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I DETTA NUMMER:
* Skillnaden mellan SO och de andra. * Anders Klarström skriver om hotet mot yttrandefriheten.
* De sanna siffrorna om invandringen. * SD:s kommande demonstrationer före valet.



VILKET VAL GOR DU DEN 18:E SEPTEMBER?
Att välja mellan borgarna eller Socialdemokraterna är som att välja mellan pest och kolera. Detsamma gäller

de andra etablerade partierna. I de flesta väsentliga frågorna tycker de likadant.
Här redo'Yisasnågra skillnader mellan Sverigedemokraterna och de andra partierna:

Fråga;

Är rädda för obekväma ställnings-
taganden. De vägar därför inte ~~a
pä rätt ställen i statsbudgeten utan
antingen drabbas olika svaga grupper
eller så ökar statsskulden.

Vissa av dem pratar mycket men inget
händer.

Har upplevt ökad otrygghet ekonomiskt
och socialt under såväl borgerligt som
Socialdemokratiskt styre.

Såväl de borgerliga som de socialistiska
partierna står för en politik som
tvingat ut båda föräldrarna i förvärvslivet

) ------------------ ----------------------------------------Invandringen: Samtliga etablerade partier är för det
mångkulturella samhälle vi fått som
en konsekvens av massinvandringen.
Ny demokrati har ibland pratat om
vilka problem invandringen medfört
men inte vågat säga vad som krävs för
att lösa problemen och backar alltid
när de konfronteras. De har dessutom
knappast vågat göra någonting i
riksdagen eller landets olika
kommunfullmäktige.

Vill genomföra kraftåtgärder mot
sp,ekulationsekonomin, bl a hejda
börsens tillväxt och international-
iseringen av vår ekonomi vad gäller
den spekulativa delen. (Men inte så att
det hämmar exportmarknaden).
Vill spara in pengar på
press och partistöd, flyktingpolitiken
biståndet, behovspröva
barnbidraget (det vill även Ny demokrati)
och höja skatten på lyxkonsumtionsvaror.
höja förmögenhetsskatten och genomföra
andra besparingar som drabbar de
som kan klara av det bäst.

Skulle ta bort två tredjedelsfrigivningen,
reservera medel för stöd åt brottsoffer och
återinföra dödsstraff för barnamördare.
Kriminella invandrare skall alltid utvisas

--p~-~y~~~~-------------------------------
Vill tillsätta en pensionärsminister som
särskilt bevakar deras situation.
Grundpensionen skall vara indexreglerad.
(Anpassad efter den allmänna
prisutveklingen).

Vill göra det ekonomiskt möjligt för en av
föräldrarna att vara hemma med sitt
barn under dess tre första levnadsår.

_!:i~~~~~~~~~_~l~_~~~'!'!:-E<?~~~:._
Är motståndare till denna och
vill istället återskapa ett tryggt, svenskt
Sverige. Utom och sydeuropeiska
flyktingar skall efterhand återsändas till
sina hemländer eller ev grannländer.
Sverige kan internationellt hjälpa
till med att etablera flyktingläger och
säkerhetszoner för människor som
behöver hjälp. Det är viktigt att alla folk
får en möjlighet att utvecklas i suveräna
stater i frihet som är nationellt
oberoende. Först då kan en verkligt fredlig
utveckling påbörjas i världen. Det
förutsätter också att ränteocker och
spekulation motverkas så att



"VAND GAMMELPARTIERNA RYGGEN!"
Tyvärr så är Sverige inte så fritt som en del kanske tror.
Sverigedemokraternas ordförande Anders Klarström tar

här upp varför ett stöd till SO är ett stöd för friheten.

"För många handlar politik bara om' att gå och rösta Valt tredje år. I övrigt
känns politiken inte särskilt personligt påtaglig, utan är något "de där uppe"
ägnar sig åt. Ett allt mer materialistiskt tänkande hos folket är en förklaring. En
annan är kanske att man helt enkelt inte känner att det finns någon möjlighet att
påverka samhället. Jag har nu varit partiledare för Sverigedemokraterna i fem
års tid. Under denna period har våra motståndare använt sig av alla tänkbara
metoder för att hindra oss från att deltaga i den politiska debatten. Attackerat
våra möten och demonstrationer. ständigt heter det att de står för tolerans,
godhet, J...•unskap, osv. Medan vi är de trångsynta, intoleranta, okunniga, osv.

