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Engagemang
Alia
medlemmar
kan
paverka var orgarllsatlon
och politik. Vi hailer regelbundna moten oell den
som engagerar
slg har
stora mojligheter at! fora
fram sin a 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.
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Tillsammans aker vi ut och taltar i natu"'.,
"
.....•
ren Oessutom anordnar vi mer kravande
overlevnadsovningar under professionell
..~- -··6··:···'
··· :.,.:,,~
.,~-'
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ledning.
V~( ~.
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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 utbildrningar 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 alternativ till etablissemanget.
Vi sprider upplysning for att motverka skolans indoktrineringskampanjer. Vi verkar for att fa in nationella varden och stolthet over Vc3r
historia i undervisningen. Bort med vansterflummeri och mangkulturell propaganda!

Aktivism
Genom aU dela ut vara flygblad
vacker vi .det svenska folket.
Bladen lagger vi i brevinkast sa
att manniskorna kan lasa igenom 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 stalla fragor och far se ett ansikte,
vilket ar viktigt da de ofta blir
fbrvanade eftersom vi inte motsvarar 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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Kampa for Sverige
svnct
,,\..ti\('ra

Illcd Sl)ll bar ...•
clbn

<;alllal1ga n:ltinnclla

hillblldL"

t.ic.icr ocll kilbr

IqlH

\;lIit

:111...•
<11111.1
Illil

...•
0111Ill(l.iligl

ncll ,".\11.1

~clllcn<;\..ap hland dcss;\. SUIll 1I11gdolllsl<lrhlllld g()1 \ i Ille\{ ...•
ad:111
1 "11111
;i1drc intc orbr

eller \ ill V;1r(\ Illcd pa ocb \ I tal llpp rrag.l)! 11'.111
\ ;111

pn ....
l1Ckti\. Vi \..un\..lIrrcrar doc\.. illll' Illl·d \,) 111:1\1
bar ell 11I;1,,;1\11:11
helc Illcd Illndcrparticl.
.:\\ cn <..,1)\h \ CI\..";11
11bl'l ...•
~ 1"t:1\Il;IIIIIII!.!I\ I. I
illl;indall till ;1111;1III 1.)1): •..• rcprc ...•
clll:llllcl
I II\.. da,l'.L'll I kl .11d.llltl!
IIl~L'1 prohlelll
dlllllar

alt \ ;11':1
Illcd I SI) oc\..sa, \ il\..cl Ill:111,l'.:1
oc \..";1 .il

Vi bar i,ll:!-CI1ii\ rc ;ddcrsgr;ills ocb ;t1I;1 ....<1I11I..;illIlCI ...•
I,l'....•
(1111
IIII!'
;ir \ ;i!\..lllllila.
1\ ;irtolll \ ;i1\..Olllll:1\ 'I 1I111!.!ll:1\l·IIldi, \(1<'1 'tJll

\..al1tilll(ira

kllilskap

SOI1l Illcdklll

I )cll1okralcll

ocll crlitrcllbcl.
i SI)\I

1:11' 1)1I () l:!-allgcl pL'1;11'\:11 Illedlclll

Illcd :1\..IIICIIilllllrlllalioll

ocll illhilldaillill

Framtiden ar var!
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!

SOU
Box 766
191 27 Sollentuna

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

Ildlllll!'

\ar;1 ;'''11\ 11\'1\'1

