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BSS SLAR TILLBAKA!
Knappt hinner de "antirasistiska"
organisationerna bildas forran
de far fritt till trade till vara
massmedier.
I somras fick nagra representanter fran BSB (Bevara Sverige
blandat) tillfalle att fora ut
sitt budskap i ett direktsant
TV-program, trots att gruppen da
bestod av endast ett tiotal medlemmar, som knaDpt visste vad de
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Den franska organisationen
"SOS racisme" har fatt avlaggare
i Sverige och genast hojdes deras
verksamhet till skyarna av den
samlade mediavarlden.
Ledande politiker satte pa sig
market "RoT inte min kompis".
Statsminister Olof Palme, justitieminister Sten Wickbom, Kommunistledaren Lars Werner var bland de
forsta som satte pa sig market.
Strax darefter kunde man t.o.m.
se en Aktuellt-reporter med
market pa sig under ett helt
program.

I------~l--------r----------,
att det varit "rasistupplopp" och menade att
det varit brak mellan
Vi som vet att det inte
"invandrarfientliga"
finns nagon yttrandefrihet
grupper och "antirasister".
eller objektivitet i svenStockholmspressen nojde sig
ska massmedier blev inte
med att saga att det var
sarskilt forvanade over den
"ungdomar" som slogs mot
publicitet som gavs at den
polisen.
lilla sekten BSB. Inte nog
med att de fick vara med i
Inte en enda tidning forett direktsant TV-program,
sokte ta reda pa vad som
de fick god publicitet i
OM BSS BUDSKAP OM EN
EGENTLIGEN hade hant. Inte
ett ungdomsprogram i TV 2 i VETTIG OCH ANSVARSFULL
heller fanns nagot som
borjan av september. Med
INVANDRINGS- OCH FLYKTING heIst avstandstaaande till
0
den gratispubliciteten ar
POLITIK SKULLE VARA
valdet fran "ungdomarna".
det inte konstigt att de
"MANNISKOFIENTLIGT ELLER
Vad som hant var att TV
lyckats bli ett femtiotal
HATISKT~ SA BLIR ALLA
gjort
reklam for en rockmedlemmar idag.
~GERINGAR I DE LANDER sm
gala
som
inte agde rum.
Men vad viII BSB? Enligt
FOR EN sADAN POLITIK
Genom
paannonsen
i TV 2
en av deras talesman, Anders OCKsA "}JtATISKA".
Bara for
lockades
massor
av
invandNorling, 18 ar, fran Tyreso att man inte slapper in
rarungdomar
och
svenska
ar BSB:s viktigaste argument alIa som bor utanfor vart
"antirasister" till ICungsdetta. "Dom (rasisterna) in- land behover man inte
ser inte att ett land, en
"hata" dem, vilket tydlig tradgarden. De vantade forkultur i isolering stagnerar.en dessa BSB:are tror. Na gaves pa denna rockgala och
Nar morgondagen blir en
de sedan talar om "stovel sysslade i stallet med att
trakassera oskyldiga flanspegelbild av gardagen har tramp" och "krematorieorer. Det gjorde att polisvi ingen framtid". "Vi maste ugnar'.'visar ~etta hur
en
kom till platsen. Nar de
ha rorelse och fa inspira- ~erkllghetsfranvanda de
kom
dit for att uppratttion och det far vi pa ett ar. M~n d~ssa figurer far
halla
ordningen blev de
naturligt satt genom'invand- a~ltsaofrltt tilltrade
utsatta
for flaskkastning.
ringen. Rasisterna forstar tIll vara massmedier.
Darmed hade braket borjat.
inte det, de ar okunniga om
Det var "antirasisterna"
och radda for andra kultur"SOS RACISrv1E"
som orsakat braket vilket
er".
Vad ar detta om inte en
helt fortegs av tidningarna
AsIKT, som BSB framfor som Den nionde augusti fick
som SAMMA DAG gav positiv
om den vore en slutgiltig
vi som tittade pa TV 2:s publici tet at "Ror inte
sanning. De anser sig vara Rapport veta att ett
min kompis"-kampanj en och
mer forstandiga och anser
trettiotal franska "anti- starkt framholl dess nodsig darmed vara BATIRE an
rasister" kommit fran
vandighet i Sverige. ExBSS:are. De avslojar dess- Frankrike for att halsa
pressen avslutade sin ledautom att DE SJALVA saknar
pa Palme och Falldin. De
re den tionde augusti sa
"inspiration" eftersom de
fick dessutom helt
har: "Ror inte min kompis,
behover invandrare till det. okritiskt beratta om sin
sager de franska ungdomarnc.
Men sa ar det ju utlandska verksamhet i ett langre
Det ar att ersatta fordomaI
forebilder som skapat BSB! inslag ~ samma program.
med kamratskap, det ar att
"
,
Avslutnlngsvis fick
visa oppenhet i stallet for
,I den kommunlstlska tId- tittarna ocksa hora att
misstro, det ar medmansklig
nIngen "STOPPA RASISMEN"
det skulle bli en "anti_ het pa forortstorget, i
(nr 4 1985. SR, BOX 242,
rasistisk" rockkonsert
skolan och pa arbetsplatsen.
12~ 02 JOHANNESHOV. P:en.
i Kungstradgarden i
4~.- pao pg 280504-2) Inter- Stockholm De kund 't
Da fragar vi Expressen vaI~
"Mi
k
",.
e In e
for m." ] ouma I'Ister :.nte
.
kcah
vJu~s
c,e som sags vara fa battre .reklam nagonorforande I BSB. "Dom sager stans.
visa lite mer oppenhet for
bevara Sverige svenskt. Ett
BSS, lite mer medmanskligbudskap som stinker mannisko Dagen efter kunde kvalls het nar vi demonstrerar pa
fientlighet och hat. Men
pressen meddela fclj&~de: torget och ersatta era forocksa radsla, osakerhet och "Anti-rasistgala slutade
domar med fakta om BSS.
komplex. Fast kanske mest
med upplopp". ~va I?ersoner Men Expressen lyssnar
oforstand ...Ljudet av
h~~e skadats llndrlgt. GT inte pa det orat D b
(Goteborgs-Tidningen) skrev framfbr tomma fr~se~. ara
"BEVARA SVERIGE BLANDAT"

stoveltramp och lukten av
krematorierok blir allt
tydligare". Vidare beratt
ar Micke att de sysslar
med att varva medlemmar
och skriva ett hafte med
manifest samt argumentoch idesamling for "antirasister och fascistmotstandare".

