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SOM HAN ER I HANINGE?
"Fascister, rasister, framlingsfientliga"
Invektiven haglar fran
vansterextremisternas sida.
Ingen vagar saga sanningen.
Fran Haninges invanare ar
stodet dock enormt.

c1) arfor

ar de styrande sa radda fOr att
Sverigedemokraternas
politik skall komma till folkets kannedom? VarfOr ar de styrande sa
noga med att undanhalla sanningen om vansterterroristernas politiska vald ? - Svaret ar att de styrande
vet att Sverigedemokraterna
har ratt. Det ar darfOr
som de styrande latsas som det regnar trots att politiskt vald fOrekommer i Haninge. Vad tror Du hade
hant om samma sak hade drabbat ett etablerat parti?

Sverigedemokraternas ordforande i Haninge,
Anders Steens nedsprayade carport 1998-04-18.

m.fl. vad de gar fOr. Eftersom vi ar deras mots tandare sa hailer de tyst! Men inte bara det, aven riksdagspolitiker och massmedia som mycket val vet
vad som hander hailer tyst. Vi lever i en latsasdemokrati, dar Sverigedemokraterna ar de enda riktiga
forsvararna av yttrandefriheten och demokratin. Det
som inte intresserar de styrande struntar de i. Ja, de
tycker sannolikt att det ar bra att deras mest forhatlige motstandare (som sager det som vanligt folk tanker) tystas, bara de slipper gora smutsjobbet sjalva.
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Jo, da hade hela media- och politikeretablisseman get slagit pa stora trumman. De hade talat om
att yttrandefriheten och demokratin var hotad, och
att det var deras plikt att fOrsvara den. Men nu hander ingenting!
Just i en situation som den har bevisar Staffan
Holmberg, (s) John Glas, (fp) Inger Wolf, (vpk)

lnte heller da den grundlagsskyddade yttrandefriheten asidosattes nar Sverigedemokraterna stangdes
ute fran narradion sade de nagot. Inte ens nu beror
dessa saker dem, nar manniskor blir nerslagna med
jarnror fOr att nagra vansterextremister inte tycker
om deras asikter. Reaktionen hade som sagt varit
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annorlunda om fOrhallandet varit det omvanda. Sant
kallas hyckleri! Det ar dessutom osmakligt, med
tanke pa deras uttalande pa motet den 26/2 (sex
dagar innan nedtystningen av vara narradiosandningar) dar de styrande diskuterade "framlingsfientlighet". Med var bl.a. Staffan Holmberg (s) och
John Glas (fp).
Pa motet sager en upprord John Glas (fp) nagot i
stil med: "alla framlingsfientliga
partier maste
stoppas" .
Vilka de syftade pa ar tydligt eftersom vi vet att de
medvetet, felaktigt brukar kalla alia invandringskritiker "framlingsfientliga"
av taktiska
skal.
Haningebor rosta bort des sa hycklare!
De flyter ovanpa'
Riista Svenskt! Riista pa Sverigedemokraterna!
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Kvinnlig Journalist pa tfMitt i Haningetf hja(per vansterterroristerna i propagandan.
Den kvinnliga journalisten Susanne Sawander pa
"Mitt i Haninge" har tydligen gatt samma politiska skola som vansterterroristerna, eller ocksa
har deras fOrtalskampanj gjort effekt pa henne.
Atminstone att dama av hennes artikel av den 9
juni -98, dar hon i'tterkommande an vander sig av

det nedvarderande ordet "hagerextremister"
i
benamningen av oss Sverigedemokrater. Det ar
namligen ett av de smadelseord som vansterterroristerna anvander i sin propaganda. Far tydlighetens skull viII vi klargara: S D ar varken nagot
extremt parti eller nagot hagerparti och definitivt

