
och
skriker
"flytta
pa Dig". Mannen pa kryckor
svarar
"jag flyttar mig aldrig". Asiaten startar
motam och borjar gasa. Han kor framat
nagon
decimeter
och mannen
med
kryckar skriker "fOrsok inte smita Din
javel". Asiaten hoppade
ur och under
tiden hade nagon gatt och ringt till
polisen. Mannen pa kryckorna var upprord over asiatens smitfOrsok och skrek
"Din javla svartskalle,
Du ska ut ur
landet, Mr har Du inget att gora."
Svenskarnas
temperament
ar genomsnittligt
mer
beharskat
och
stabilt
och det ar det som gar att vart samMile ar sa stabilt.
Uis am massmedias
hetskampanJer
mot
BSS j en valdokumenter2d
smaskrift,
Varfor vi inte kan \ita pa
massrnedia. 35 kr pa postgiro
17 54 14-2. SFFS, Box 314, 12403
BANDHAGEN.

131225-0416 KJELL OBERG
Vem

ar

han egentligen?

Nagra ar innan Kjell Oberg blev chef for invandrarverket var Sverige en idyll. Svenska politiker kunde stolt
uppvisa Sverige som ett foregangsland inom snart sagt alIa omraden, samtidigt som samma politiker allt oftare
kritiserade andra Hinder for att inte vara lika bra som vi. Vi kunde hitta fel overallt varlden. Rasismen t ex, var
ju hemskt utbredd i Sydafrika, USA, England och en mas sa andra lander, och detta papekade standigt vara
politiker som da kunde stoltsera med ett land med homogen befolkning och darfor inga rasproblem. Invandring har Sverige visser ligen alltid haft, men da har det rort sig om en RESTRIKTIV invandring av N ARBESLAKTAT folk som assimilerats och blivit svenskar.
.
Men det var inte politikerna ensamma
som styrde
politiken.
Industrin
var
viktig
for
sysselsattningen
och valfarden:
den skulle garanter'a
en aIlt
hogre standard.
Men fOr att vi skulle
kunna fa den hogre standard som politikerna
lockade med pastod industrin
att man behovde utlandsk
arbetskraft
som var bade billig och latthanterlig,
till skillnad
fran
kravande
svenska
arbetare.
Sa fOr att storkapitalet
skulle
kunna aka sina vinster okade man raskt
importen av utlandsk arbetskraft.
Flera kritiska roster hojdes varnande
for vilka konsekvenserna
skulle kunna
bli med arbetslOshet
och rasproblem.
Men dessa varningar avfardades - precis
som idag - som "rasism" eller dylikt.
Invandringen
blev sa stor att man 1968
stiftade en lag om "reglerad invandring"
och aret efter bildades invandrarverket.
Som chef fOr detta nya statliga verk
tillsattes socialdemokraten
Kjell Oberg,
som numera ar ordfOrande fOr "Diskrimineringsu tredningen".
Kjell Oberg var redan
fran borjan
installd
pa att Sverige skulle overlatas at "invandrare",
men pa lang sikt
fOrstas. De skulle bli Sveriges framtid.
Den 4 november sade Kjell Oberg foljande:
"- Med en jamn okning av invandringen skulle vi formodligen
kunna ta
emot i genomsnitt
100 000 om aret i
30 ar utan att valfardssamhallet
gar
forlorat. "
Om detta tillatits
sa sku lie invandrarna och deras barn vid sekelskiftet
varit i majoritet av befolkningen.
Den 4
november
1969 sade Kjell Oberg aven
foljande:
" ... invandrarnas
anpassning
till
Sverige kraver att vi anpassar oss till
dem och en gang fOr alia accepterar att
vi inte har ett e-vigt. mono pol pa vara
448 000 kvadratkilometer."
Vi svenskar skulle alltsa inte ha ratt
till vart eget land, utan i stallet anpassa
oss till de som flyttar hit. Inte undra pa
att nagra fa men modiga svenskar redan
pa den tiden hogljutt protesterade
mot
denna politik.
Detta kunde inte Kjell
Oberg tolerera utan begarde omgaende
2,5 miljoner
i an slag till invandrarverket fOr att "informera"
bort "fOrdomarna",
vilket han an i dag sysslar
med.

