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Jimmy Windeskogs ledare:

Antikapitalistisk framtid
Da kan vi Higga 1998, SDs mest aktiva och
framgangsrikaste ar rulgonsin, till handlingarna oeh istiillet inrikta oss pa 1999 oeh det
kommande millennieskiftet. Just detta med
ett nytt millennium

later onekligen

lite

Odesmattat. Det ar hog tid att summera vad
som ar fel i varlden oeh gora bot.
Ett av de tydligaste problemen som snarast maste losas
pa ett eller annat satt ar det vulgarkapitalistiska systemets
utbredning med sin medfoljande ekonomiska globalitet.
Sverige har de 10 - 20 senaste aren blivit ett i den langa
raden av lander som anammat detta.
Dess konsekvenser ser vi idag. AUtstorre loneskiUdnader, spekulativt tiinkande och endast kortsiktiga ekonomiska planer. Onekligen ar det latt att koppla denna
utveckling till EES, ED och EMU.
Sverige har i framtiden inte mycket till val i denna situation - vi maste hoppa av detta skenande tag sa snart vi
bara kan. Inte bara av moraliska skal och for au stappa
den pagaende loneutvecklingen. Inte bara for att radda
valfarden (eller det som finns kvar av den) undan fran spekulationsekomomin. Dtan aven av rent fomuftiga skal.
Det finns en anledning till att stara foretag i dag lamnar Sverige. Den anledningen ar INfE Sveriges skattepolitik for storforetag. Flera storforetag, daribland ASTRA,
har tydligt forklarat att det inte finns nagra politiska beslut
att ta for aU radda foretagen kvar i Sverige. Sverige ar helt
enkelt for litet och for avsides. Skall man spela med de
stora pojkarna maste man finnas centralt pa kontinenten
och i ett land dar aktiemarknaden inte finns till for glada
amatorer. Dessa fOretag ir saledes for/orade for Sverige
hur kapitalistisk/idiotisk politik vi an for.
Oavsett om man gillar eller djupt ogillar denna utveckling sa uppstir i detta konstaterande en djup kris.
E;(porten fran Sverige stir for nastan 50 % av var BNP
(brutto national produkt). Har finns alltsa ett jattelikt hal
som pa ett eller annat satt maste fyllas. Nagonting som

dagens politik helt saknar forutsattning
for.
Situationen
ar allvar/igare
an vad man
kan fa intrvck
av
den
offentliga
debatten.
Troligtvis
kommer det nya millenniumet att bjuda pa den snabbaste och mest omfattande ekonomiska omva!vningen vi
nagonsin haft i detta land. Tror nagon att dagens riksdagspolitiker ar beredda eller kompetenta for detta?
Knappast migon med nagor/unda IQ att skryta med.
Har kommer det att finnas en stor politisk oppning for
ett parti med ekonomiska och antikapitalistiska visioner.
Med antikapitalism menas har ett alternativ till den ekonomiska politiken vi ser i vastviirlden i dag. Ordet kan formodligen skramma vissa manniskor, men har asyftas
marknadsekonomi och inte planekonomi. Framfor allt
asyftas solidaritet framfor spekulation. Det finns knappast
nagot parti som har ett program som innehaller svaren pa
de fragor som i dag hopar sig.
SD borde aven har ha chansen att ta initiativet. Och
aven om man valde att inte gora det vid det extra arsmotet i Helsingborg i januari, och att en viss hogervridning
maste papekas, sa har trots allt inte tiget gatt. Det finns ett
stort problem i att narma sig de etablerade panierna i
Riksdagen. oavsett vilken Fragadet kan rara sig om.
Det sista Sverige behover ar en annu tydligare Iikriktning i politiken. Anledningen till att intresset for politik
sjunker sa pass kraftigt ligger formodligen mycket i att det
egentligen inte finris nagra nyanser mellan partierna.
Lat oss se till att SD kan bryta den trenden.