00

Den elfte augusti fick "Ror
inte min kompis" svenska avdelning en helsida i
Expressen.
Vi skall bara citera en enda
mening ur texten. "Kring ar
2000 kan rorelsen skrotas fa
da beraknas halva befolkning
en ha invandrare i sin slakt~
Mot bakgrund av att svenska
folket sakta men sakert
haIler pa att ta kollektivt
sjalvmord och att flertalet
svenskar inte ens reagerar
av radsla for att bli kallad
"rasist" tvingas nu BSS att
BLI ANNu AKTIVARE med det
relativt fataliga medlemmar
som HAR MJDET ATI AGERA
OPPET.
Just att fa fler att agera
OPPET ar nu det viktigaste
for BSS. Nar ANDRA ser att
nagon OPPET vagar sta for
sin asikt kommer detta att
locka ANNu FLER till oss.
Och vi maste bli MANGA SNABB
Vara motstandare kan annars
starka greppet over opinione
och svenskarna forfaller i
total passivitet.
I dagarna meddelade Dagens
yheter att man givit ett
s.k. "Frihetspris" till den
ranska "antirasistiska"
ruppen "SOS Racisme". Den
3 oktober meddelade DN att
an Lordagen den 16 november
ommer att ha en rad "antiasistiska" evenemang i
tockholms City.
i i BSS kommer inte att var
assiva och uppmanar alIa at
ansluta sig till BSS flygbladskampanj samma dag. Vi
kommer hela dagen att dela
ut flygblad under mottot
'Frihetspriset at BSS". Dett
kommer att kosta en hel del
pengar och vi uppmanar alIa
som kan att sanda ett EXTRA
STORT BIDRAG sa att kampanjen blir en stor framgang.
AlIa PuXTIVISTER kommer att
a ett sarskilt meddelande
om tid och plats for samling.

Ovanstaende bild av tyvarr dalig kvalitet
forestaller tva tidningsforsaljare. De star
nagonstans i City och saljer PATRIOTEN varje
Lordag.
Bilderna nedan visar lite av det omfattande
,vaggklotter som forekommer i Stockholm.
Att vaggarna kan tala fick vi hora av en BSSmedlem som just kommit fran Frankrike. Over
hela landet lyser FRONT NATIONALS affischer
upp de dystra rapporterna om antalet
framlingar. Front Nationals medlemmar ar
uppenbarligen mycket AKTIVA. ~~n vi kommer.

Har foljer sam en fartsattningfran
foregaendemedlemsbulletinfler forslag till pragrampunkterfor ett nytt
parti. Sand ass Dina synpunkter.
EN BATTRE

MORAL
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(Forslagtill pragrampunkt)

Det heter att ett samhalle ar vad dess medborgare ar: samhallet ar
en reflex eller spegel av manniskorna i samhallet. Om samhallet
visar sig vara alltmer moralislct anfratt, ar ocksa manniskorna i
okad omfattning hemfallna at bristfallig eller dalig moral. Men a
andra sidan ar i ett demokratiskt samhalle manniskorna en reflex av
samhallet. Om de styrande i samhallet kan tillata sig att bryta mot
moralen i sin maktstravan och i sin maktutovning, t ex genom
sloseri med allmanna medel och en lika oansvarig upplaning av
pengar, innebar ju detta ett daligt foredome.
Darfor bor man kanske inte forvanas over att manga manniskor
asidosatter vad moral
och anstandighet bjuder och tillskansar sig
pengar och allehanda formaner pa ett ohederligt satt. Korrumperade
och myglande politiker i regering, riksdag och kommuner leder till
att ocksa folket i okad omfattning hemfaller at korruption och
mygel.
Det synes oss uppenbart att sadana tendenser maste brytas, om det
inte ytterligare skall breda ut sig och bli allmant normgivande
tills vi hamnar i ett trask ur vilket vi kanske aldrig kan resa
oss. Moral och anstandighet maste komma till heders, dels genom att
inplantera vasentliga moralbegrepp i skola och undervisning, dels
genom en fastare lagstiftning som verkligen efterlevs for
brottslingar
av alla kategorier. Dartill kommer att statens
ambetsman maste sta under allmant ambetsmannaansvar
och att ledande
politiker som ertappas for brottsligt forfarande genom en sarskild
lag maste entledigas fran alla offentliga uppdrag. Dylika reformer
ar nodvandiga att genomfora, om den betankligt laga moralen skall
kunna hojas for hela samhallets basta.

Den parlamentariska
demokratin i vart land skall vara representativ
for folkviljan genom att folket i fria, regelbundet aterkommande
val beslutar om parlamentets (riksdagens) sammansattning. I teorin
fungerar detta nagorlunda. Brister forekommer dock genom att
riksdagen infort den s k fyraprocentsparren, vilket innebar att de
partier som inte erhaller minst fyra procent av rosterna utestangs
fran representation
i riksdagen och darmed heller inte erhaller
nagot statligt partibidrag for sin verksamhet som okar ju storre
partiet ar. Enligt var mening ar detta system odemokratiskt.
Fyraprocentsparren
bor sankas till tva procent.
Statsunderstod
till alla partier, ocksa riksdagspartierna,
bor
slopas. De politiska partierna skall vara ekonomsikt sjalvbarande
och finansieras uteslutande genom medlemsavgifter och frivilliga
extra bidrag, vilka dock bor vara aVdragsgilla liksom alla
ekonomiska bidrag till ideella organisationer. Det parti som inte
kan vinna sadant fortroende hos sina medlemmar, att de vill hjalpa
till att finansiera dess verksamhet ar uppenbarligen inte
meningsfullt
och livdugligt nog for att existera. partiernas
sjalvfinansiering
skulle framja den politiska idealiteten och
sanera demokratin. For att ytterligare vitalisera demokratin bor
folkomrostningar
verkstallas enligt schweizisk modell i viktiga
fragor dar partierna saknar ett brett folkligt stod, bade pa
kommunalt plan och pa riksplanet.