F.d. invandrarchefen
var under sitt anforande i Folkets Hus 18.11. mera bekymrad
over utlandska stadares valbefinnande,
an hur de svenska stadare mar, som byggt upp
landet.
Strax
innan han skulle avga som
invandrarverkets
chef sade han i en
intervju i Goteborgs-Tidningen
att "vi
skulle haft det mycket battre om vi
stoppat
invandringen
i tid",
Men
skyndar att tillagga, "men nar vi nu en
gang for alla valt att ta emot utIanningarna
maste vi gora vart basta for
deras situation."
I nasta mening skyller han ifran sig:
"De stora felen begicks fOr 30 ar
sedan. Det industriella
uppsvinget
i
efterkrigstiden
kravde
arbetskraft.
Mycket arbetskraft.
StorfOretagen
importerade
villiga arbetare
fran utlandet. Regeringen verkade inte bry sig
om utvecklingen."
Men sjalv har han aldrig lyft ett finger
fOr att ifragasatta
den vansinniga politiken - tvartom gjort aIlt fOr att sparka
pa de som haft modet att ifriigasatta
denna politik. Men han tycks vara saker
pa hur det skall ga fOr Sverige dii han i
samma intervju sager foljande:
"Sverige ar inte Hingre den hemvavda
ho.mogena nation den varit. Den kommer aldrig att bli det igen. Darfor
maste vi lara oss att aceeptera oeh se
det positiva
i att manniskor
fran
varldens
alia horn kan leva tillsammans."
Detta betyder
i klartext
att vi skall
och maste aeceptera
at! Sverige overtas av framlingar fran andra kontinenter.
I Metallarbetaren
nr. 1-2 1980 intervjuas Kjell Oberg med anledning av att

han lamnat sin tjanst. Dar berattar han
garna om hur invandrarna
"berikat var
kultur" osv.
Han ser enbart fordelar med invandringen och alla som ifragasatter
den ar
"isolerade
extremister"
mm. Men att
framfOra dessa synpunkter
ingar i hans
valbetalda
arbete.
Som ordfOrande
i
Diskrimineringsutredningen
fortsatter
han sin propaganda.
Under vi'uen 1980
publicerade man dar en "undersokning"
om vara attityder
mot invandrare.
En
undersokning
som var slarvigt gjord med
ensidigt formulerade
fragor och ett hogt
bortfall av intervjuobjekt.
Resultatet av
denna
pastods
bevisa att svenskerna
blivit mer positiva till "invandrare".
Undersokningen
anvandes
sedan
av
massmedia
for att "bevisa"
att alia
invandringsmotsHmdare
ar "isolerade
smagrupper".
Att det ar skillnad pa
invandrare oeh invandring det kommer
Kjell Oberg aldrig at! fatta. (Undersokningen
kan
bestallas
pa
tfn
08-106245.)
Med tanke pa hans harda arbete fOr
att hindra sanningen att komma fram,
oeh hans radsla for att debattera detta
var det inte konstigt
att han tog till
flykten da han den 18 november 1982
stalldes infor folkets fragor.
Personer
som Kjell Oberg,
borde
stallas till svars for sina illgarningar
tillsammans
rned de andra som fOrra tt
oss

Insandare fran foren. Oppet Forum

Falsk bild av handelseforloppet
vid motet med· Kjell Oberg
Kjell Oberg inledde med ett fOredrag
om forhallandet
mellan invandrare
och
svenskar.
Oberg borjade med att hanvisa till Sveriges
stora
yta, saledes
menade Oberg att vi jamfOrelsevis med
ex Schweiz skulle kunna hysa ytterliare 40 miljoner invandrare i Sverige.
Kjell Oberg
fortsatte
sitt fOredrag
om olika invandrares
olika religiosa
bakgrunder.
Han menade
att detta
icke skulle behova valla nagra problem i
Sverige trots
att vi har massvis med
groteska
exempel
pa precis motsatsen
runt hela jordklotet.
Iranier mot Irakier,
trots att det ar fraga om samma religion!
Judar
mot
araber,
protestanter
mot
katoliker,
trots att det bara ar nyansskillnader
mellan dessa religioner
sliir
de ihjal varandra
och torterar
folk pa
dessa s.k. religiosa grunder. Problem av
sadan
art vallar tydligen
inte nagra
storre bekymmer
for Kjell Oberg.
Foredraget
forlopte lugnt till k1.18.50
da en aldre dam med kryckor "storde"
motet
genom
upprepade
genmalen,
vilket
Oberg
av allt att doma icke
kunde tala.
Oberg valde da att ta sitt pick o. pack
och liimna motet, detta trots att motet