Sverigedemokratema:

HANINGEPOLITlKERNA MASTE
VARA TOKIGA! DEL: III
Vasterhaninge-Tungelstapartiet larde man upp via att
ganska tjatigt. Att SD gjorde ett bra resul- lata dem st<ii kyla en mandatperiod for att lara dem hur
man spelar i kommunen - sedan har de slappts in och
tat i kommunvalet och tog tva mandat ar
hailer saledes kaften. Moderatema har dock inte slappts
inte anledningen till detta tjat.
in pa detta satt - det behavs inte da deras oppositionsAnledningen ar art vi aterigen far se cld ar av anmarkningsvart blek karaktar. Kvar blir alltsa

Att skriva om Haninge borjar kannas

demokratiforaktets

fula ansikte och vi lilIa SD.

ser det som var plikt aU informera om de
skumma

metoder

vara motstandare

anvander i denna skammens kommun.
Stall saledes in er pa art detta blir en
evighetsserie!
Om nagon har missat det sa leds hetskampanjen i
Haninge av dess socialdemokratiska kommunalcid
Staffan Holmberg. En av de framsta anledningarna till
Holmbergs aggresivitet ar kommunens intema finanser.
Dessa har gravt missbrukats under de senaste mandatperiodema. For att fortfarande farsaka bibehalla makten i kommunen har socialdemokratema, framfar allt
med hjalp av folkpartiet, skapat en egen elitzon i kommunfullmaktige. Denna utveckling har lett till att manniskor som kommit med berattigad kritik har frusits ut
och att den ena pinsamheten avlast den andra - viii man
bibehalla makten i en sadan situation sa m.rdet omajligt
lacka ut information fran kommunhuset.
Hur far man da manniskor att spela med i detta vansinne. Makt!!! Hiiller du kaften och ser glad ut sa far du
kanna att du ar med i maktens korridorer, atminstone
litegrand. Ett exempel pa detta ar socialdemokraterna i
Haninge som delar makten med det betydligt mindre
folkpartiet, som inte ails har det rastunderlag som
borde motivera det inflytande man har. Det lokala

Hur skall de egentligen farhalla sig till oss? I media
ar vi farklarade som varre an bade satanister, veganer
och Me-busar. I den politiska debatten ar vi likstallda
med sinnessjuka massmardare fran 2:a varldskriget.
Klart att vi far sta utanfar nar de stora e1efantema skall
dansa! Men ar det verkligen sa enkelt? SD har under
sina 11ar som parti visat atminstone en sak - att vi ar allt
annat an populister. SD hade likt andra partier kunnat
gara det ganska Ian for sig, spela med i det smutsiga
spelet bakom kulissema dar det galler att vara tillags for
dem som ser sig som kommunala diktatorer. SD hade
latt kunnat strunta i "heta" fcigor och saledes ligga pa
plussidan hos dem som anser att det ar de sjalva och
inte kommuninnevanama som skall bestamma. SD
hade alltsa kunnat bli ett, relativt, vanligt parti om den
viljan nagonsin hade infunnit sig. Nu har det dock inte
varit sa . tvartom. Nar SD kommit in i kommunfullmaktige har de andra partiema vetat att det ar dags att passa
sig och atminstone farsaka gamma sitt maktbegar
nagot (Ekero, ett gyllene undantag). SD har medvetet
varit ett obekvamt parti. Detta inte bara for att vi har
mycket att vinna pa det, det yore nog onekligen ganska
skant for vara hart arbetande och hart pressade kommunfullmaktigeledamater att spela med de andra partiema. Skillnaden pa SD och vara kamrater ar att de finns
for sig sjalva och SD nnns for de som rastat pa SD.