Sverige ar ett av varldens mest utvecklade industrilander. Alia
avancerade industriprodukter
- fran hypereffektiva stridsflygplan
till mikrodatorer kan tiIlverkas i vart land tack yare skickliga
konstruktorer och tekniker, dugliga foretagare och arbetare, vilket
i sin tur forutsatter en speciell begavning hos tillrackligt manga
i vart land och en tillrackligt god skolning och utbildning inom
landet.
Dartill behovs ocksa en tillrackligt god stimulans for dessa
begavningar och tal anger att gora sig gallande. Gynnsamma
arbetsvillkor och sarskilda stimulanser for uppfinnare och nydanare
bor lamnas. Rar bor ytterligare stimulanser goras for att
ytterligare framja ett expansivt och konkurrenskraftigt
svenskt
naringsliv, t ex genom lamplig aVbyrakratisering och en ny
skattelagstiftning
som inte stryper vara begavningar och vart
duktiga folk.
Samtidigt bor importen av industriprodukter
som kan tillverkas i
Sverige avsevart minska, i synnerhet fran laglonelander. Det ar
inte yare sig skaligt eller mojligt, att Sverige som ett
hogloneland skall konkurrera pa den inhemska marknaden med
importprodukter
fran laglonelanderna - foljden blir bara standiga
foretagsnedlaggningar
med socialt forodande, individuellt olyckliga
och ekonomiskt forslosande arbetsloshet.
Sjalvfallet skall Sverige inte overga till strikt protektionism och
strypa importen fran utlandet. Det skulle vara forodande for var
exportindustri,
da andra lander i sa fall skulle vidta motsvarande
repressalier mot Sverige. Men vi maste vasentligt reducera importen
av sad ana produkter som vi kan tillverka lika bra och oftast battre
inom landet, varvid det i framsta rurnmet galler att minska importen
fran laglonelanderna genom extra tullar pa produkter darifran.
SVENSKA

FORETAG

OCR MULTINATIONELLA

22 (Forslag till

programpunkt)

pa senare ar har kritisk uppmarksamhet alltmer riktats pa den
politiska fara som de stora multinationella
foretagen i vissa fall
utgor. Undersokningar har overtygande visat att flera av dessa
gigantiska transnationella
foretag, som ofta delvis ags av
storbanker i New Yorks Wall Street med vidstrackta affarsintressen
over hela varlden, blandar sig i andra landers interna politiska
forhallanden genom ekonomisk utpressning. De har aven genom lejda
kuppforsok orsakat att misshagliga regimer stortats och fort till
makten mera tillmotesgaende
och manipulerbara regimer, sa t ex i
Bolivia pa 40-talet, i Guatemala pa 50-talet och - kanske mest
uppmarksammat - i Chile 1973, nar folkfrontsregeringen
Allende
stortades och en militarjunta under General Pinochet tillsattes.
Mot denna bakgrund framstar det som en viktig princip for varje
stats nationella oberoende, ocksa en liten stat som Sveriges, att
utlanska foretag som redan har etablerat sig - eller skall etablera
sig - i Sverige underkastas svenska lagar och forordningar
och
blir agda av svenska medborgare. Detta bor forhindra dessa
multinationella
foretag att utova hemlig eller obehorig ekonomisk
eller politisk verksamhet i vart land. Samtidigt skall sjalvfallet
svensk~ multinationella
foretag vara fullt beredda att underkasta
sig motsvarande inskrankningar i de lander dar de etablerar sig eller redan har etablerat sig.

Det ar tyst i rikspressen om det lilla komm~~ala partiet Opolitisk Kommunal
SparsruTh~et(OKS) i Vara, som fick sju mandat och darmed ar ett av landets storsta
missnojespartier i mandat raknat. Men i lokalpressen far vi veta att partiet
fortsatter sin kamp for kommunens basta.
OKS ar ju starka motstandare till invandring och har hogljutt framfort detta i olika
sammanhang. Det har foranlett skolstyrelsen i Vara att vilja infora ett nytt amne pa
laroplanen - "rasism" - och har i en rundskrivelse till lararna gjort fula pahopp pa
OKS, som slagit tillbaka med en JO-anmalan som tagits upp av JO, men beslutet kommer
inte forran nasta ar.
Skanepartiets framgangar i Malmo kommun (och flera grannkommuner) chockerade
etablissemanget. Dagen efter valet skrev Arbetet (s) att "valresultatet i Malmo ar
nagot av en tragedi. Det lilla Skanepartiet, ett missnojesparti med rasistiska och
odemokratiska drag har kommit in i fullmaktige". Kvallsposten skrev den 21/9
att man borde "isolera Skanepartiet".
BSS lokalombud i Malmo, Ulf Ranshede, ringde upp partiledaren Carl P. Herslow.
Herslow berattade att han fick iden till partiet nar han bodde i Holland 1976 och
borgarna fatt makten i Sverige. Moderaterna hade lovat fri radio- och TV men svek.
Da startade han Skanepartiet 1977. Sedan kom narradion. 1983 hade SkaP 27 timmar
narradio i veckan. Allt fler borjade tala om partiets sandningar. Efter januari 1984
fordubblades antalet sandningstimmar till 54 timmar i veckan. En kand rockartist,
Karl P Dahl (som senare dog) tog over fredagssandningarna som blev mycket populara.
Antalet medlemmar okade starkt. Fore valet gjordes en opinionsundersokning av S1FO
som visade att SkaP i Malmo var lika stora som Fp och C tillsammans.
Socialdemokraterna tog over storre delen av SkaP:s narradiosandningar, trots att
de sjalva var emot narradio. Men efter 66 ar vid makten forlorade de r,1almooch
det visade sig senare att det mest var f.d. socialdemokrater som rostat pa Sk22.
Vlf Ranshede fragade hur partiet staller sig till invandringen och Herslow forklarade
att invandringen skall stoppas av ekonomiska skal. - Vi ar inga rasister, tillade han.
(I en intervju i Arbetet den 20 september berattade han att han i tva ar sallskapat
med en spansk zigenerska.) - 1nvandringen skall stoppas till statsskulden ar betald.
- Jag har hart att Du sparkat ut BSS-sympatisorer ur partiets styrelse, stammer det?
fragade Vlf.
Ja, vi kan ju inte ha rasister i ett ickerasistisk parti, svarade Herslow.
Sedan hade inte Herslow tid att prata langre.
Fran BSS sida framhaller vi att varje form av invandringsmotstand ar viktigt. SkaP
tycks inte se de etniska/kulturella aspektera pa invandringen, vilket ju ar ett maste
om svenskarna skall fa overleva som etniskt sarpraglat folk. Och med SkaP:s liberala
politik kan detta bli svart, ja kanske omojligt. De viII ga med i bade NATO och EG.
Med amerikanska negersoldater pa svensk mark blir det svart att bevara Sverige
svenskt. Pa sikt finns det dessutom risk att valjarna, som huvudsakligen var vanliga
arbetare (i en tidning kallades de "trasproletarer") sviker partiet eftersom han
klart deklarerat att han kommer att stodja borgarna i alIa fragor.
Nordiska Rikspartiet okade sitt rostetal fran forra valet och resultatet ar en direkt
foljd av den omfattande publicitet de erhallit i samband med brakiga moten.
National-Demokratiska Partiet, som i sista stundbeslutade sig for att trycka ett
program fick trots sin obemarkthet ungefar sa manga roster man hoppats pa.
Opinionspartiet, som heller inte fatt nagon storre publicitet fick nastan lika manga
roster som NDP. Daremot fick Lennart Nybergs "moden.ta spranglista" fler roster an
de nationella smapartierna tillsammans. Men forklaring ligger i att de moderata
valsedlarna systematiskt bytts ut och valjarna laser i regel bara partibeteckningen.
I Stockholms kommun stallde Framstegspartiet upp. De hor ocksa till de grupper som
man tiger om (aven om partiledaren fick medverka i ett TV-program efter valet), men
de lyckades anda mer an fordubbla rostetalet fran forra valet.
-----Valresultatet visar anda att allt £ler lagger sin rost pa "nationella partier".