De kan alltid agera obehindrat. Hela massmedia står till deras förfogande,
liksom alla etablerade partier, fackföreningar, e te. Ständigt kan de oemotsagda
få spy sin galla över oss, utan att vi får någon chans att försvara oss. Aldrig är
det vår politik som diskuteras utan alltid handlar det om att vi är sådana eller
sådana eller om ifall den eller den medlemmen har gjort det eller det.

Precis som alla andra partier kan vi få in rötägg om bär sig illa åt. Men när så skett har denne oftast uteslutits eller tappat möjligheten
att nå en förtroendepost. Eller så har det rört sig om mindre förseelser, begånga för lång tid sedan som därför bedömts som helt

. oväsentliga för dennes politiska tillförlitlighet av idag. I bibeln står det att Jesus en gång sade. "Den som själv är helt fri från synd kan
kasta första stenen". Man kan tänka sig hur den politiska debatten skulle låta i Sverige om man hade behandlat alla partier så som
man behandlar oss. Sanningen är att eftersom våra motståndare är så svaga i den politiska debatten, så att man inte klarar att bemöta
oss med argument. så återstår endast förtal och personliga påhopp för att skrämma folk i från oss. Så agerar den orättfärdige. den som
har fel.

I TV -Aktuellt kunde nyligen Leif Blomberg oemotsagd få sitta i tio minuter och vräka ur sig den ena lögnen efter den andra. Vi fick
självklart inte deltaga i direktsändningen. Då är det minsann lätt att föra debatt. Men precis som i de gamla diktaturstaterna i
östeuropa så kommer förtrycket ovanifrån och folkets vrede växer underifrån. I en del kommuner är vi Sverigedemokrater förbjudna
att hålla möten eller ha gående demonstrationer. trots att vi är ett registerat parti med representation i kommunfullmäktige. Vi möts
ofta av extremvänsterns gatstenar när vi skall demonstrera, trots att vi aldrig någonsin försökt stoppa någon annan organisations
möten. oavsett deras åsikter. Tvärt om: vi vill stärka yttrandefriheten. Men för att vi skall kunna göra det, för att vi skall kunna ge
svenska folket dess frihet tillbaka så måste alla som vaknat ge oss sitt stöd innan det är för sent. Gaphalsarna har alla samhällsresurser
till sitt förfogande. Vi har bara en sak:sanningen! Ge oss ditt stöd-vi kämpar för din framtid"

VART HAR SO-KURIREN
TAGIT VÄGEN?

Eftersom vi nu vill samla paltiets resurser
till att klara aven stark valrörelse så
kommer ordinarie tidningar och
medlemsbulletiner inte att komma ut före
valet. Istället utgår detta valextra i två
exemplar till alla anhängare. så alt du kan
ge ett ex till någon du känner som kanske
kan tänkas vara intresserad av våra ideer.
Efter valet kommer allt ut som vanligt.
Sprid valpropaganda-beställ fler

ex av denna tidning!
Priset är:

10 ex/lO kr.
50 ex/ 30 kr.
100 ex/50 kr.

500 ex/ 200 kr.
1000 ex/ 350 kr.

Beställ och lägg ut i hushåll!

Är du inte medlem?
Gå med nu!

För endast 200:- blir du medlem i
SO eller för 50:- i SDU om du är
max 20 är.

~
'!I ( -

Du får ctt snyggt. inplast,l! mcdlcmskort och
mflnadsbullclin(SD) eller kvartalsbulletin

(S DU).

DEMONSTRERA MED SO!
Nu inför valet kommer SO att
aInngera ett antal demonstrationer
landet runt. Det alnngeras resor
frän de flesta områden till alla
dessa demonstrationer. Demon-
strationerna kommer att efterföljas
av spelningar med nationella band.

Preliminän blir det som följer:
* Lördag den 20:e Aug-Malmö
* Lördag den 27:e Aug-Uppsala
* Lördag den 10:e Sept-Göteborg.
* Lördag den 17:e Sept-Rinkeby
Till mötet i Göteborg kommer
förhoppningsvis en tyngre euro-
eisk nationell politiker att
medverka. För nännare info-ring
riksorganisationen.