S<1ledesblir det valdigt principiellt viktigt att motar- antidemokrat Holmberg utan behandlat SD ganska bra.
beta SD, aven om sakfclgorna i sig mkar vara ganska
Skillnaden mellan Trollhattan och Haninge kan vara
ointressanta. Det har ar verkligen inga konspirationste- svar att fbrsra. Men fbrmodligen handlar det, om an
orier fcln min sida. Det bevisar det faktum att SD hinills indirekt, om deurbanisering. Aven i Trollhattan hotade
har legat VALDIGTlagt i Haninge (skarpning pojkar!) bade politiker och media med en enad front - men
och till dagens datum egentligen inte lagt sig i den kom- denna front fick snabbt motsvar av lokalbefolkningen
munala debauen.
som papekade an det faktiskt var de som rbstat in SD
Trots detta har framfor allt socialdemokraterna och och d<1fick poJitikerna aeeeptera detta! Varfor har vi da
folkpartiet i reaJiteten forklarat krig. Man skall ha kam- inte haft en Jiknande utveekling i Haninge, dar vi ju fakpanjer emot oss, man har falskeJigen kommit med b<1de tiskt fiek fier roster?
det ena och det andra, man har skapat kontakter med
Lokalpressen!!! Trollhattans Tidning (IT) koneenantidemokrater i franska Vitrolles och man f6rsoker fa trerar sig pa den lokala debatten och dil.kan man ju inte
fram en nationell blockad mot SD. Det sistnamnda pro- bonse fmn SD. I IT har en kanal for politikertrotta
jektet genomfordes genom an man tog kontakt med svenskar givits oeh, ta i tra, man har Iyssnat! Aven IT i
Trollhattans kommunpolitiker och ville skapa en Hata- sig har behandlat SD overraskande ~ra. Oeh betanker
SD-kartell. Anledningarna (de officiella atminstone) ar man hur bra SD inlett arbetet i Trollhattan sa bbrjar
Jika pinsamma sam projektet i sig.
man ju fa vata drbmmar om valet 2002.
SD har tydligen "visat sin ratta ansikte" da Staffan
I Haninge finns inte IT, naturJigtvis. Men heller inte
Holmberg fau obesrallda varor hemskickade till sig.
nagon egentlig motsvarighet. Dagens Nyheter oeh
An SD skulle ligga bakom nagot sant ar naturJigtvis Svenska DagbladE~t kan val i viss man sagas vara
ren gallimatias - men det skapar en ganska kul kontrast. Stockholms lokaltidningar, men Haninge ar ju en sa
Ni minns sakert de SDare som blev slagna blodiga i liten del av Stockholm sa an haningedebanen blir ganHaninge under valkampanjen. Da ansag Holmberg att ska ointressant. Visst finns gratistidningen Mitt I
det inte kunde uppfattas som seriost (de skulle enligt Haninge, men da den ar just en gratistidning sa behover
honom sjalvvara "ketchup") forran nagon garningsman man inte se tilliasarna pa samma satt - dar blir annonkunde gripas. Nu nar det ar Holmberg som drabbas (av sbrerna prioritet nummer en.
rent ut sagt ganska harmlos terror) ar det minsann en
Skillnaden Jigger alltsil.i att i Trollhattan FINNS det
annan sang som sjungs over Haninge. Holmberg, visa till viss del en mojlighet an paverka debanen. I
forst upp en garningsman . till dess ar det bara ket- Stockholm finns inte de chanserna i och med att ljudet
fbrsvinner i mullret. Jag viii p<1pekahur mycket SD och
chup ...
Den andra anledningen ar annu mer patetisk. EnJigt SDU varnar om deurbaniseringen. Detta visar au den
Holmberg forsoker SD halla folk borta Fran Haninges inte bara har en social och ekologisk aspekt utan aven
kommunfullmaktigemoten. Hur gor man da detta (ja, en demokratisk.
egentligen borde vi ju fraga AFAsom skramt bort atskilAllt detta far en onekligen att fundera. Vad hander
liga askadare med sina olagliga mobbmoten)??? .10, nar SD verkligen bbrjar fbra sin politik i Haninge? Vad
genom att visa intresse for aktiviteterna!!! Saledes ar det hander nar vi blir annu stbrre 2002? Och vad i allsin dar
faktum an de fiesta besokarna i kommunhuset ar SD kommer att handa nar vi tar plats i Stoekholms fullmakoeh SDUare ett solklart bevis pa att vi inte viii att "van- tige?
Jigt" folk skall komma dit. An il.horarstolarna i aratal har
Den som lever far se, oeh den som lever till nasta
gapat tomma anda tills SD kom till byn hor formodligen bulletin far formodligen Hisaen ny ;ll1ikel om d:lrarna i
inte till detta sammanhang.
Haninge.
Heder skall dock ges till politikerna i Trollhauan
som inte bara visat upp en minst sagt litet intresse for

Sverigedemokratema:

SDs X-TRA

ARSMOTE

Demokratens

utsande

rapporterar

Den 23 januari holl SD extra arsmote i en falang som ar mer possitiv. Den sista ar dock
Helsingborg i syfte att skriva om parti- betydligt mindre .oeh nagra storre fOrandringar blev
programmet

infor sommarens EU-val.