ej annu ens hade hunnit komma till
stand,
eller snarare
att debatten
ej
annu hade fatt en rimlig chans att borja.
Efter det att Oberg sjalv avslutat
motet
gjordes
en omrostning
bland
publiken
medelst
handupprackning
huruvida motet skulle fortsatta eller ej.
Detta skedde efter det att den aldre
damen stort motet ett flertal tillfallen.
Rolf Pettersson
uppmanade
hela tiden
damen att halla tyst sa att motet kunde
fortsatta, och trots att publiken onskade
en fortsattning
genom denna omrostning hade
den fege landsforradaren
Kjell Oberg funnit for gott att schappa.
Enligt
MASSMEDIA
skulle
Rolf
Pettersson
ha sagt fOljande: "Du borde
ha en kula i huvudet."
Detta ar grovt
felaktigt,
precis som vanligt. SA HAR
sade Pettersson:
"OM DET HADE V ARIT KRIG, DA
HADE DU FATT ETT NACKSKOTT
SOM LANDSFORRADARE!"
Som klart framgar alltsa, massmedia
kastade om bokstaverna
i meningarna.
En mycket
allvarlig omkastning
eftersom massmedias
vinkling innebar
en
hotelse.

I vanlig ordning har massmedia Ijugit. Vilket i oeh for sig kan ses som
en bekraftelse pa vad tippet Forum som end a narradioprogram vagat
ta upp: namligen SANNINGEN. Denna fOrtigs som bekant av vara
'llassmedia.
P.S. Oppet Forum kommer att ha natt-'
Vanliga halsningar
sanding fOljande natter: 2-3. 4 och 7.-8.
Ideella foreningen tippet Forum.
5. Dagsandingar:Torsd.15.l5-l6.00.

Kjell Oberg har fatt nog av kritik i
Folkets
Hus och gor sig beredd att
liimna sina ahorare utan den utlovade
debatten.

Domen mot
Rolf Pettersson
For forsta gangen pa 35 iir har en person
domts till fangelse for hets mot folkgrupp.
Foreningen
Oppet
Forums
ledare, Rolf Pettersson,
fick den 15
december veta att han domts till rangelse i tva manader fOr att ha fallt "nedvarderande uttalanden
om svarta". Rolf
Petterson
hade i programmet
kallat de
importerade
knarklangarna
for "niggers
och avskum".
Visserligen
anser vi att
man bor anvanda
ett mer nyanserat
sprakbruk, men att hans uttalande skall
ge rang else i tva manader
iir ett overgrepp som visar att samhallet kommer
att gora allt for att stoppa invandringskritiska asikter. Men vi kommer aId rig
att ge upp. Tvartom, kampen kommer
att intensifieras.

En djupare
mannis·ka

Kjell Oberg talde ingen kritik mol sin odesdigra invandringspolitik. Han packar ihop sina papper och gor sig beredd att
ga samtidigt som en dam narmar sig for alt uttrycka sin protest. Farligare an sa har gick del inte till. F.o. hanvisar vi till
Oppet Forums insandare.

Det pratas sa mycket i vart land om
ekonomi och valstand och moraliseras
sa mycket
over fascism och militardiktatur.
Men aUt detta ar ju bara
krusningar
pa ytan. Det borde numera
sta klart fOr manga att den manniska
som for narvarande dominerar i Sverige
ar fOr ytlig fOr att ett riktigt samhalle
skall kunna exist era.
Vi behover en djupare manniska, en
manniska
som ar forankrad
i sin rassubstans, sin hembygd, sin historia och
sin kultur och garna i en metafysik
av
religiost eller profant slag. Har har vi
manniskans
eviga fasten. Det materiella
valstandet
ar inget faste. Det kan forsvinna nar som heIst och kommer att
gora det. Da kanner
sig den ytliga
manniskan
radIos och hemlos. Hennes
krav och oro snedvrider samhallet och
blockerar
saneringsatgarder.
Det manniska som niir ned till de eviga fastena
blir aldrig hemlos. Blott med henne som
riktmarkc
kan vi losa vara samhallsproblem och skapa ett sfabilt samhalle.