inte nagot "hagerextremistiskt"
parti. Vi ar ett
parti bestflende av vanliga svenskar ur alia samhallskikt som tidigare rastat pa bade "vanster"
och "hager".
Lite objektivitet och saklighet borde inte vara fOr
mycket begart av en tidning.
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man vet att man har fel viII man mation, tar man fram sitt simplaste vapen:
inte ta en debatt. Da fOrlorar man Det grova viHdet. Genom Grovt vald mot
makten eftersom valjarna kommer att rosta Sverigedemokrater
viii man:
efter sitt sunda fOrnuft. Vad gora nar de fOr- 1. Forsvara vart arbete och fa oss all bli
hatliga Sverigedemokraterna
borjar sprida riidda sa all vi inte vagar ga ut och sprida
material sa att Du som valjare far ickefOr- information,
och diirmed kommer inte
vanskad fOrstahandsinformation?
budskapet till folkets kiinnedom.
Jo man malar upp en falsk bild av
Sverigedemokraterna
som hemska rasister,
2. Se till all den vanlige svensken -som man
fascister, ja kanske LO.m. nazister, bestaenvet hailer med Sverigedemokraterna
i de
de av fulla skinheads som pa grund av sin fiesta fragor- jOrknippar oss med brakighesvara barndom slar ner varnlosa invandrarter och vald, sa all han diirmed inte ser oss
kvinnor.( !)
som nagot senost politiskt alternativ.
Man viiI skramma folk fran att overhuvud
Vad man gor ar att man visar ett fruktanstaget lyssna pa vad vi har att saga. Men nar vart fOrakt fOr alIa svenskar. Du ska tydliSverigedemokrater -som inte ar sa hemska i gen inte fa valja sjalv vilket alternativ du
verkligheten- fortsatter att sprida sin infor- viII stodja, utan fOrst ska de styrande, mass-
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media, vansterterrorister,

m.m. sortera ut sa

att endast det som de tycker passar finns att
valja pa. Det ar bade osmakligt och fruktansvart

odemokratiskt.

Men det hindrar

dem inte fran att fortsatta.
Samhallet maste sakra att politisk terrorism inte kan vinna genomslagskraft

i det

politiska livet. Vi tror inte att de styrande
har den ratta viljan nar det inte tjanar deras
direkta syften.
Du som li:iser detta och har en sund rlittsuppfattning,

se till att de inte Iyckas med

sina avsikter och simpla metoder.
Rostafolkligt

och svenskt i hostens val.

Tor Paulsson, 28 ar och tvabarnsfar nedslagen och grovt
misshandlad med jarnror, av
fyra vansterterrorister
vid en
flygbladsutdelning den 24 maj
i ar:
"Jag kanner mig fOrtvivlad. Jag ar
berovad min trygghet och radd for
aU min famiU ska drabbas. Jag kan Tor Paulssons rygg
inte forsta dessa manniskor. De miss- efter misshandeln.
handlade mig helt besinningslost med jarnror bade mot rygg,
huvud, ja hela kroppen".

Harifran styrs verksamheten.
Har huserar "Levande Zon"
kommunalstadda
med vara
pengar. De anonyma individer
som daljer sig bakom fareningen "Levande Zon"
har aven
borjat sprida flygblad (bekostade med kommunala pengar?)
med
direkta
logner
om
Sverigedemokraterna.
Sjalvklart kallar de oss for "fascister".
"Levande
Zon" ar
uppenbart anslutna -eller en
del av- terrorgruppen
AFA
("antifascistisk
aktion"
som
utfart ett flertal terroraktioner
Seppo Tavi
45 ar, Jurist oeh
Sverigedemokrat:
"Kommunens
stbd till terroristerna ar kriminellt"

mot SD) De helt anonyma fartalsaffischerna och flygbladen
har koppling till varandra och
till "Levande Zon". Pa flygbladen gammer man sig namligen
bakom "Levande Zons" telefonnummer
och
internetadress. Pa olika internetsidor
har de olika terroristerna for
avrigt skrutit for varandra om
sina "hjaltemodiga"
bragder.
Bland annat "Anders Steens
bil brann bra". De har aven
en sida dar man framfar allehanda hot mot Anders Steen.

"Gula Villan" Har huserar "Levande Zon"
med hjalp av Kultur & Fritidsnamnden.

Vi viii inte fora nagon diskussion med anonyma terrorister.
Skulle Du tro pa deras logner iir Du viilkommen att ringa 055.

De styrande ger dem 87 000:- i bidrag.
Vi kraver att kommunpolitikerna och/eller Kultur & Fritidsnamndens Berndt Carlborg (S),
Tuula Niinivirta (S) som beslutat om bidraget omgaende avbryter utbetalningen av de planerade 87 000:- for ar -98 av skattebetalarnas pen gar till fareningen "Levande Zon" .
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98-03-02
Sverigedemokraterna
stlings
studion. Anmarkningsviirt ar att
efter John Glas (fp) uttalande
maste stoppas".

n radian efter bombhot mot
na avstangnincr sker sex da~ar
'alia framhngsfientliga parher

98-04-08
Anders Steens bil utsatts fOr ett brandattentat.

