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Engagemang
Alia medlemmar kan
paverka var orgarllsatlon
och politik. Vi hailer regel-
bundna moten oell den
som engagerar slg har
stora mojligheter at! fora
fram sina tankar och Ideer

Brinnande engagemang och stark vilja kan utratta underverk och
andra historiens gang. SOU gar i taten for denna forandrin~

Gemenskap
Oet ar viktigt att kunna umgas utanfor del politiska arbetet at!
kunna lara kanna varandra. Var uppgift ar monumentalt viktlg. Illell
det Innebar inte att man Inte kan ha
roligt. I fest som i vardag.

Tillsammans aker vi ut och taltar i natu-
ren Oessutom anordnar vi mer kravande
overlevnadsovningar under professionell
ledning.

Iwen om aktivismen ar det viktigaste
for vart lands overlevnad glommer vi inte
att ta hand om varandra
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Kunskap
Vi hailer utbildningar for att vara medlemmar ska ha kunskap och
erfarenhet att klara kravande situationer. Till vara praktiska utbild-

r- ningar hor bl a ledarskap, retorik, forsta hjalpen
och konfliktlosning.

En god nationalist ar dessutom inte bara
insatt i sin egen ideologi utan kan bakgrun
den och tanken bakom andra ideologier

Vara ideologiutbildningar ar lika intressanta
som nyttiga.



Natione// Solidaritet ~
Pa skolor arbetar vi for aU ordentliga elever ska fa arbeta i fred utan
att trakasseras av respektlosa gang. Vi kommer in pa skolorna och
visar for eleverna att det finns ett handlingskraftigt nationellt alterna-
tiv till etablissemanget.

Vi sprider upplysning for att motverka skolans indoktrineringskam-
panjer. Vi verkar for att fa in nationella varden och stolthet over Vc3r
historia i undervisningen. Bort med vansterflummeri och mangkultu-
rell propaganda!

Aktivism
Genom aU dela ut vara flygblad
vacker vi .det svenska folket.
Bladen lagger vi i brevinkast sa
att manniskorna kan lasa ige-
nom vart nationella budskap i
lugn och ro

Kan man tala for sig kan man
ocksa ge bladen direkt i handen
pa folk. De far da tiIIfalle att stal-
la fragor och far se ett ansikte,
vilket ar viktigt da de ofta blir
fbrvanade eftersom vi inte mot-
svarar den bild media malat upp
av oss.

Da hjalper inga medialogner och
etablissemanget kan slita sitt har.
De viII stoppa vart budskap for de
vet aU de allra fiesta hailer med
om det vi sager. Det vet vi ocksa.
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Framtiden ar var!

SOU
Box 766
191 27 Sollentuna

Tel. 08 - 642 25 32
fax 08 - 643 92 60
pg. 649 36 00 - 8

Vi blir fler och vi blir starkare. Antligen barjar
svensken vakna. An ar det inte for senti

Ta Oitt ansvar.
Gar din plikt.
Gar Oitt basta for Sverige!