Totalt sett var resultatet uselt for de nationella, men det beror framst pa att det
inte finns ett enda KRAFTFULLT ALTERNATIV som ar kvalificerade nog att konkurrera
med de storre partierna. Men med all sakerhet kommer ett sadant alternativ snart nog.
Det behovs verkligen ett nationellt alternativ. Inte minst mot bakgrund av att de
kommunistiska sekter som foresprakar massinvandring, nationsupplosning och revolution
har okat sitt rostetal mer an vantat. Socialistiska Partiet har okat dramatiskt sedan
forra valet. Vi vet att en stor del kommunistiska invandrare
lagt sin rost pa dem, men har ocksa hart att manga av MISSTAG
rostat pa fel parti. BSS har fatt flera rapporter om detta
Jag bOll pA att ta reI valsedel
och vidstaende pressklipp ur Aftonbladet den 12/9 visar att pA posten. Var nara att ta
den 80m var mArkt Socialispartiet antagligen erhallit fler roster an de borde ha.
tiska Partiet istAllet fOr Socialdemokratema.
Det ar
Vi har ocksa fatt hora att smapartier med komplicerade
'Iatt fOr oss invandrare att
stavningar kan bli felaktigt redovisade fran de olika
fOrv8xla demo .
Lanen. Sa har KAN det ga till: Ett visst parti kallat t ex
Nina Kungsfeldt
A-B Char fatt 10 roster i ett Ian. Nar ombudet skall
redovisa rosterna glommer han att skriva bindestrecket
mellan A och B. I ett annat Ian satter ombudet bindestrecket av misstag mellan B
och C. Nar riksskatteverket far detta redovisningar har A-B C partiet endast fatt
10 roster och A B-C partiet star som sarskild post. Likasa kanske vissa ombud
skriver en forkortning for att underlatta sitt arbete, t ex ABC, aven da blir
redovisningen felaktig. BSS ringde till Riksskatteverket och fragade om det kunde
vara sa och de svarade att detinte ar omojligt, men de forsoker att ratta till det
innan den slutgiltiga listan kommer ut.
Tyvarr kan man dock inte lita pa att resultatet ar alldeles riktigt for de sma
partierna.

Riksdagsvalet
Arbetarpartiet-socialdemokraterna
Moderata Samlingspartiet
Folkpartiet
Centern
Vansterpartiet kommunisterna
Milj opartiet de grana
Socialistiska partiet
Centrum-DEmokraterna
Talande tomma stolar
Nordiska rikspartiet
Europeiska Arbetarpartiet
National-Demokratiska partiet
Opinionspartiet
Framstegspartiet
Skanepartiet
Bevara Sverige Svenskt (BSS)
Germanska unionspartiet
Svenska Reformpartiet
Sveriges Realpoli tiska parti
Svenska Patriotpartiet
Svensk Realdemokratisk Samling
Mogens Glistrup
Bevara Sverige blandat
For Sverige partiet
K Anderssons Anti illegala- invandrare parti
Karl XI I
Le Pen-stoppa invandringen-ut med flyktingarna
Samarbetspartiet for Sveriges val
Svenska antiinvandrarpartiet
Sverige at svenskarna~
Ut med svartskallarnapartiet

roster
2487551
1187335
792268
691258
298419
83645
16247
769
710
468
393
179
175
85
68
8
4
4
5
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Den svenska kulturen och de svenska traditionerna ar varda att bevara. De svenskar
som alskar sitt land utpekas och trakasseras. Kommunister och landsforradare gor
vad de kan for att forstora svenska hogtider samt andra tillfallen da svenska
patrioter samlas. De ar ej heller frammande for att gripa till vald i dessa
sammanhang.
Med stora ekonomiska tillgangar bekampar de a~tivt de svenskar som ar stolta over
sin harkomst.
Manhems Vigman ar sammanslutningen av oss svenskar som aldrig tanker ge upp kampen
om vart land och vara traditioner.
Hjalp oss att bli mycket starkare an de organisationer som bygger pa landsforraderi.
Vi tanker borja var verksamhet genom att stalla upp med vakter, som hjalper till att
uppratthalla ordningen vid patriotiska sammankomster. AlIa bor hjalpa till
ekonomiskt, men aven personlig hjalp behovs. Satt in en slant redan idag och kop
garna vart tygemblem i fyra farger.
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VI SaKER FLER VAKTER
AlIa som viII inga i
vaktstyrkan den 30:e
november skall omgaende
meddela detta per brev
till BSS, Sekreteraren,
Box 60015, 104 01 Sthlm.
Alla som skall medverka
i Stockholm som vakter
kommer att fa sarskild
legitimation mm. Vi
kommer ocksa att ha ett
mote dar vi lagger upp
planeringen.
Alltsa: skriv omgaende
och meddela om Du viII
vara vakt at BSS den 30:e
november.