Ut1anningar med syd1andska fysionomier tillsammans med proffessione11<i demonstranter paraderer forbi den
svenska fanan pa ha1v stang. En svensk yrkesdemonstrant
blev sa till den grad "provocerad" att han borjade
misshandla Rolf Pettersson. Attentatsmannen
greps genast av polisen, som for ovrigt gjorde en fin insats sa
att blodsutgjute1se kunde undvikas.

127 etablerade organisationer
inbj6d, bara 2200 stallde upp!
Moderaterna

medverkade

klokt nog inte i jippot

Lordagen den 30 oktober sku11e bli en generalmonstring av alIa "progressiva" krafter infor den slutgiltiga
utrotningen
av "rasismen" i Sverige, trots att den
s.k. rasismen ar 1ika gamma1 som sja1va manskligheten. Hur det gick vet vi redan, den massiva uppladdningen 1edde rakt mot ett fiasko genom att BSS
fick mycket gratisrek1am. Tack for det!
Trots mycket forhandsrek1am i b1.a. TV och radio,
och stor spridning av affischer och flygb1ad (riktade
mot BSS)
1yckades 127 etab1erade organisationer
inte sam1a mer an !::a 2.200 personer till denna
"massdemonstration"
mot den s.k. rasismen. Nu vet
vi svart pa vitt att endast en minoritet extremister viII
att invandrarna skall ta over Sverige. Vad som ar
allvarligt ar att en stor del av dessa extremister ar
trotskister, vi1ka ofta ar va1dsinriktade mot meningsmotstandare.
Trotskisternas
tidning uppmuntrar till
ren personforfo1je1se mot svenska patrioter.
(Betraffande detta torde Kjell Oberg ingenting ha att
anmarka.)

Tva lypiska exponentcr fOr Sveriges television. Vilka asikter oe
forctrader ar ganska klart. Bilden hcdittar allt om oem.

varna fOr.
Harnedan
aterges valda
avslojande ekoinslaget:

Representanter
fOr massmedia
stor kalkon av en fjader.

flockas

Pobeln kanner sin styrka och skriker
ut sina hotelser: "Vi vet var du bor, vi
vet var du bor. ..", bara detta hot torde

runt

Rolf

Pettersson,

beredda

att gora en

vara atalbart.
Lagg marke
till den
knutna
naven till vanster, en popular
kommunistisk
symbol.

"HETS MOT FOLKGRUPP"
Som bekant far invandringen och dess konsekvenser inte diskuteras i
det "demokratiska" Sverige. Etablissemanget forsoker pa alia satt att
tysta all kritik och da bl.a. genom lagandringar som i praktiken upphaver yttrandefriheten i vart land. Sverige ar darmed pa vag mot diktatur!
En nagel i ogat pa etablissemanget
ar
ju BSS med sin oppna kritik av invandringspolitiken.
~ Narradioprogrammet
"Oppet
Fomm"
i Stockholm
hade
ocksa
lyckats
bryta
etablissemangets
total-tabu
av denna fOr Sveriges exist ens
viktigaste
fragan nagonsin. Av den anledningen forbjods Oppet Forum varen
1982, men delta forbud har av domstol
upphavts
sasom olagligt
i december
1982. Etablissemangcts
nasta drag mot
Oppet Forum hlev dii att iitala den ansvariga fOr program met, Rolf Pettersson,
fiir "hets mot folkgrupp".
Han hade
hl.a. i eU program kallat en knarksmugglande neger fran Zaire, vilken hade
forsakt
alt tvinga sin svenska flickvan
aU moltaga
14 kg tung narkotika
som
infarscl I ill Sverige, fi)r "avskum"
och
"nigger".
Rolf Peltersson stod (Italad inmr Stockbolms
Tingsratt den 8 deccmher I <)82 for dessa yttrandcn
om ovanstaende
ncger oeh iiklagarcn,
chds:.iklagare Per-Hakan
Bondestam,
kr;ivde
fangclscst raff for "hl'ts mot folkgrupp"l