Sanningen om massinvandringen!
VclIje gång någon som är kritisk mot massinvandringen yttrar sig så heter det att "de kör med

inte utan
om vad

falska siffror". D~irför är vi noga med att alltid ange billor så att våra motståndare
vidare skall kunna ta till sina lögner i syfte att undvika en saklig debatt
massinvandringen har fört med sig för problem till Sverige.
De utländska medborgarna utgör 6% av
befolkningen (1992). Dessa står för:
- 22 % av alla mord och dråp.
- 20 % av all lnisshandel.
- 19 % av alla sexualbrott.
- 32 % av alla snatterier.
- 20 % av alla stölder.
- 20 % av alla narkotikabrott.
- 48 % av all varusmuggling

(Källa:SIV/SCB)
Då skall man i sammanhanget komma ihåg att i denna
statistik räknas långt ifrån alla invandrare. T ex
försvinner den andra generation invandrare som nu i
många fall hamnat i sociala svårigheter. Detta
redovisas sällan offentligt eftersom det skulle
motverka invandrarverkets, politikernas och
massmedias syften:att indokuinera svenska folket till
att vara passiva, viljelösa och sU'unta i att Svelige
håller på att gå under.

-Sverige aldrig förr i historien haft någon ut0111-

europeisk invandring. Bara invandring från kulturellt
och etniskt närstliende länder.
-Det svenska språket inte har (som det påstås)
uppfunnits av araberna, utan till största delen kommer
ifrån vålt eget runalfabet.
-Sverige i alla tider bedrivit handel med olika länder
runt om i världen. Att vi kan handla med andra länder
och ta intryck av deras kulturer (precis som de av vår)
är inget argument för att vi "skall betala en gång till "
genom att ta hit människorna från dessa kulturer i
massor som sker nu.
-Invandrarna med sin enormt höga nativitet jämfölt
med svenskarna kommer att vara i majoritet här år
2056. (Källa:Invandring-utveckling eller samman-
brott?, Björkman, m fl.)
-Rikspolisstyrelsen har nu med glädje kunnat
konstatera att deras målsättning på att tio procent av
alla nyrekryteringar skall bestå av invandrare nu har
uppnåtts.

§vcerm~Jku vCBlJkImmS)viR] §IDJ ft mJl[~ vmJl~
JF~1f1b~~1tiRRvmJl~~cdlRu Ir~cdlCBillJlrmlUl~

Arbetslösheten-ett samhällsgissel som kräver kraftåtgärder.

Åtgärderna mot arbetslösheten m~Sle Mde vara kortsiktiga
akut~tgärder och l~ngsiktigt verkande ~tgärder för att förhindra
alt dagens situation uppst:lr igen.

På kort sikt vill SD genomföra följande:
* Utveckla lärlingssystem där äldre personal kan hjälpa yngre
som kan arbeta för särskild ungdomslön.
* Inför vissa importrestriktioncr för varor vi mycket väl kan
producera kil' i Sverige. (Som man idag gör i Japan).
* Ge arbetslösa en snabbutbildning och sätt sedan in dessa som
hjälppersonal inom hemtjänst. sjukv:lrd och handikappv:lrden.
* Satsa pt'l ökat stöd ~t smMöretagama.

I
När SD får regeringsmakten kommer följande att ske: I

Kronan skulle skrivas ned för all ge Sverige vinstandelar
internationellt. Samtidigt skulle avtalsmarknaden ställas under
statens kontroll (vilket kräver grundlagsändring).
Löneutvecklingen. prisutvecklingen och räntan skall anpassasl
och Milas under myckct h:lrd kontroll (men lönerna skulle
fördelas rättvist) s~ att 80-talets spekulationskarusell inte

lupprepas. Samtidigt skullc ett sparpaket ptl ca 100 miljarder
tr~ida i kraft berörande: SamhäJlsorganisationcn (Statliga verk'
och landsting). press och partistÖd. flyktingpolitik.
behovsprövning av barnbidrag, bantning och effektiviscring av
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AR EN R()ST PA SVERI(;EDEM()KRATERNA I)()RTKASTAO?
Del flllns VISS:\. v:i1diyt \;IIII1Y:1 Iyp<..'r ;1\'
;Ir~ulllelll sonl 1!l:lllIllskor Ihl:llld ;1I1\';lIld,'1
si~ :IV. VI vill h;ir y;1 i sV;lnllll;"i1 IlHl! \ ISS;l
:IV dess:1 :Irgunlelll,
"Jllg k(}/II/III'r io//%// o/{ rii,l/(I /w \(1< ill/-

dl'/IIokrlllCI'I/II,dll .Ic'r./II /1111 !Jo r!.: o 1'1/11 kil'"

,";I'('rige i !JO/{c'1I och d('/ ilr or/)('wr-

röreIselI I'i hor o/{ /(11'1.:0Fir o/{ I'i //01 dc'/

Srl /lm."