Sitt inte bara och svar over
Har hemma ondgor man sig
propagandan for invandring i
over att svenskar kastar
Magasinet och de andra antijarnlock genom fonstret
svenska programmen. Gar nagot hos invandrare, men samkonkret.
tidigt bidrar man till att
uppmuntra
svarta i sydafrika
Anmal garna programmet till
att
sla
ihjal
de vita eller
Radionamnden. Erfarenheten
de
svarta
som
inte viII ha
visar tyvarr att TV kan vinkla
kommunism
dar.
nastan hur mycket som heIst
utan att detta beivras, men detMan glorifierar den svarta
skadar inte att forsoka.
"patriotismen" dar och forAdressen ar: Radionamnden
foljer svenska patrioter i
Box 2305
i Sverige. Vart tog moralen
103 17 S1DCKHOLM vagen?
(Tfn: 08-143835)

MANDAGEN DEN 2 SEPTEMBER genomforde BSS sin andra demonstration i Norrkoping,
denna gang utanfor Statens Invandrarverk. Den forsta agde som bekant rum tidigt
i varas och slutade i vilt slagsmal sedan polisen ej infunnit sig pa platsen.
Den har gangen gick det lugnare till. Kl 14.00 vecklade vi den medhavda banderollen med texten "S1DPPA INVANDRINGEN - VERKA FOR REPATRIERING" samt monterade
upp hogtalaren utanfor Invandrarverkets entre.
Sa fort talet borjat sa oppnades fonstren och forvanade tjansteman tittade ut,
dock ville (vagade?) ingen komma ut och diskutera med 055. Personalen verkade
forbryllad over att nagon offentligt vagade kritisera invandringspolitiken.
Journalister fran lokalpressen fanns ocksa pa plats. Nagra enstaka meningsmotstandare hade hittat till platsen och skrek nagra glapord i brist pa battre
argument. Samtliga motesdeltagare upptradde lugnt och lat sig inte provoceras.
<

Efter en halvtimme flyttade vi 055 runt till baksidan dar talet upprepades sa
att de tjansteman som hade rum at det hallet ocksa fick hora folkets protest. De
oppnade fonstren och hangde som byfanar ut genom dem anda tills de av nagon overordnad tvingades stanga fonstren,
FLYGBLADSUTDELNING
Kl 15.00 avslutade vi motet. Men strax darinnan hade Tord Palmlund, Invandrarverkets chef, smugit sig ut for att lasa vad som stod pa banderollen och sedan
smog han in i huset igen. Journalisterna gick och kastade sina manus i papperskorgen.
Vi skiIdes at med undantag av 055 fran Stockholm som stannade kvar ett par timmar
och delade ut over tusen flygblad till hushallen. Allt hade gatt bra ...trodde vi.

HEJ KAMRATER!
Jag heter Jens och var med vid demonstrationen i Norrkoping den 2 september. Jag
hade akt upp tillsammans med en annan medlem och tva tjejer for att hjalpa till
att demonstrera for Sveriges basta.
Efter avslutad demonstration gick vi ner pa stan. Dar bestamde vi 055 for att ta
en fika och lite mat. Vi gick in pa det enda vi hittade - ett Kebabstalle. Det var
nastan folktomt dar. Bara en gast, en invandrare, och tva personal, troligen
turkar. Gasten forsvann snabbt darifran.
Nar vi hade fikat och atit klart fick jag plotsligt se att gasten som stuckit nu

satt dar igen. Plotsligt vallde det in turkar eller dylikt. De var ungefar
20 stycken. De satte sig ned och borjade tjattra pa sitt hemsprak. Vi borjade
ogilla situationen och reste lungt pa oss for att ga mot utgangen. Mellan oss
och utgangen stod en iranier och gnallde: Javla skinheads jag blir sa radd for
alIa era tatueringar. osv. Vi svarade inte ens, de var ju sa manga. ~~n kompis
och tjejerna hann ut, men inte jag. De andra "svartskallarna" hade foljt efter och
stoppade mig. De fragade om det var jag som demonstrerat mot demo Jag borjade
forklara att vi inte demonstrerar mot dem, utan mot systemet. Jag hann ungefar
halvvags. Plotsligt kande jag nagot tungt falla over ogat sa det svartnade. Det
var en ur mangden som hoppat fram och ville visa sig tuff. Jag stod dock kvar och
de sag forvanade ut och borjade sparka ut mig medan personal en lugnt iakttog det
hela.
ft Nar jag val kom ut sa blekande en av tjejerna och jag sag samtidigt att mina vita
byxor och min vita troja blivit rodfargade av blod. Jag var dessutom kraftigt
blodig runt ena ogat och fick uppsoka en toalett for att rengora mig. Nar vi
i tvattat av mig (de andra fick hjalpa till) sag jag att ogonbrynet spruckit och
" det var tva stora sar under ena ogat. Vi akte direkt till akuten och fick vanta
dar i tva tirnmar innan det blev sytt.
Den har handelsen visar ju att ens farhagor ar besannade. Men de som beter sig
sa har skall en dag fa sitt straff. Kebabstallet hette Bistro spiralen sa att alIa
vet vart de inte skall ga.
Jag bifogar kopia pa lakarintyg rnm.