Nyhetsinslagen
i bade radio och TV
dominerades
denna kvall, den 8 december,
av detta
mal vid Stockholms
Tingsratt.
- "Sveriges"
Radio visade
forstas ater prav pa sin totala avsaknad
av "saklighet
och opartiskhet",
krav
som hycklande
ar inskrivna
i radiolagen'
) tingsra tten sac!e bl.a. Rolf Pettersson
att hans syften mcd sina inlagg om invandringspolitiken
var "att skapa en
oppen debatt om denna". - Petterssons
kommentar
i ratten till chefsaklagare
Bondestams
yrkande om fangelsestraff
fOr de i affekt fallda yttrandena
lad
lakoniskt: ") krigstid da far man medalj
fOr att man Miler pii Sverigc, i fredstid
dii satts man i fangelse".
"Sveriges" Radio hade kommandc dag
dcn l) december,
oforsiktigt
nog, ett
ekoinslag
som hand lade om "rasism
mcllan invandrarc",
som iu inle minst
blir cn f()lid ;IV den tot;l!t huvudlosa
invandringspolitikl'n,
en politik
SOIll
b;idc BSS oL'h ('>ppl'l I"orulll fiirs(iker

delar

ur det

"Invandrare
i Sverige
kan kopa
mycket
valdsamma
och
rasistiska
videofilmaer
pa sitt hemsprak.
Filmerna kan kopas i de stOrre staderna
och finns aven att fa tag i per postorder. Manga av filmerna ar fulla av
rasistiska
fordomar
mot greker och
kristna och okar alltsa de redan starka
fOrdomar som finns. afta fOrekommer
ocksa utdragna, menigslosa scener med
grovt vald."
mer med grovt vald."
(Ljud fran en av dessa filmer spelas
upp och bestiir av hemska skrik och
hjartskarande
grat.) "Det har ar en
liten turkisk pojke som av den kristne
grekiske kungen tvingas hugga armer
och ben av sin pappa. Pojken blir sedan
den har film ens hjalte och hamnas mot
kongen genom att doda alIa hans man
och tra upp honom sjalv pa en pale sa
att blodet sprutar. -- I en annan film
jag sag var det en man som skars upp
fran ljumskarna och uppat av en bandsag. Dom grymma skurkarna i dom har
filmerna ar alltid greker och kristna
och det har okar dom redan starka
rasistiska fordomar
30m finns mellan
dom har grup'perna i Sverige, det sager
Mohammar Osel, sjalv turkisk invandrare
och
fritidsledare
i Rinkeby
utanfor Stockholm."
("Fritidsleuaren"
misshandlar sedan i
intervjuen
det svenska spraket pa ett
sadant sa tt att det inte ar vart att aterge, vilket ocksa tydligen
"Sveriges"
Radio ansag och atergav darfor "fritidsledarens"
synspunkter
genom
reportern Tomas Eggers) "Mohammars
Osel beratter att ungefar halften av de
turkiska invandrarna
i Sverige kommer
fran landsbygdens
byar i Anatolien,
det fattigaste
omradet i inre Turkiet.
Dom
har mycket
dalig utbildning,
manga kan Lex. inte lasa eller skriva
och dom har darmed ett mycket daligt
fOrsvar mot dom har filmernas budskap menar han.
Redan idag vagrar manga av dom
vuxna turkiska invandrarna
att delta i
det svenska
samhallet,
forutom
att
dom
ar sprakligt
isolerade
och
videofilmerna
fungerar
som en falsk
kontakt med hemlandet, sager Mohammar Osel."
Libanon kommer att framsta som en
idyll jamfOrt med Kjell Obergs framtida Sverige, ett Sverige vari de 150
olika
nationaliteterna
kommer
att
bedriva "rasism" mot varandra!
N ar detta skrives, onsdagen den 15
december 1982, har Rolf Pettersson fatt
sin dom for sina i affekt uttalade omdomen
om
en narkotikasmugglande
neger
fran Zaire:
TV A MANADES
FANGELSE!
Genom denna dom dommer etablissemanget sig sjalvt och Rolf Pettersson
lyckas forhoppningsvis
i sin stravan att
vacka annu f1era av det forforda
och
sovande svenska folket!