M~illlliskor som resonerar s~ tycks redall
ha gliiml hur det s:\g ut under ;')O-t:llel n;ir
Socialdemokratenia h:1l1cm:lklen under elI
internalionell hcigkonjunKtur och iiKdl
vanslyrde Sverige s!l Kopiöst :llt den
nuvar:lIlde Krisen grundlades. Den g:II11la
SocialdemoKralin har mYCKet litet
gemeIlsamt med (l:igeIlS belollgpani. Tage
~r1allder och Per-Albin Hansson V:U'

mYCKet llationalistisKa. dc ville bygga ell
folKhem med trygghet !lt alla svellsbr.
Della har senare Socialdemokratisb
~eneratioller förSKingrat genom ett enormt
,Iöseri med sblle medel. o f:1Ilt Iig b\T:)kr;1I i

och lItliir<iljllill),' ;1\' S\'C1IY" 1111IItl:llldsk:i
IIIIressen.
"I/III·I{(/SO/.:c'1I l/r 011 \'1 .<.II'/J/J/II·

Soc/(//dC/llo/.:rll/crllo /i'oll o/{ /.:011111/0

1i 1//)(/1. o , BorgillIlo ilr io//%l//i/c !Jli/{rc"

I\r dc') Flyktingpolilikell och,oci:lI-
poliliken har "skötts" :IV Folkp:lrtlet som
:Iklivt gjort v:ld dc kunnat mr :ilt mrstöra
Sverige ullder de tre senasIe :'\ren.
Regeringen I~imnar efter sig en statSSKuld
p:'\ 12(X)-milj:lrder, enorma och ständigt
viixallllc Klyftor och mOlsiillningar I
sanlhiillcl och en enorm arbetslöshet. Bara
en d:'\re bn ge en s:'ldan regering fortsall
fiirtroende,
Och s:'\ finns det folk som vill ha
l'iir;indringar i samhiiilet som resonerw' s:'\
hiir: . '.log lYcker SO!l1 IIi II/eli det är Illest

I!Iktiskt all rÖSI!I Prl 1'11 lite jiirsiktigore

/wui .1'0/11 kallske har större //löjligheter

o/{ kO//l//lo lIc/gollstolls.·' Med ett s:'\dant
argument som grund röstade milnga i förra
v:llet p:'\ l 'ydemokrati och en del röstade

SD-I KOMMUNPOLlTIKE;\, EN FRAMGÅNG!
1991 kom SD som bebnt in i tv:'\ kommunfullm;iKtige med ett
mandat i v:uje, Ingen bn anKlaga oss för vi inte fi!r igenom v:\ra
motioner när alla dc etablerade partierna av principskiil bestämt
sig för att rösta emot oss vilka förslag vi Un Wgger bara för all dc
kommer fr:'\n oss. Men Tina i Höör och Solveig som sedan
ersattes av Marcus i Dals-Ed har inte lämnat dc etablerade
p311ierna i fred cn sekund under dessa tre iir. De har lagt in
milnga motioner. Men sjUlvkl31·t hw' Je protesterat mest mot
flyktingpolitiken och dess konsekvenser. Sii protesterade t ex
Tina mot att det i sKol planen skall st!l all "skolan skall hos
eleverna ingjuta mrst~e1se liir de olika invandr:u'nas kullurer och
en solid:u'isK ilht~illning till t1YKtingpolitiken", (Tala Olll
indoktrinering) l Dals-Ed lr;ivde vi obligatoriSK H IV -test av
flyklingarna. Allt avslogs givetvis (kommuninv:'\n:mlJs h~i1saiir
,ydligen mindre betydeIsdull ~in prestigesUlet alt aldrig ge SD
räll). Men vi h:u h:'\llit ig1\ng en intensiv lOKal debatt (i hela
Dalsland och norra SUne) och tvingat in politiKerna i en debatt
om ämnen man helst inte pratar om. Folket dii.r vet nu vad dc har
"Il göra-ge oss !ler kamrater i fullm;iKtige, Pii bilda ställena har
1I1Wl nu sagt alt poliliken inte Wngre handlar om S eller dc
borgerliga. d v S lraditionell blockpolitiK. utan all SKiljelinjen g:'\r
mellan SD och all~1dc andra. V:'\r sida-folKets sida m:'\ste nu bli
siipass starK si! :lIt vi KOmJller in d,' kOllllllun;II:1 n~imnderna i
dessa KOmlllLJnenl:1. D:\ L\r vi p:\ :t1lv;lr n:\got :llt <iga till om. För
det kr~ivs :'\tminslolle Irl' m:llld:11 i re:;peKlive kOmlllUll.