1

Pa kvallen den 30 september satt tva lS-ariga ensamma tJeJer pa en trappa pa
Vasterlanggatan i Gamla Stan. Pa hall ser de hur 7-8 invandrarungdomar i
18-ars aldern kornmer gaende i riktning mot dem.
Invandrarna stannade till hos tjejerna och fragade efter en cigarett. Den ena
flickan svarade att de inte hade nagra och fick da till svar: '~ad ful Du ar
din javla nazist". Man kan ju fraga sig nar asikterna borjade sitta i kladerna,
tjejerna var kladda i svart och korthariga. Det var tydligen tillrackligt for att
invandrarna skulle kanna sig provocerade. Sjalvklart tycker ingen svensk om att
bli kallao nazist och en av tjejerna blev sa ilsken att hon skrek: "Ak hem din
javla svartskalIe".
- Muckar ni gral, fragade da en av invandrarna.
- Det ar val ni som muckar gral, svarade en av tjejerna,
nar ni kallar oss for nazister.
Nu kande sig tydligen invandrarna sa hotade (???) av de tva unga flickorna att en
invandrare drog kniv och slagsmal uppstod. Tjejerna forsvarade sig sa gott de
kunde men hade ingen chans. En av tjejerna halls i av tva killar medan en tredje
skar henne i ansiktet flera ganger. Den andra tjejen kom undan med ''bara''ett
snitt vid ogonbrynet.
Under braket kom nagra svenska ungdomar, s k skiTh~eads, till undsattning och
jagade bort invandrarna. Under flykten skrek dom: '~i skall ta over Sverige" och
"Bevara Sverige Blandat". Den ena flickan fick uppsoka sjukhus och sy ett par stygn.
Berattat for Johan Eriksson
Kornmentar: Ovanstaende handelser visar inte bara att "flyktingpoli tiken" pa ett
direkt satt hotar vanliga svenskar, utan att detta kan handa okornmenterat
av de stora massmedierna visar att de indirekt stader invandrarvald.
Annars skulle de ta avstand fran denna typ av vald, som blivit sa vanligt

Den 31 augusti var det dags igen for nynazisterna att smaka pa den svenska "demokratin".
Avrattningsplats denna gang var Helsingborg. Polisen hade av taktiska skal flyttat
motet fran onskad plats till polisens parkeringsplats.
Helsingborgs Dagblad, lokaltidningen, hade utannonserat apellmotet tva veekor i
forvag oeh sista veekan skrivit dagligen om det forestaende motet. Sveriges Television
fannspa plats tillsammans med horder av fotografer fran landets alIa stora tidningar.
Ett tusental motdemonstranter oeh nyfikna hade sokt sig till platsen. Dar farms
invandrare oeh flyktingar fran hela varlden oeh kommunister fran hela det roda
spektrat. En ren pobelhop med etablissemanget pa sin sida. t4edvilken ratt har dessa
fanatiker ratt att sla ner oeh misshandla manniskor med "armor lunda" asikter? Har de
stod i lagen? Nej, men de har stod hos vissa massmedier oeh aven hos politikerna som
inte tar avstand fran detta.
Motesfriheten ar skyddad i grundlagen oeh darfor skall varje enskild grupp, organisation ete fa halla mote utan att behova riskera livet. Detta ar en lag vi skall vara
radda om oeh ANVANDA, men nu finns risken for inskrankningar i motesfriheten oeh
darmed demokratin. AlIa asikter maste aeeepteras, bade kommunister oeh nazister.
Demokratins pris ar att aven extremister maste fa yttra sig.
JAGAD
Knappar "mot nazism" saldes till folket oeh snart bar flertalet sadana marken. Vissa
aldre (erfarna) kommunister hade megafoner oeh skrek slagord som "Krossa nazismen",
"Stoppa rasismen" osv. Det delades ut antinazistiska flygblad oeh saldes antirasistiska
tidningar. De som lag bakom kallade sig FORENINGEN FOR FRED OCH FRlHET!
Plotsligt satte kravallerna igang. Den ene efter den andre NRP:aren blev jagad,
uppsprungen, nerslagen oeh sparkad. Jag sjalv blev injagad pa polishuset pa grund
av min kladsel: Gran eombatjaeka, jeans, hangslen, kort har oeh kangor, da jag forsokte
radda en NRP:are fran lynehning. Min kladsel anses namligen som en slags "nazistuniform". Val inne pa pOlishuset blev vi intervjuade av en mangd journalister. Som
BSS:are deklarerade jag tidigt oeh tydligt att vi i BSS ar neutrala, men att jag
blev tagen som "nazist" oeh tvingades ta skydd hos polisen. Jag berattade for
journalisterna hur "pobeln satter demokratin ur spel". Journalisterna skrev oeh
jag pratade pa, men inte en rad av det jag sagt kom med.
I efterhand har jag skrivit massor av brev till pressen med anledning av det intraffade
utan att nagot publieerats.

SVERIGES HISTORIA, FORTSATTNING
FRAN FbREGAENDE MEDLEMSBULLETIN.

Tva ar efter Harald Harfagres stora seger landade de forsta nybyggarna pa
Island. Hit overflyttade nu ar efter ar den kraftigaste delen av Norges hovdingaatter, "maktiga och goda bonder", som hellre Himnade Hidernebygden, an
bojde sig for Harald som galdade dem skatt for sin jord. Pa Island fortsatte
Norges storman sitt fria liv. Har var envar sin egen herre. Minnena fran hembygden bevarade de troget. Under de langa vinterkvallarna lyssnade man med
fortjusning till guda- och hjaltesanger och berattelser om frarnstaende nordman; och slutligen blev sanger och sagner upptecknade. Sa har vi islanningarna att tacka for att t ex de harliga Eddasangerna raddades.
De islandska attesagorna ger oss de yppersta bilder av de garnla nordbornas
liv och kynne. Den mest beromda historieskrivaren ar Snorre Sturlasson, som
forfattat en mangd - dock norsk/islandskt fargade - berattelser om nordiska
konungar. Han dog ar 1241.

