
MEDBORGARMARSCH Be
••

STO OTE I STOCK OLM

Lordagen den 7 September, Hojdpunkten i valrorelsen!
Stor demonstration genom Stockholm!
Mote dar: Anders Klarstrom hailer tal!

Franz Schonhuber hailer tal!
plus en massa underhallning!

Missa inte arhundradets basta mote!
Datum: Lordagen den 7 September.

Samling: Linnestatyn i Humleg~rden,
Stockholm. (Buss 46 stannar inarheten, Nannaste T-
bana ar Ostennalmstorg, uwgttng rrot Stureplan)

MOTET: Vi kommer att vara framme vid
Medborgarhuset kl 13.30-14.00 , da.rvi gor
insittning i Stora horsalen.

Vi demonstrerar fran Humlegarden till
Medborgarhuset. I Medborgarhuset
kommer Ledamoten av
Europaparlamentet och aven ledaren for
det tyska nationella partiet
REPUBLIKANERNA, Franz Schonhuber
att informera om EG mm. Darefter
kommer SVERIGEDEMOKRATERNAS
Talesman Anders Klarstrom att halla ett
tal om SD:s politik och laget en vecka
fore valet.

SLUT UPP OCH DEMONSTRERA.
•• ••

• FOR FADERNESLANDETI
• MOT INTERNATIONALISMENI

Tank pA detta: ·Aker du bil fran landsorten till Stockholm, var da ute i god tid sa att du hittar
ra.tt och aven hittar en lamplig parkering. • Var pa plats i god tid. • Ha en vardad kla.dsel och ett
nyktert upptradande. Om du ar aldre och har svart att ga med i demonstrationen sa kan du
komma direkt till motet ( ca 13.30-14.00) T-bana Medborgarplatsen.
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Pa samtliga av dessa moten kommer minst nagra
representanter (ran riksorganisationen, tex Anders Klarstrom,
Ola Sundberg, Madeleine Larsson vara narvarande.

24/8 Vaxjo: SD-Vaxjo har torgmote mellan kl 11.00-12.00 Darpa
offentligt mote i Godtemplargarden (IOGT-NTO, mittemot
konserthuset) kl14.00-16.00

24/8 Karlskrona: Torg mote, Fisktorget kl18.00

24/8 DaIs ED: Torgmote pa Stora torget kl 14.00. Darefter
kampanjdag.

25/8 Malmo: Torgmote pa Stortorget kl 12.30-14.00. Darefter
kampanjdag.

31/8 Norrkoping: Torgmote, Domustorget kl14.00-15.00.

31/8 Vargarda: Offentligt mote, Vargardarastan kl17.00.

1/9 Goteborg: Offentligt mote i samlingssalen pa Dr. Fries torg kl
14.00, hela dagen ar for ovrigt kampanjdag i goteborg med
flera torgmoten, flygbladsutdelningar etc.
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Du har forhoppningsvis tillsammans med denna kallelse tatt valsedlar. Vi har pa manga platser i landet
kommunlistor med kandidater, pa ett tatal stallen aven landstingsvalsedlar med kandidater. I detta
utskick som har gatt ut till hela riket har vi for enkelhetens skull i de fIesta fall skickat med
partimarkerade valsedlar utan kandidatnamn. Skulle Ni behova fIer valsedlar gar det visserligen att
bestaIla fran oss, men det gar ocksa att skriva Sverigedemokraterna pa en blank valsedel i ett enda ord -
obs. inget bindestreck . Sa darfor bor du nu uppmana sa manga som mojligt att gora sa. Kommer
Sverigedemokraterna in i Riksdagen? Vi har inte satt upp det som nagot mal, daremot ser vi Iangsiktigt
pa det hela och inser da att for att 1994 komma in i riksdagen kravs det i det har valet att vi far en
nagotsanar respektingivande siffra . Men yare sig vi kommer in i riksdagen eller inte ar en rost pa
Sverigedemokraterna aldrig bortslangd, den ar namligen det mest effektiva medel som finns for att ta
IIgammelpolitikerna II att andra sin politik, tills vi kommer in i riksdagen! Kommunalt raknar vi med att
ta ett fIertal mandat runtom pa olika platser i landet. Sa var du an bor i vart vackra land sa skall du
alltsa rosta pa Sverigedemokraterna i sava! riks- kommunal- som landstingsval.