Saledes har programmet justerats pa
nagra fa, men ack sa betydelsefulla
punkter.
Den mest vasentliga andringen var art den vasteuropeiska kulturkretsen
inte Iangre anvands som
begrepp eller repatrieringskriterium. Istallet verkar
nu Sverigedemokratema
med hela Europa som
begrepp oeh alltsa tar man som europe stanna i
Sverige efter ert fOrverkligande av repatrieringsprogrammer.
En annan stor andring var an aret 1970 f6rsvann ur
repatrieringsresonemanget
(den sk 70-regeln). Nu
kan det lata som en Iiberalisering art mena art man
kan stanna trots an man kommit hit efter 1970, men
det ar bara halva sanningen. Faktum ar an man nu
kan repatrieras aven om man kommit tidigare. Vad
som egentligen har hant ar an SD numer forordar en
mer individuell bedomning dar man ser till individens
gamingar och f6rmaga att assimileras in i det svenska
samhallet.
En annan nyhet ar an SD inte langre vill Iamna
Forenta Nationema (FN). Detta var ert beslut som var
valdigt vantat, viljan art lamna FN var val nagot som
egentligen fOrsvann ur SD for ganska lange sedan (Ias
nar Klarstrom Iamnade SD), aven om manga fontarande ar vaIdigt kritiska till FN.
En annat beslut som var vantat oeh klubbades igenom moo nastan 100% majoritet, var andringen av att
SD ville f6rstatliga bankerna. Derta viIIvi inte langre.
SD andrade ocksa pa sin hallning i energifragan har blev det lite storre debatt. loom SD har vi nu bade
en falang som ar valdigt negativa till karnkraften oeh

det inte. Daremot vill SD nu verka for art det skall bli
lagligt art torska om karnkraften - oeh sa Hinge vi har
kamkraftverk i Sverige sa later ju derta valdigt logiskt
oeh naturligr. Daremot kvarstar kravet art karnkraften
pa sikt maste avveeklas.
Dodsstaffet avveeklades. Ert kontroversiellt beslut
ar det minsta man kan saga. Trots derta blev det inte
mycket till debart oeh en klar majoritet i omrostningen. Undra egentligen vad SDs medlemmar ute i landet tyeker om derta? Van art papeka var art de enda
tva som reserverade sig mot beslutet var SDUare;
Joakim Larsson oeh Jimmy Windeskog. Det blir
intressant art se vilken srallning SDU korruner art inta
i fragan nar det blir dags an spika SDU-programmet
till sommaren. Faktum ar an det finns en stor opinion
for dodsstaff (inte minst bland ungdomar) som idag
inte har nagot pani art yanda sig till.
Derta var de mest betydande andringama (det
gjordes oeksa nagra rent sprakliga). Vi skall passa pa
an taeka SD for att man bjod in sa pass manga SDUare
(taekar oeh boekar). Papekas skall oeksa goras an det
var flera SDUare som var duktiga i debarten. En av
dessa var SDUs intemationella sekreterare Mikael du
Bouzet (som oeksa holl ert inledningsanforande pa
e:a 30 minuter om vad som hander i Euronat
Ungdom) men oeksa SDU-Syds ordfOrande Richard
Johansson. Johansson kommer narmast fran lokalpartiet Svensk Samling dar han var vice ordfOrande. Tva
namn SDU kommer art ha myeket nytta av i framtiden.
Moo det tar vi val saga art SD star rustade fOren ny
valkampanj oeh vi i SDU passar pa art Iyekonska, oeh
garanterar art vi skall gora allt i var kraft fOr an gora
den till det definitiva genombrortet!

Utrikes:

KRISEN I FRONTEN
Handelsen ar katastrofal! Tajmingen ar
om mo;ligt annu varre. Strax innan valkampan;en till EU-parlamentsvalet har
vart franska broderparti Front National
drabbats av en kris som formodligen far
katastrofala fOljder.
Kanske man skall kalla det en kulturkrock, men jag tror
inte au nagon svensk nationalist blir riktigt klok pa det
som har hant och hander i Front National. Att ett sa valskou parti som Front National skall behova genomga vad
man nu gar ar inte annat an en katastrof. En fejd om ledarskapet har uppkommit i samsta tankbara lage.
Det hela oorjade med att Front Nationals partiledare
Jean-Marie Le Pen i en intervju forklarade forintelsen fOr
au vara en detalj bland andra i 2:a varldskriget. En kommentar som knappast borde tau mlgon au hoja pa ogonbrynen sarskilt mycket om den inte kom fran just Le Pen.
Att varje helhetsbild bestir av en mangd detaljer kan det
knappast rada nagra tvivel om. Det behover man inte vara
nagon professor i historia for aU forsti. Men sags det av en
nationalist finns det tydligen utrymme for tolkningar.
Resultatet blev au Jean-Marie Le Pen (i en barbarisk
och direkt IOjevackande process) blev av med sin politis-