SVENSKARNAS vikingafarder gallde mest bstersjons sodra och ostra kuster sarnt
landet innanfor - helt naturligt, da deras eget land lag vid detta hay. Man
kallade dessa farder "i ostervag". Den mest befarna vagen blev genom Finska
viken, uppfor floden Neva och over sjon Ladoga. Darifran forde en ny flodfard
soder ut till sjon lImen. Har grundade nordmannen bland de underkuvade slaverna
ett rike, vars huvudstad kallades Holmgard (senare Novgorod). Men nordmannaskarorna seglade vidare pa floder at soder. Genom att dra sina latta fartyg
langa strackor pa rullstockar kom de till Dnepr-strOrnmen, som de for pa till
Svarta havet, grundade nya vaIden pa den slaviska slatten, daribland Kiev, som
med tiden blev det ryska rikets huvudstad. Av slaverna benamndes dessa svenskar
rus eller ros, darfor att de fIesta kom fran svenska bstersjokusten. Denna kallades
namligen Rodslagen, darfor att den var indelad i roddarlag, vilka var skyldiga
att folja sveakonungen i harfard med ett visst antal fartyg, bemannade med roddare
"rodskarlar". Nu ar Roslagen namn endast pa Upplands ostra kusttrakt och skargard.
Det av rus beharskade landet kallades efter dem for Rus-land, vilket sedan blev
Ryssland.
Om detta berattar en gammal rysk kronika foljande. Vid mitten av 8oo-talet kom
man fran andra sidan havet och kravde skatt av slaverna men blev efter nagra ar
bortdrivna av dessa, som nu forsokte regera sig sjalva. Men da blev det ingen rattvisa i landet; starn reste sig mot starn.Darfor sade de till varandra: "Latom oss
soka en furste, som kan rada over oss och dama det som ratt ar!" Och de gick over
havet till rus och sade: '~art land ar stort och rikt, men det finns ingen ordning;
kom och rad over oss!" Tre broder blev da utvalda med sina fOljen. Den aldste av
dem, Rurik, bosatte sig i Novgorod och blev snart, efter sina broders dod, ensarn
harskare. - Kronikans uppgift, att svenskarna inkallats, far nog ej uppfattas bokstavligt. Mojligen har de kallats av nagot parti och besegrat dess motstandare.
Men i alIa handelser ar det svenskarna, som grundlagt ryska riket, och den till
utseendet obetydliga telning, som de planterade, har utvecklat sig till ett av
varldens storsta riken. Sitt namn har det fatt av - vara egna rospiggar, d.v.s.
Rods-byggare.

.

NORRMANNEN styrde med forkarlek till ogrupperna norr om Skottland, som lag dem
narmast. Pa Shetlandsoarna var bondernas sprak norska anda frarn till omkring ar
1800. Fran de skotska oarna gjorde nordborna plotsliga plundringstag till Skottlands,
Englands och Irlands kuster, dar de aven grundade maktiga riken. En tid innehade de
storre delen av Irland. De danska vikingarna hemsokte Englands, Tysklands och
Frankrikes kuster. Enstaka flockar trangde anda ner till Medelhavet. Fran Afrika
forde de med sig bl a negrer som krigsbyte. Dem kallade nordborna "blaman". England
blev erovrat av den danske kungen Sven Tveskagg.
fortsattning nasta bulletin ...

Den sam foljer debatten hor ofta hur politiker och ledande massmedia gar gallande
att BSS ar "rasistiskt". Det ingar sam ett led i skrackpropagandan mot kritiker
av massinvandring. Det galler att forsoka tysta den opinion sam inser vilket fiasko
"det mangkul turella samhallet" ar.
Ibland faller nagra av ass in i motstandarnas jargong och framhaller garna att vi
AR rasister. Darfor kan det vara vasentligt att klan!ora hur vi ser pa "rasism".
Om vi forst tar en titt i ett uppslagsverk (DATA, _1971) sa kan vi dar lasa under
rubriken Rasism: Den syn pa rasfragan enligt vilken hudfarg och rastillhorighet
skall vara avgorande for de medborgerliga rattigheterna. Exempel pa rasism ar
apartheidpolitiken i Sydafrika, segregationen i USA och judepolitiken i nazismens
Tyskland.
Sa langt detta uppslagsverk. Andra uppslagsverk kan ha formulerat sig nagot
annorlunda. Men klart framgar att en rasist ar en person eller myndighet sam
VARDERAR olika grupper efter deras etniska tillhorighet. BSS VARDERAR INTE andra
manniskor pa grund av deras tillhorighet, aven am vi - liksom aven vetenskapen inser att raserna ar OLlKA. Men bara for att de ar olika gar vi ingen vardering av
huruvida de ar "samre" eller "battre", i:ivenam ingen skulle kunna ta fran ass
ratten att inta en sadan standpunkt.
Men for att klXITnagora det maste man kunna dra klara granser for de olika raserna
och kunna forklara till vilken "ras" varje person tillhor. Tidigare har man Xunnat
definiera en ras enligt foljande: En grupp manniskor sam levt isolerat och da
utvecklat vissa gemensamma yttre och/eller inre egenskaper.
Inom Norden har det funnits ettflertal olika raser och dessa kunde vid sekelskiftet
definieras, men med okade omflyttningar har de blandats upp ordentligt aven am en
skarpogd iakttagare i vissa omraden an idag kan finna gemensamma drag has
befolkningar.
En rasist maste alltsa ha detta klart for sig forst. Darefter upphojer han sin egen
"ras" till den "battre" rasen. Alla sam inte tillhor denna ras frantas alla sina
medborgerliga rattigheter och sarbehandlas.
Om BSS skulle falla inmotstandarnasjargong
skulle vi trassla till det for manga
av vara a~~angare sam inte riktigt skulle veta vil\et ben de skall sta pa.
Om BSS i stallet starkt framhaller att vi INTE ar rasister, ger det ass inte bara
tillfalle att ga i genmale mot motstandanlas felaktiga tillmalen utan det ar ocksa
mer korrekt eftersom BSS INTE ar rasistiskt. Inte ar Finlands regering "rasistisk"
bara for att de driver en flykting- och invandringspolitik sam BSS forordar.

• • Massor av killar pa Cypern
ar "kamakis" - en term som
ursprungligen har med harpunfiske att gora men som i dag fatt
en helt annan betydelse: att jaga
skandinaviska flickor pa stranden.
Den engelskspr1'lkiga tidningen The Cyprus Weekly intervjuade harforleden n1'lgrakamakis i Ayia Napa.