1':) S.liihop:lrtiel. Nyd h:lr 1:11111S:lInll\;1I1.
l>el kun(k UinJl:;es, det ~:"Ir 1/11,';111hygg;1
upp ell P;lrt i S:'\sn:tbbt. desslItoIII S;lkll:llks
r..:1lverkli),' gelllr..:ns:lIl1 p()lilis~ plallfolll\.
Partiet h:u' knapP;lst ;Isladkollllllll
niigonting :lIls vare sig i riksl!;lt!en eller 1
n:'\gon av dc ca l.'iO kommuner (bl' Illan iir
representerade. Nyd har d~in;1I1ot lyck:ilS
med all hjiilpa regeringen att geIwIll Uir:1
förs~imringar för oliKa svaga grupper som
t ex de arbetslösa. Sjöbopartiet finns
egenIligen inte SOIll parti ulan lOCKar till
sig en del invandringsKritiska röster ulan
all det leder nilgonstans. Sven-Olle och dc
andra gjorde en st:u'k insats för
yttrandefriheten n~ir de fiCK igenom en
folkomröslning om t1YKtingpolitiKen 1
Sjöbo 19R8, Men niigot riKstäckande parti
är dc inte och kommer heller aldrig att bli
dcl. Dessutom är dc s:'\pass .. försiKtiga"
all om dc vinner framg:'\ng har de all:,
förutsättningar att bli ell nyll Nydcmohali
(i negativ bemärKelse).

Tina-har inte lämnat de etablerade
partierna i fred.

Men nu far de kollegor!
SD kommer dcnn:\ g:\lIg :lIt sliill:1 upp i mUllgder med
Kommunalval. Vi st~iller upp i iiver femtio KOlllmuner, exakl var
kommer vi alt redovisa i n;ist:1 nUllllllcr :IV "valextra" . Tvi!
riKtigt hCla Olllr:~den blir: Norr:1 V;isl."'eri~e, d~ir sl;iller vi hl a
upp i: Trollkitl:lll. Viincrsborg. Lill:1 Edet och ytterligare niigra
Kommuner. St(x:kholmslllllr:'\det. (br VI hl a stiiller upp
i:Haningc. Iluddillge. Sto('Kholm, Ekl'l'ii och Soln:1. Et:lhlerade
politiker vill n:lturli!!I\'i:; n1\'('k,:t Og:lI"Jl:1IJ S\'eri),'l'llclllllkr:ller
som biinkk;lI11r;II,T ll('" k;IIISkl' <.;lIlur si),' dess;1 ;111 SD:s
komlllllmr..:preSenl:lllllll ('rl,'r \':iI,'1 \) I <.;11'lillr;lIllg Ol'il ;111det IIU

följs av atl vi :'Iker ur (Hir och inte kommer in n:\goll ann:lIlslans.
Ja. det vore ju bekviimt för (lem. men absolut inte UH' svenska
folke!. N:'\ja. v:'\ra kandidater behöver allt tiinKbart stiid liir all
Iycbs h1\de eKonomiSKt s:'\väl som med arbetsinsatscr. Fyll i:
talongen som finns pil annan plats i denna tidning och hj;i1p till!'
Erter valel säller vi upp en samarbetsorganisat ion med alla!
kommunrepresentanterna s:'\ att dessa gemensamt kan utbyta!
erfarenheter och ideer om motioner som kan lägg:ls. Runt om il
hela landet kommer vi dessutom att Kunna tvinga Uirelriidare liir
riksdagspartiern;1 all deballera i v:'\ra vikt Igasl,' I r;lgor. Del
klllllmcr alt b:ula v;igr..:n för riksd:tgsrcpr,':;clll:Jlillll efler \':ilu
IIN;.).