och menade med det att disskutionen var avslutad. Le Pen

passade aven pi au forklara aU det enda alternativet skulIe vara att hans fru stallde upp som forsta kandidat. Detta
vallade viss skepsis. Fru Le Pen ar inte kand som nagon
politiker Oustdarforau hon inte ardet). Dessutom ar hon
inte ens fransk medborgare (utan spansk) och darmed
inte heller valbar. Nar Megret reagerat pa att bli stalld at
sidan for Le Pens fru svarade Le Pen med att papeka att
Bruno Megret gjort: precis samma sak med sin fru da
Megret sjalv inte kunde stalla upp i lokalvalet i Vitro lies
ka immunitet i egenskap av EU-parlametariker och kunde 1997. Ett dodlage hade nu uppstitt och stamningen inom
darfor hindras au stalla upp i arets val till EU-parlamentet. partiet bOrjade bli anstrangd.
Le Pen tyckte dock att man borde protestera mot denna
Megret anhangarna stod dock pa sig, en extra konkatastrofala behandling av honom och trots allt satta gress borde hallas for att eventuellt utse ett nytt forstahonom sam forsta namn pa valsedeln. Har dyker Front namn. Detta ledde till au Le Pen pa stiende fot uteslot ett
Nationals 2:a man, Bruno Megret, upp i bilden. Pa en fraga par personer som inte gjort nagon hemlighet av att de
om han kunde se sig sja]v som forsta namn pa EU-valse- stodde Megret. I samma veva tar Megret lamna posten
deln forklarade han att det borde vara naturligt da han var som partiets generalsekreterare till forman for Carl Lang.
partiets generalsekreterare. Megret menade att partiets Kravet pa en extra kongress kallar Le Pen "Ett mord pa
medlemmar borde ta mojlighet att omformulera sitt val till Front National och ett mord pa Frankrike" och tllar hogt
valsedelns fOrstanamn pa en extra kongress.
om att han minsann sku lie gora motstiind mot sin Brutus
Detta fall inte Le Pen i smaken ails. "Det finns oorJ en till skillnad fran Ceasar. Ett problem ar dock au Le Pen
boss i Front National och det ar jag''', forklarade Lc Pen tycks vara j minoritet. Bakom sig har han partieL<;gamla

garde samt ungdomsfbrbundets ledare Samuel Marechal.
Men en majoritet av partiets distrikt samt ungdomsfbrbund tyeks scl bakom en ny kongress, till oeh med Le
Pens iildsta dotter. Plbtsligt galler nu striden uppenbarligen partiets sjalva ledarpost. Le Pen som snart fyller 70 ar
maste forr eller senare avga oeh manga menar att det ar
lage att gora det nu. Men Le Pen forklarar sjalv att han
kommer att vara ledare over EU-valet och allra minst aven
over nasta presidentval (som kan komma sa pass sent som
2006). Megretfalangen foreslar att Le Penis ten Carl Lang
(som sclr SD nara oeh aven har en svensk fru) som en
kompromiss tar over partiledarrollen. Forslaget forkastas
av Le Pen oeh ett par dagar senare utesluts Bruno Megret
oeh hans narmaste man ur Front National. Bruno Megret
sjalv forklarar att han inte har nagra planer p:i att lamna
partiet.

Oeh Her fcigor star att flnna.
3. Om Megret af utesluten, sprieker da Fronten i tva
delar? Megret verkar ha haft en majoritet av partiet bakom
sig i sitt krav pa en ny kongress. Bildar Megret ett nytt
parti, tar han med sig de distrikt som sclr bakom honom
oeh delar darmed Front Nationals 16 % av valjarkaren pa
tva delar (plus ett garanterat stOrt bortfall).
4. Vem blir nummer tva efter Le Pen? Bruno Megret
har lange setts som Le Pens naturlige eftertradare, de
senaste aren har Megret till -och med bemknats varit mer
popular an sjalvaste Le Pen inom partiet. Varken Bruno
Gollnieh eller Carl Lang tyeks ha de kvaliteer som Le Pen
och Megret besitter.
Forhoppningsvis ser vi snart ett Iyekligt slut pi denna
soppa, aven om det verkar lite val positivt att tro pa det