PrenulIlerera pa
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BSS' popularitet pa vag uppat
isynnerhet hos unga svenskar
Vi vet att BSS har manga sympatisorer bland den arbetslOsa ungdomen,
detta galler isynnerhet den kortsnaggade. Ett mera konkret bevis pa detta
far vi genom formed ling av Sormlands Nyheter (c) som forfasar sig over
resultatet fran provvalet i Tessinskolan, Nykoping. BSS ar tvarpolitiskt
och inte ett politiskt parti, men trots detta fick BSS mera roster i Tessinskolan an Miljopartiet och VPK tillsammans!
Sa langt ar allt i sin ordning skulle
man tyeka, men rostresultatet
har upprort
Svenska
fredsoeh skiljedomsforeningen
som pa en val s'ynlig plats i
Sormlands
Nyheter
ilsknat till genom
sin ordfOrande
fru Anne-Marie
NorenOfferman(!).

Vad gor Tessinskolan for att "ta tag i"
BSS-eleverna?
Sa heter hennes utgjutelse den 28.10. over BSS' popularitet
bland skolungdomen.
Och vi som trodde
att skolval arrangeres
fOr att asikter
fritt skall komma till uttryck.
Kanske
har vi missuppfattat
saken med demokrati.
Anne-Marie
Non!n-Offerman
kraver
speciella· temadagar
mot BSS
(Ias: hjarntvatt
och propaganda)
och
som hon kallar for "rasism", vad nu hon
menar
med detta
ord. Kanske
hon
innefattar
i ordet
"rasism"
alia som
tycker olika som freds- och skiljedomsforeningen.

Som faktaunderlag
till sina "temadagar"
rekommenderar
hon en bok
skriven av en okunnig och fOrdomsfull
journalist
vid Falu-Kuriren,
Hans Lindquist: "Fascism
idag, fOrtrupper
eller
efterslantrare".
Fru
Noren-Offerman
kanner
knappast
till Hans Lindquists
metoder att samla material till sin bok,
anonyma telefonsamtal
och citat ryckta
ur sina sammanhang
i sy(te att misstankliggora
och smutskasta
svenska
patrioter.
Pa en fraga i ett radio program varfOr han namnger
manniskor
som "fascister"
gay han svaret: "Manga
upplever
det som obehagligt."
Hans
Lindquist
tycker alltsii att andra skall
ha samma asikter som han sjalv, precis
som ordfOranden
i Svenska freds- och
skiljedomsforeningen
hiivdar att skolan
skall "ta tag i elever" som inte har de
ditta godkanda
asikterna.
Lilt oss bekampa fordomar
om svenska patrioter
och dem som manar
till asiktsfOrfoljelser! Det ar en viktig uppgift.

Ar

Kjell Oberg en feg stackare och
hycklare i 'samma person?

Under motet i Folkets Hus (las annat
inlagg om detta)
talade Kjell Oberg
sig varm over vikten av att bekampa
olaga diskriminering.
Det ar ju klart
att han viII behalla sitt arbete som ordf.
fOr den s.k. diskrirnineringsutredningen.
Obergs tema var Sveriges lag som behandlar alia sina medborgare
lika, likheten infor lagen.

Visst kan det
bli brake
J a, vi ar temperamentsfulla,
vi
kommer
fran en annan kultur och vi
kanske beter oss nagot annorlunda
an
svenskar
gor. Vi kanske inte ar lika
kalla i vissa situa~ioner, vi kan tanda till
och da kan det bli problem.
Det kan
. vara svart fOr svenska polisen att fOrsta oss i de situationer
aU vi blir lite
mer arga an svenskar.
Sa det skulle
vara utmarkt
att ha invandrarpoliser,
de skulle forsta oss lite battre.
Sagt av turk i Studio

S 2/1 l-iQ.

Kommentar:
De svenska myndighetcrna
vet
att
invandrarbrottsligheten
kommer aU oka. Det ar darfOr de forordar invandrare S011l poliser. BSS sager
nej till, invandrarpoliser
savida de ci
kommcr
fran nagot av de nordiska
landcrna.
.