BLI KAMPANJARBETARE FOR SD-1994!
Sverigedemokraterna ställer upp i riksdagsvalet, några landstingsval och ett femtiotal kommunalval.

Mlilet med vår valkampanj är att bli etablerade pli allvar kommunalt att få intlytande pli politiken rUllt om i
Sverige. Detta kommer sätta stor press på "betongpaI1ierna" och försvåra deras kon'upta förriideri mot dct
svenska folket. I riksdagsvalet siktar vi på att på allvar skapa oss en plattform för framtida
riksdagsrepresemation genom ett resultat som för alltid kommer omöjliggöra våra motståndares försök att
bortförklara oss som "en liten sekt utan folkligt stöd" eller "en extrem smågrupp som aldrig kommer
någonstans och som det är bortkastat att rösta på". Vi kan få allt mellan la 000 och 100000 röster.

Men:..
A ven du kan göra en insats, bli valarbetare!

Vi hehöver nu hjjlp med allt möjligt. Till valet h:u' vi tryckt en s:iJ'skild valtidning. Oen skall spridas med v:liscdlar i. Vi har ocks:'!
tryckt valaffischer som antingen kan affischeras upp eller s~iltas p:'! plakal. Sjjlvklart behöver vi all hj:ilp med spndning av v:llsedl:lr
p:'! postkontor[fr:'!n milten av augusti I och till valloblcr p:\ valdagen. Runt om i landet finns olib dep:kr med material som vi

ommer sprida viln material ifriln. Vilra vanliga p:u·tiarbetare och kommunföreningar kommer göra allt. vi har grupper Ö\'cr hel:t
landel. Men de behöver pMyllning av folk och all den hj:Up de kan f:'l. Hör av dig och ge oss elt handtag, Ring eller fyll I l:liongen
nedan och s:ind in till närmaste adress. Kan ni inte hjjlpa till. ge oss is:'lfall g:irna elt ekonomiskt bidr:lg. Slort som sm:'llt ~II'

v:ilkommel!---------------------------D Jag vill dela ut valmateriai till hushållen och beställer härmed valpaket, antal: __
D Jag vill lägga ut valsedlar (utan kandidatnamn) på postkontoren.

D Jag vill resa med på SD:s demonstrationer innan valet.

D Jag vill sätta upp valaffischer, skicka mig, antal: _

D Jag vill dela ut valsedlar utanför vallokalen på valdagen.

D Jag vill vara med och sätta upp valplakat.

VALADRESSER:
jkåne:
SO-Malmö-Burlöv
Box 14022
20024 Malmö

Tcl:040-96 60 65

Stockholmsområdet:
SO-Slockholm
Box 20085
10460 Stockholm

Tel:OB-641 20 II

Närke:
SO-Örebro
Box 526
70 l 50 Örebro

Tel:OI9-45 33 7f)

Väst-Sverige:
SO-Göteborg
Box 30036
40043 Göteborg
Tcl:03 1-41724"+

l\'ord-Svcrige:
SO-S und svall
!3ox 3060
X50 03 Sundsvall
Te!:06()- 'i(Xl60X

Dalarna:
SO-Hedelllor:l
Box 125
77623 Hcdclllor;\
Te!:0:!25-'21334
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Scd:lII valet 1991 har SD saIII lat pcngar
inför dcnna valrörclse. Olika kOllllllun-
mrcningar och partidislrikl har sallllaL
Illcn intc Illinst riksorganisalioncn. Scdan
dCIIlla redovisades i scnastc
mcdlelnshullclinen i maj sl1 har följandc
hclopp inkOlllmil:

FÖrra rl'dmisl! illl:l' II:216 205. 26
Sedan (M-O(, 02 11," t"iiljande bidlJlg

inkommit:
Tobias. Hiissellly . .. 100:-
Peter. (;ötehorg 500:·
Birger, Spånga..... .. 5uu:-
Alne. Relgerorsell... .. 100:-
Tomas. rlorHin/!e 100:-
Eva. (Ippsala......... .. IUUU:·
Stig. Lidklipill/! 1<Xl:-
Patliot, Flen.. .. 100:-
Tomas. rlorHin/!e........ . .. .. lO0:-
1lo. t-.lallllii I()():-
I JrallplIl·l. IIelsillglllllg .20():-
Tage. AIIII/;S'h. 20lJ:-
Olar. Nacka \lHlU:-
Chi ister. l-luddillge 100:-
Giilan. Sollla.... .. 100:-
Erik. StockhoinI.. 100:-
Stig. Giiteborg...... .. 50:-
Ulla, Kalix 100:-
Rengt. Tiihy 150:-
Arne. l-liigerslell 200:-
Stig, Vällinghy 5on:-
"ndreas. Lund 5nO:·
RolL V iillingby 200:-
loh'1I1. Farsta... .. 250:-
Holand, Kalmar....... .. IUIH):·
Christer. Gii Il'bOl g 100:-
UlL Viixjii IOO:-
Lillemor. Spånga....... .. 5UU:·
lars. Bandhagen 5un:-
E, Uppsala IOUU:·
IOlla.s. t\l:drllii ,(,():
Arne. Vishy I(X):-
,\ l aria • .Jiirlanda 1UUU:·
Bidrag, Stockholm 2UnO:·
lians. M all1lii I00:-
(;östa. Laholl1l 5nn:·
Karl- Ivar. Kalmar. 50:-
Gerd, Viill ingby 50:-
Thomas. Varberg 2(x}-

TOllIas. Rorliillge !lX):-
H una, Fjiir:'Is 5nn:·
Pro p"tria. Ölebo III:-
1'.1 50:-
Roger. f-.l"lmö \ 00:-
Tohias. Ilässelh,\· 5no:·
1\ l ikael, Stockholm 8nOn:·
Stig. Viillinghy 250:-
U IL .300:-
Tobias. l-liisselby IOO:-
(;unn:Jr, Stockhohn lOOO:·
Arne 100:-
Draupnl'l". l-lelsingtmrg 200:-
Lennart. N"ck a 200:-
loakilll. l-liisselby 200:-
Erik. Nor:J lnOn:·

,·--·-Stöd--va~fon~I~;~·-.,.~.T);g-ocit knappnl~id{eli:· _.;
Varjc krona gllr lill valkampen. T}gm~irke:
Ulskick.upptryck av valpropaganda. Med textcll: "Stolt svellsk" i hl,111, gllltrölli

cv annonscring i TV och tidnillgar och vitt. 2:'):-
skall vi intc hara tala om. Grundcn II" k

'11 I I . lA" '11 L "nappmar en:tl va ct lar VI ••II I 10P tl . )v s ..' .
valscdiar, affischer och hroschyrcr. Ror Inte IIlltlland IO:-
Mcn till allting cxlra d~irutiivcr: För ell svenskt Sverige \ O:·
ulskick. allllonsering. etc :ir vi 1I1IUtan svcnskar st;lIlllar Svni/!t' 10:
berocndc pll hur. vrlla anh:ing;lIc Vi s;il:!t:r vad du t;i Il kn. .. I Il:

stallcr upp I slulfasen. Mycket pekar Ne' till ELJ... .. 10:_
1I10t cll v<.llgcnolllbrott. mcn del .l . .. .
hiingcr pl1 var oeh cns axlar.

Stöd vaifonden!
IlG:629 32 70-2

Köp märkespaketet med alla
lI~ärken+tygmärket. Pris:6():-

VIDEOFILMEI~:
SD:s lIemonslraticlII i Viixjc)

"Dct blodig<.l slagcl om Växjö"
Exprcssen 940:') 14

,. Raskrigct i Viixjii"
Idag 940:') 14

" Dct v<.lrviirrc iin Bel fast"
Tre dagar 940514

Den Ivl1 timmar I~nga kampcn och
c1krföljandc fest cndast 110:- p~
Pg:392725-8 SJ)· Viixji)

Propaganllapaket
Propagandapaketct har blivit cn succc som
har hcst:illts av 1I111ngasom flllmil all della
iiI' cll !:iII och hiilligl s:ill all göra cn iIIsals
liir sill parli. Pakelct kostar cndasl: 100:-
Och för dcl f;'\r du cll v:ilfylll Svcrigcpakel
mcd affischcr, flyghiad. klistCIIlliirken .
1I1I1l.hesl:i11och sprid vl\rl hudskap i din
kOllIIllUll.