/0 000:-

98-04-18
Anders Steens carport nedsprayas moo "faseistjavel".
98-05-10
Fortalskampanj startar mot SverigOOemokraterna med anonym avsandare, med affischer over hela Hamn~e. Sverigedemokratema bemoter
med egna affiseher.
98-05-22
En klunga maskerade oehbe
fOr fern Sverigedemokr
bilen demoleras.

antidemokrater ligger i bakhall
hinner ta sig in 1 sin bil men

98-05-24
Fyra maskerade pers
trapphus nar Sveriae
misshandel av Tor rau

moo jarnror

star oeh vantar i ett
flygbladsutdelning. En brutal
e Ahlberg ager rum.

Sverigedemokraterna
har bland sina medlemmar i
Haninge samlat in 10 000 kronor i belOning till
den eller de som kan bidraga med information
som leder till att forovarna kan gripas (Dessa
uppgifter kan aven lamnas anonymt). Polisen har
som bekant inga resurser till att bekampa brott,
vilket marks tydligast nar man sjalv blir utsatt.
Vet Du vilka sam ligger bakom eller
har du nagra tips! Hjalp ass!

98-06-18
Fortalskampanjen fortgar med kommunalstodda "Levande Zon".

08 -745 08 13
Vanster. Hoger eller
rakt tram!
Vi ar inte intresserade av etabl issemangs-partiernas uppdelning pa den politiska hogervansterskalan.
Den
passar
utmarkt fOr dem, men inte fOr
ett nationaldemokratiskt
parti
som Sverigedemokraterna.
I deras politiska spektra rostar
du efter hur din privatekonomiska situation ar. Alltsa ur en
egoeentrerad
vy, precis pa
samma satt som de etablerade
politikerna ar inne i politiken
av karriaristiska, ekonomiska
skiil och inte av sann overtygelse.
1 vart synfalt ser vi helheten
Sverige som det viktigaste,
med hela det svenska folkets
viii fOr ogonen. DarfOr kan en
del av vara programpunkter
uppfattas som "vanster" oeh
andra som "hoger". Jag kan
fOrsakra Dig om att vi inte
arbetar politiskt - med allt vad
vi far utsta - av samma skal
som de styrande. Vi gor det av

sann overtygelse oeh dessutom
oavlonat.
Vi gor det fOr att vi har fatt
nog oeh fOr att vi tycker att de
nuvarande politikerna ar vardelosa hyeklare som har svikit
svenska folket grundligt. De
har till oeh med skapat en egen
samhallsklass. Politikerklassen.
De maste bytas ut! Fore det
kommer ingen grundlig fOrandring att ske. Vi gar i braschen
oeh plojer vag fOr denna fOrnyelse. Folj med Du oeksa!
Atminstone genom att lagga
din rost pa oss i hostens val.
Rosta
svenskt!
Rosta
pa
Sverigedemokraterna!
Anders Steen. Ordf.
SD-Haninge

Johan Rinderheim, 36 ar. Vice
ordf. Sverigedemokraterna:
"Av de styrande betraktas man
sam "god" am man bekampar de
-sam
man sager- "fascistiska
Sverigedemokraterna". All de alltid anvander tillmalen sam fascister, hogerextremister osv. ingar i
denls taktik. Du sam betraktare
ska tanka "ingen rok utan eld - de
ar nag
lite extrema
anda"
Sanningen ar all vi ar vanliga
svenskar sam fall nag, och sam
viii aterskapa det svenska folkhem met."'.

Nu behaver

vi ditt Stadl

Anders Westergren, 41 ar.
Kommunfullmaktigeledamot
for SD i Skanska Hoor: "Sta p{\
Er dar uppe i Stockholm! Vi hade
liknande problem har nere ocksa i
borjan".

Gun Kullberg. Sverigedemokrat
och f.d. telefonist.
-Vi maste alia hjalpas
fOr all
konstruktivt fOrsoka fa till stand en
fOrandring. Det ar fruktansvart vilket samhalle vara barn ska behova
vaxa upp i .
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Us mer om Sveriaedemokratemas POlitik i vArt partiproaram! Du fAr det aratis. Rina och bestall eft aratis informationspaket!
Vi ger dig ett alternativ! . Du har din rost~
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www.sverigedemokraterna.se
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Sverigedemokraterna
Haninge
Rosta pa SD i valet. Skulle du ej fa tag pa vara valsedlar:
Skriv Sverigedemokraterna - i ett enda ord - pa en blank valsedel.

Sverigedemokraterna Haninge
Box 46. 13621 Haninge
Tel. 08 - 745 08 13
Hjalp ossatt rtidda Sverige!
Postgiro: 467 3 7 16 - 9

