VCilkommentill mote med:

Sverigedemo~raterna

Trollhattan, Drotttningtorget,
Goteborg, Gotaplatsen

931009
Att delta i en patriotisk manifestation som denna or att gora en aktiv
handling mot det mongkulturella volduamhallet.
.
Sedan flera or'har SD haft ~om tradition att genomfora offentliga moten
och demonstrationer
i Stockholm. Det «ir nu tid att vor med kraft voxande rorelse borjar genom fora offentliga Inanifestationer over hela landet.
Ett skok.ot etablessimong konner nu rodlslo for den voxande folkopinion
vi representerar. Dorfor borjor man ollt tydligare visa att man inte longre
nojer sig med sitt osiktsmonopol over nl10ssmedia utan nu viii man oven'
med hot om void soko stappo vora fredligo notionella manifestotioner.
Det gor nu att det Or utra viktigt att vi annordnar och ott folk sluter upp
po sodano orrongemong. For de sko oldrig Iyckos skrommo oss till tystnad. De,t or ju vart land, vort Sverige dElthandlar om. Vi har bara ett fosterlond och nu moste vi po ollvor borjo agera om vi inte he It sko forlora
londet vi arvde.

Som ni vet hade vi sokt for demonstration i saval Trollhattan som GoteklOIg. Vi
fick tyvarr avslag och fOr nu noja OS!. med att hc!dlamoten.Vc!ua kara motstcmdare lick daremot tillstond att demol1strera 1 Goteborg. precis den vag vi sokt
att go men fOtt avslag till. Dock ska vi nog inte lasta detta po polisen utan det
finns all anledning att tro att det forokommit pO:trycknlngar fron hogre ort att
av politiska skal neka oss att fO go. Detta liknar de forbud som de stortade
kommunistregimema
i osteuropa anvande sig av for att kvasa opinionen.
Darfor ar det viktigt att vi hela tiden blir fler och fler som sluter upp. do kan de
inte hejda oss langre.

1) Vi or mango, vi or storko, Bevoro 5verige svenskt!
2) 5verige at svenskorno, ultlonningor utr
3) Fo~repotriering, byt regElring.
4) Vi hor fott nog, vor volfcird de tog.
5) Uton svenskor stann or 5verige.
MYKTER OCH V ARDIGT UPPTRADAMDE.

AMMARS KAM MIST AMMA HEMMAI

Efterlom moumedia for elt lyltemati"llt och IIloningil,Io5t big mot opposltlonella
I Sverige. S6 or det mycket IoU oU f6 hla partlet at! skandaliseral. Media I.,ter
nomligen vld v6,e demonstratloner och mlStenefter m<lnni5korsom antingen or
fulla eller framfor symboler 10m inte r'lpresenterar vorl SO stlar lor. Hillar de en
enda so kan man vara helt saker p6 alt just den personen kommer at! visas upp I
TV och tidnlngarna. Om man Inte v6gar g6 med I en SD-demonstration utan alt
vara fulilla or det ingen Ide'alt man lit' med 0111.Oeuutom gar man en direl,t insats
mot 011. Och hjolper dllrigenom vlara IInotstlandare.

FEGA MOJ~STANDARE !
En av vara mest hatska motstandare ar revydirektaren Hagge Geigert.
Han ar aven en av dem som figger bakom motdemonstrationen
mot
055. Men nagon starre tilltro till sina varderingar har hem l/ppenbar/igen inte. I ett vink/at program av kommunisterna pa radiogOteborg
skulle Hagge mata Anders K/ar~;tram i en debatt. Men sa mycket till
debatt b/ev det inte. Hagge vagrade till var;e pris att stal/a IIfJpoch
debattera. Han krdvde tom att Anders gick ur studion for att vitia
medverka pa telefon. Vagar man inte sta far sina asikter ska man inte
vara sa gapig som han ar. Det at ingen konst aU std oclJ gijmma sig
bakom upphetsade pabe/hopar och hetsa e/ler (ora o((entliga mon%ger med anklage!ser mot 055 till fiaskande asikts(rallder i lIIassmedia.
Bu for Hagge!

DU GAMLA, DU FRIA!

Du gamla du'fria du (jallhoga Nord,
du tysta, du gladjerika skona!
Jag halsar dig, vanaste land uppa jord,
II: din sol, din himmel, din a angder grona. :II
Du tronar pa minnen (ran (ornstora dar,
da arat ditt namn (log over jorden,
jag vet, att du ar oeh (orblir vad du var.
II: ja, jag villleva, jag vill do i Norden! :TJ
Jag stades vill tjana mitt alskade land,
dig trohet till doden vill jag svara,
din ratt skall jag varna med hag oeh med hand,
II:din (ana hogt, din bragderika bara. :II
Med bud skall jag kampa (or hem oeh (or hard,
for Sverige den kara (osterjorden,
Jag byter dig ej mot i en varId,
II: nej, jag villleva, jag vill do i Norden! :I I
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lir Inte nfigot populistiskt missn6jesparti. Vi lir en radikal r6relse genom all vi
anser all Sverige f6r all komma ur den nuvarande katastrofala utvecklingen
endast kan rMdas genom radikala fitglirder.
SO lir ell nationellt parti genom all vi anser all vArt lands politiska ledning fOrst
och frlimst m~ste hjlilpa sill egel lands befolkning.
Del handlar inle om egoism eller fientlighel, ulan om ansvar fOr Sveriges befolkning.
Vi lir inte n~gol hOgerparti genom all vi f()respr~kar social r1l.ttvisa
och tycker del lir en fruktansvlird katastrof all vi har en regering som
IAler kapilalplacerare och banker fA spekulera bort skattemiljarder och sedan IMer
svaga grupper som pension1l.rer och arbelsl6sa ungdomar belala prisel genom
alii v1l.rre ~tslramningar.

SO bildades i februari 1988. Partiels lidning heler SO-Kuriren
som man kan prenumerera p~ fOr 120 kr f()r 6 nummer. P~ v~ren 1993 bildades partiels ungdomsforbund-SOU.
SOU har ocks~ en lidning som heler UNG FRONT. Den
kan man dock ej prenumerera p~.
Medlemsavgiften i SO lir 200:- I kalender~r och i SOU 50:-/kalender~r.
Medlemar i SO f~r en riksbulielin ca 10 g~nger per ~r. I SOU f~r man en medlemsbullelin en g~ng i kvartalet. Vissa parlidislrikl. I ex V1l.slsverige, Skfl.ne och Sm~land
har egna dislriklsbulleliner.

Bestiill giirna ett gratis infopaket!
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