
SANNINGEN OM SKANDALEN pA OLANDS DJUPARKI

Det borjade med att en sas~ngsanstalld jonglor vid Olands Djurpark,
Oia Sundberg, i en artikel i Olandsbladet kritiserade valda delar av so-
ciaidemokraternas politik. Sundberg havdade bi a att straffen for grova
brott borde skarpas, invandringen minskas och den svenska kulturen
varnas.

Ola Sundberg ar presstalesman for
Sverigedemokraterna oeh kand for sin
varma omsorg om vart fadernesland
langt utanfor partigranserna. Han ar
oeksa uppskattad for sitt hederliga oeh
korrekta upptradande i olika samman-
hang.

Sam politiker tar han garna upp
kampen mot inskrankningar i demo-
kratin oeh bekampar orattvisor var de
an forekommer. Den 1 juli 1989 drab-
bades Sundberg sjalv av den orattvisa
som han sa energiskt kampar emot.
Nar han kom till sitt arbete vid
Glands Djurpark mottes han av foljan-
de besked av ehefen Mats ohman:

- Du ar avskedad med omedelbar
verkan. Las Olandsbladet sa f6rstar
du varf6r.

Sundberg blev avskedad darfor att
han gjort politiska uttalanden pa sin
fritid. Detta skandalOsa agerande for-
varrades nar djurparkens
agare, Boris Bravin, giek ut
med rena logner for att forso-
ka fOrsvara sin fruktansvar-
da handling. Boris Bravin
ljog samvetslOst journalister-
na rakt upp i ansiktet nar
han pastod att Sundberg
bara var kontrakterad till
den 30 juni. I sjalva verket
hade Sundberg fatt lofte om

anstallning hela sasongenl. dvs till
boIjan av september. Nar Olandsbla-
dets reporter pressade Boris Bravin
framkom det emellertid med onskvard
tydlighet att Sundberg skulle fatt be-
halla jobbet om han inte uttalat sig po-
litiskt i massmedia.

Ola Sundberg har alldeles ratt nar
han kritiserar den socialdemokratiska
regimen for den norm- oeh moralupp-
lOsning som breder ut sig i samhallet.
Boris Bravins opalitligt falska, oheder-
liga upptradande ar ett gott exempel
p'a hur ilIa det ar stallt i samhallet.
Annu mer ilIa blev det nar Bravin
framforde att han innerst inne stoder
nuvarande invandringspolitik endast
darfdr att han sjalv tjanar "hundratu-
sentals kronor" pa den. "Jag har ju
fina kontrakt med invandrarverket",
havdade oeksa Bravin.

Boris Bravin visar sig inte bara som
opalitlig oeh falsk, han skadar dessut-

om vart fadernesland genom
sitt svekfulla handlande oeh
samarbete med invandrar-
verket.

Det ar just de egenskaper
som Bravin besitter som
bidrar till att undergrava de-
mokratin oeh forstora vart fa-
dernesland. Sadant maste be-
kampas med all kraft.
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