- Det ar lite som att jaga, berattar 18-1'lrigeKypros Loizdes.
Det ar en del erfarenhet och en
annu stOrre del tur. Vi h1'lllerp1'l
tills vi Iyckas.
Det har varit en kulturchock
for cyprioterna att plotsligt invaderas av topless-solande blondiner. De aldre mannen ar fortfarande generade, medan de

FLYKTINGBYRAN
har stort behov av bostader for
f1yktingar frAIl hela vulden.
Vi soker higenheter, del av Iii·
genheter och inneboenderum.
3 villkor galler; liigenheten
skall vara moblerad, det so
finnas godkant kontralrt och
hyrestiden mAste vara minst 6
man. V.g. ring Didar Samaletdin eller HAkan Sundberg, tel.
08-22 6140 alia dagar kl. ~IO._

yngre gjort en sport av strandraggandet.
- Vi har vissa regier, sager
Kypros. Vi talar inte med en
flicka am hon ar tillsammans
med nAgon annan.
- Men, tillagger han, nar jag
gifter mig -ska det vara med en
cypriotiska, och hon kommer inte att tillAtas gA ner p1'lstranden
i Ayia Napa. Det ar klart att jag

inte har nAgon respekt for flickorna sam ar har.
Och vad
tycker
tjejerna
sjalva? En del tycker am uppmarksamheten, andra blir besvarade.
- Jag bryr mig bara inte am
dem, sager danskan Helle Hjort.
Huvudsaken ar att inte stanna
och prata, fOr d1'ltror de att man
ar intresserad.

'Miin kallar Clet splittring
• 'l ett
socialistiskt
S~rjge far man inte ha
olika asikter i nagon
enda fraga. DA kallas
det "splittring".
Det som ar sjalva
vitsen med en demo-

_.-------- I

kratisk stat, att viktiga
fragor stots och blots
fran olika synpunkter,
det kallar socialisterna
"ofor mag a att fatta beslut".
.If Lundmark.
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Lordagen den 28 september samlades sjutton forvantansfulla BSS:are till en kurs
i argumentationstraning.
Vi traffades tidigt pa morgonen vid Slussen i Stockholm och gick gemensamt till
Stadsgardsterminalen och den bat som sl(Ulle ta oss till Aland. Vi akte med Viking
Sally och.hade ett eget konferensrum pa baten. Nagra medlemmar hade kommit anda
fran Karlskoga och Oskarshamn for att delta i kursen och traffa kamrater.
Kursen som Leif Zeilon holl pa ett utomordentligt satt handlade om olika argument
och argumentationst~~tik. Vi fick lara oss lite om offensiv och deffensiv taktik.
Vi larde oss att spalta upp de olika argument en och fick en battre blick over vilka
arguments-kategorier det finns i invandringsfragan. Argumenten delades in i huvudgrupper och sedan undergrupper och vi fick skilja pa argument, asikter och argument
med eller utan stod i forskning eller erfarenhet.
Det var en mycket givande kurs dar man larde sig mycket nytt. Kursen holl pa hela
ditresan med undantag av lunch- och fikapauser. Ingen sprit eller tobak fick
konsumeras i konferensrummet. De fa som rokte fick gora det i pauserna.
Det var mycket folk pa baten och flera slagsmal uppstod bade pa cit- och hemresan.
Men ingen i vart sallskap var inblandad i de braken, som mest var "fyllbrak".

Nar vi kom till Mariehamn tog vi en promenad i en park och manga- av oss som varit
' dar tidigare uppfattade Aland som ett verkligt monstersamhalle. Trevliga innevanare,
smaskalig bebyggelse och folklig sammanhallning, praktiskt taget inga invandrare.
~ Pa hemresan kopplade vi av med smorgasbord och larde kanna nagra andra manniskor med
f samma asikter i invandringsfragan. Nagra andra av oss besokte baren, dock utan att
~ titta alltfor djupt i glasen.
Efter resan gick vi till vart ~ontor och diskuterade lite om de praktiska problem
som finns i varje organisation som befinner sie i ett uppbyggnadsskede. Sedan gick
t var och en at sitt hall med fornyad stridslust.
Jan Svensson
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VIKTIGT MEDDELANDE!

BSS hade i borjan av aret investerat i en begagnad kopieringsmaskin for att kunna
producera billigare kopior som ofta maste tas. Redan i september hade den blivit
sa dalig att den var obrukbar. I stallet for att ga till dyra kommersiella trycl~are
med flygblad, bulletiner och annat har vi kopt en splitter ny kopieringsmaskin.
For att kunna finansiera det inkopet har vi for forsta gangen stallt oss i skuld.
Detta for att vi pA LANG SIKT tjanar pa inkopet. Men just nu ar vi skuldsatta.
For att snabbare komma i fran var skuld behover vi alIa patriot rs hjalp och den
hjalpen ar nu viktigare an nagonsin - och den maste komma fort. Vi hoppas namligen
att kunna genomfora en rad aktlviteter under november och december, men dessa
aktiviteter kostar pengar. Vi maste mota offensiven fran vara motstandare och fa
fram nya flygblad och klistermarken. Den 16 november skall vi dela ut flygblad i
hela Sverige, men framst i Stockholms City. Den 30 november planerar vi den storsta
patriotiska manifestationen sedan foregae~de ar da nastan 300 personer slot upp.
Denna manifestation (demonstration och fackeltag) kommer att kosta mycket pengar
da vi ar i behov av att inkopa nagra nya (eller begagnade) flaggor, tyg till armbindlar, facklor och mycket annan kringutrustning. Vi vet dessutom redan nu att
Kommunistisk Ungdom (VPK:s ungdomsforbund, som dessutom kallar sig "demokratiskt")
kommer att anordna en motaktion, sa det kan bli hett am oronen (for dom). Vi har
dessutom planerat att genomfora ett offentligt mote i Stockholm och behover redan
i forvag bidrag till lokalhyra mm. Tillfalliga ekonomiska uppoffringar kravs nu
av alla medlemmar. Nar aret ar slut AR VI STARY~
AN NAGONSIN och nya proj ekt
kommer att genomforas. Men vi behover Ditt stod. Vart postgiro ar 81 81 70-3.
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