Oeh i detta kaos befinner vi oss nu. Ett lage som onek- nu. Men aven om allt hastigt oeh lustigt skulle losa sig sa
ligen ser valdigt allvarligt ut. Men det flnns fragor som har denna (atminstone skenbart onodiga) strid gjort mer
maste besvaras innan man kan gora nagon analys av vad skada for europeisk nationalism an vad vira motsclndare
som komma skall av detta.
nagonsin skulle kunna gora. Europa behover bade Jean1. Vad hander valmassigt om Jean-Marie Le Pen star Marie Le Pen oeh Bruno Megret. Europa oeh nationalissom nummer ett pa EU-valsedeln? Le Pen sjalv kan ombj- men behover enighet oeh skulle vi i Frankrike se en
Iigt bli invald i EU-parlamentet, inneoor detta att hela val- utveekling som paminner om den vi sag i Tyskland i mitsedeln cia ogiltigforklaras eller kommer di nummer rva ten av 90-talet ar deeennier av hart arbete oeh osjalviskt
och sa vidare in i parlamentet. Det hela handlar ytterst om uppoffrande bortkastat. ITyskland har vi idag rva/tre parFront National far nagra ledamoter ovefhuvud':.aget. Hur tier av nationell karaktar som inte kan samsas och samtliskulle det till exempel fungera om soeialdemokraterna
ga ligger runt 5 % oeh inte klarar av att ta sig in i parlame nte t.
skulle kandidera OlofPalme som statsminister 2002?
2. Ar Bruno Megret verkligen utesluten ur Front
National? Alia uteslutningar har kommit valdigt snabbt och
det ar fragan om dessa beslut har tagits pa ett korrekt satt.

Organisationen:

NITT

REKORD I POLISANMALNINGAR?

Knappt han vi bilda SDU innan vi fiek reaktioner Franvira 11.00. Nytt rekord?
motsclndare. IMolndal bemotte ett gymnasium vara flygDessutom har vi raekt Gavles skolor med SDU-blad,
blad med au bjuda in en overlevande Fran ett koneentra- och vi har aven hittat anda ut till Ostersund med vara flygtionslager (vad nu det hade med saken att gora).
blad.
Nu har vi fatt hem over 110.000 fyrfargsblad oeh nya
IStockholm har det blisit annu varre. Ett flygblad som
delats i nam 10.000 exemplar har atminstone dragit pi sig
3 polisanmalningar. Vid ett utdelningstilWilIe pabbrjades
arbetet 09.00 och fOrsta polisanmalningen kom in innan

Debatt:

Err rECKENpA

SJUKDOM?
N<irdet tyska partiet Republikanernas davarande ledare Franz Shonhuber besokte Medborgarhuset i Stockholm och
Sverigedemokraterna i 1991 ars valrorelse sa han bland annat i sitt tal "Den som inte alskar sitt fosteriand alskar
inte heller sin far, sin mor eller sig sjalv". Sa enkelt iir det faktiskt, den nationalistiska ideologins grunder iir kiirleken till sig sjiilv och sin omgivning.
Kan det da vara sa ilia au antinationalismeITVintemationalismen finner sitt ursprung i sjiilvforakt? Jimmy Windeskog
har tittat lite niirmare pa detta.

Reaktionsbildning.
loom psykiatrin finns det ett fenomen som gelr under benamningen "reaktionsbiJdning". Fenomenet kan beskrivas som om
man gar negativ biJd av positiv. For att narmare forklara mig tar
jag ett pclhittat exempeJ, lek med tanken att ett, Jeltoss saga sex·
elrigt,barn berikas med ett yngre syskon. ill barnet i vanliga fall
ar van med att fc1alia former av uppmarksamhet blir den nya
situation, naturligt, obekviim. Idetta lage kan det intraffa all det
aldre barnet blir avundsjukt men innerst inne blir radd for sina
egna kanslor och trots all han ser ett problem i sitt nya syskon
israllet srandigt forklarar hur fint och trevJigt det har blivit med
det nya tillskottet. Det ar detta som kallas for reaktionsbildning.
ISverige skulle man kunna pc1stc1att vi har nelgonting som
. man skulle kunna kalla for kollektiv reaktonsbildning.