Kanrier Oberg till att alia manniskor
har ratt att fritt u ttrycka en asikt, samt
ocksa att sprida den fritt och obehindrat. Den uppfattningen
far man inte av
honom nar han marscherar i spetsen for
en demonstration
(se annan
plats i
tidningen)
som i sin led har folk som
overfaller
en barare av svensk flagga.
Misshandeln
avbryts snab'bt av polisen
som griper attentatsmannen.
Mot alia
fornuftiga
begrepp
protesterar
demonstrationsledningen
mot att attentatsmannen
grips! Med andra ord ar
det oratt om inte en marschdeltagare
far misshandla utan polisens ingripande.
Vad tycker
Kjell Oberg om denna
logik? Sveriges lag maste vara lika for
alia och inte bara fOr somliga. Om Oberg
staller sig i spetsen fOr en demonstration
skall han vara beredd bara ansvar fOr vad
som uttalas
offentligen
i ledningcns
namn!
Ar du en hycklare,
Oberg?
Forsvarar du misshandel?

Hitler dor aldrig.
Varldens mcst lcvande spoke ar Adolf
Hitler. Sa fort nagon har en obckvam
asikt i nagon cnda fraga sfl ploekar man
fram ett band da r han ryt er niigol som
inlc ens bversa tts. Seda n sager man I ex
foljandc: "Ja, sa har Hit del (Iii." Sedan
laser man h6gt u r r3SS l'Iygblad neh
konslaterar
all "del blcr niistan likadant".
Orkar Svenssons
hj:rrna fiirsta
takliken')

Invandringen
hejd.ad?
Myndigheterna
pastar allt som oftast att
invandringen
ar stoppad
oeh att vi
endast
tar emot
ett mindre
antal
politiska flyktingar. Da ar det intressant
att Hisa ett innliigg i DN den 14/11-82,
dar David Schwartz sager:
"Nu sopar man undan det obehagliga faktum
att Sverige under
det
narmaste
15-20 hen
kommer
att
tvingas ta emot kanske uppflt 600 000
nya invandrare
och flyktingar
- utover den miljon som redan finns i
landet - till fOijd av det okade trycket
mot vart lands granser av fattiga och
fOrfOljda runt om i varlden, i synnerhet
fran Afrika och Asien."
BSS anser naturligtvis
att vi maste
forhindra detta,' men det blir svart om
inte
majoriteten
av svenska
folket
visar detta i handling. Genom att stodja
BSS t ex. Eller ar vi domda att ga
under?

Svensk Ohuru lick
nobben i Finland.
Ohuru Hallstrom,
svart svensk, skulle
aka pa resa med hela klassen till Finland och tavla i friidrott.
Men vid
gransen
stoppades
han av passpolisen
som inte trodde han var svensk. Han
hade inget pass med sig och fick ateryanda
hem
ensam.
Den finlandska
tullen
fOrklarar:
Tillvagagiingsattet
ar
praxis mot fargade som kommer
till
landet.
Aven om de ar svenska medborgare sa maste de kunna styrka det
med giltigt pass.
'
Vi hailer pa Finland.

Brudpengar
En hittills
undertryckt
problem
har
dykt upp i offentligheten
i minoritetsSverige. Det finns starka skal tro att
barnaktenskap
redan under flera ar tilllampats bland vara invandrare utan att
nagon pakallat uppmarksamhet,
ty sadant kan ju framkalla "rashat" heter det
nar problemen brukar tystas ned.
[ Sodertalje
har problemet
markts
genom att invandrade fran Mallanostern
velat soka uppehallstillstand
for sina
m indreariga hustrur. Inte nog med att
barnhustrur
skaffas fran Mellanostern,
sedvanjan
- eller skall vi kalla det
oskickel
tycks
fbrekomma
bland
mhemska
minoriteter
ocksa.
Socialnamnden i Lund har beviljat 6.000 kr.
som hand penning for en 14-arig brud.
Inte nog med att sadan slavhandel
i
dagens Sverige med alia sociala reformer
knappast kan anses vara forsvarbart, an
mindre
fbrsvarbart
ar det at! skaltebetalarna
tvingas sUi for kostnaderna.
Kan det finnas nagon orsak att uppratthalla en sa nedvarderande
sedvanja
fr~lI1svunna tider?
C:ertrud Anljung,
medlem
i sociala
dislriktsnamnden
i Lund
S"dl
har
fin a nsieral hrud kopet a r sta rk I kril isk
mol
atl. socialnamnden
hrutit
mol
manga oJika lagar, sager lill en lidning:
"':Iickor
i zigenska
aktc.nskap
il'ver
niislan som slavar."