Kurirenbunt
Bcsliil! tio cx mcd äldrc kurircr SOIl1du kan
sprida till vänncr och bckanta. Viirva
prenumerantcr. Vi kommer öka ulgivnings-
tak len p;i dcnna viiscntligt efter valet. Pris:
\O exilOO:·

Filmen Olll verksamhclsllret 19lJ.\. Vis;lr '
a somll1arl:igrct i Sm;~land. Oklohenlcmon-\
rSlrationcrna i Giilchorg och Trollh:i!lan.
demonstralionerna I Slockholm pl1l
Etlgelhrekls och Gustav " I\dolfdagcn.;
mm. Pris: 150:-

Hjälp SDV
SDLJ samlar 111 skolkatalogcr mr all
diirilrlln ta nallln ock sk.icka ut
valinlolmation lilkl. HilliIIs har vi den
viigen 1'1\11in ca 2:') (J(JO namn. Vi l1l'hii\'l'l
IIU myckcl fIcr. Skicka g:irna in din
s!.:olk;It;i1og«()11l dll g;~1I gynm;lsicl under
llll-Ialel vills:i)!.:I). I\dIl'.S.S:SI· lIl·d;lfI.

VN(;FRONT NR:J
SIJU:s tidning finns nu ulc II1cd numll1cr
tJC. IJcn innch<'tller många I:isv:irda artiklar.

Pris: 20:·

Nationell rockmusik.
BcsUII lista II1cd nalioncll rockmusik. Ul!:indsk SOIl1svcnsk fr;~n: Uilrost Inllsik.

Adrcss:Box 19. 468 21 Vargön.
"Svcrige i brand"-Brigad Walan pris:69:- (CD-singel)
"Tors vrede"· EnhiiJjarna pris: 69:· (CD·singel)
" Sverige·vikingaland"·Midgl1rds söner pris: 09:· (CD-singel) Pg: 64q 1600-8 (SDU)

Stöd Sverigedemokraterna
-det nationella alternativet i svenSKpolitik!

Box 200 85, 104 60 Stockhölm, Pg:23 45 65-0
Tel(kansli):08/64l 20 11 Aut tel:08/642 25 32

t'n •••no'641 0'1 (:,0
~ UA.VO, J /~ V

Sverigedemokratisk Ungdom
Box 766, 191 27 Sollentuna. Pg: 649 3600-8



rDetta vill
SVERIGEDEMOKRATERNA
• Stoppa massinvandringen .

Sverige måste kraftigt begränsa invandringen, samt hjälpa invandrare som
vill flytta tillbaka till sina hemländer. Utvisa alla kriminella invandrare.

• Skärp straffen för grova och upprepade brott
De som grips för grova brott, som rån och misshandel, släpps fria alldeles för
snabbt. Att frige någon som skadat en människa allvarligt, efter halva straffti-
den är inte försvarbart i något fall.

• Sanera den svenska ekonomin
Den svenska byråkratin sväljer varje år enorma belopp, samtidigt som vi
skänker bort pengar till militärdiktaturer, och miljardbelopp öses över
lyxflyktingar från andra sidan jordklotet.

• Stärk familien
Det skall inte vara nödvändigt för en familj att dubbelarbeta för att ha råd att
leva. Barnfamiljer skall ges ekonomiska möjligheter att låta en av föräldrarna
vara hemma med sitt barn.

• Arbete åt alla
Satsa på småföretagarna och verka för att svenska företag investerar
Sverige, istället för i Europa. Alla svenskar har rätt till arbele.

• Bostäder åt folket
Idag byggs bostäder som vanligt folk inte har råd att bo i. Det är inte accep-
tabelt. Bygg bostäder som folk vill ha, och har råd att betala för. Stoppa förtu-
rerna för lf1yktingar", det är svenskarna själva som skall ha förtur till sina
bostäder.

• Vård och äldreomsorg ~
De pengar vi idag öser ut tilr u-hjälp, massinvandring och byråkrati räcker
mer än väl till för att få en fungerande vårdapparat.

• Bättre skola och utbildning
Skolan skall inte bara lära eleverna "matte och engelska", den skall också ge
dem en grund att stå på, vad gäller etik och moral.

• En levande landsbygd
Stoppa utarmningen av landSbygden. En väsentlig del av vårt kulturarv ligger
hos de som arbetar där.

• Nei till EU
Svenska folket måste få säga sitt om en EG-onslutning. Ett så stort beslut måste
debatteras offentligt innan en anslutning kan vara aktuell. Sverige skall inte
styras från Bryssel.