An

dagens avnationaliseringlinternationalisering
ar en tatalt vansinne och endast sraller till ofog for vclrtarma folkhem ar seltyd·
ligt an inte ens den mest rabiate och fanatiske stalinist langre
kan pelstc1att detta skulle vara bra for Sverige. Varfor gar man

Nersattande syn pa'manniskor av
annat etniskt ursprung.
Lustigt nog brukar vclramotstc1ndare komma med irrteorier
om all vi, tack vare v;1rnationaldemokratiska ideologi, skulle se
ner peleller till och med kanna forakt for andra foJkslag. Riktigt
varfor detta forekommer kan jag inte svara p<1men det kan de
formodligen inte sjalva heller. Men troligtvis ar det reaktionsbildningen som gar sig gallande aven har. Den attityd internationalister och flyktingforespclkare innehar gentemot invandrare tyder pel att de innerst inne bar p<1ett grovt forakt. De
tycks bara pelen stark overtygelse att de manniskor som tar sig
hit fcln frammande kontinenter mentalt ar barn som inte klarar
av an ta hand om sig sjalva.Just detta daltande med vuxna man·
niskor, i vissa fall till och med med en grundlaggande utbild·
ning, ar ett tydligt tecken p~ an man anser all de inte klarar sig
ute i samhallet utan ens egen hjalp.
Just konstrasten mellan an i ena stunden hylla dessa man-

det inte? En forklaring kan vara det att deras egentliga kanslor
kommer i konflikt med deras morbida tankar om hur det egent . niskor till skyarna och an de ar Sveriges framtid 00 jo, det har
ligen borde vara och/eller vad som ar social accepterat.
vi ju sen) for an sedan agera dadda <1tdem och krava att de kvoKonflikten leder till att de egentliga kanslorna trangs tillbaka teras in i sam hallet, det vill saga ges plats p~ grund av deras
och till det yttre omvandlas till det motsana . alltsc1precis som oform<1gaistallet for deras kvaliteter, skvJllrar ganska hogt om
om man gar en negativ bild av en positivt fotografi.
an del ror sig om en installning som dels inle ar sarskill genom·
Exempel pel manniskor som bar denna sjukdom finns det tankt och dels dras med tvel meningar, en medvelen och en
melnga av, ett av de mest kanda tarde vara "solfokraten" Bengt omedveten.
Westerberg. Detta ar en valdigt destruktiv sjukdom. drabbade
Annll en g~ng ar Bengl "kompis" Westerberg ell Iysande

exem-pel. Manniskor med denna ~komma rekomenderas sna·
rast au ta kontakt med en pyskolog.

Total avsaknad att kunna fora dialoger och ta till sig
information.

Stolt tradition inom vanstem.
Oavsett om man talar om yanstern igar eller idag,
internationellt eller nationellt gar det genom hela dess
historia en fruktansviird rOd trad som kan skrivas med en
ord: S]UKDOM.
Som det har framgatt i denna artikel Iider manga av
dagens olika former av kommunister av olika grader av
reaktionsbildning, men detta ar inte allt. De fiesta Fran
Marx till Schyman, FranStalin till Halvarsdotter har genomgatt sina Iiv med grova psykiska sjukdomar sa som:
sadism, schizofreni, paranoia, manodepression och borderline. Inte minst det faktum att bade le<iande politiker
och vanliga aktiva ofta har problem med bade alkohol och

Niir man skall definera en fanatisk sektmedlem brukar
man anse att en av symptomerna ar den totala oformagan
att Iyssna till rationella resonemang, denna form av akomma finns i' fruktansvart star utstriickning hos vara motstandare. Anledningen till detta finns det natur/igtvis flera
svar pa. Vissa av vara motstandare har helt enkelt inga
mojligheter att lyssna pa logik beroende pa deras mentala
ofor mag a, andra /ider av allvarliga former av kollektiv
reaktionsbildning och da siitter man sig naturligtvis inte i drager ar talande for detta.
Daligt sjiilvfortroende och ett starkt sjiilvhat ar ofta ett
situationer dar ens konstruerade varldsbild (som star i
konflikt med den egentliga) riskerar att raseras . Av de faktum i dessa fall och det ar naturligtvis en avanledningsom inte /ider av dessa akommer men anda rabiat viigrar arna till an de valt den destruktiva ideologi och Iivssyn de
diskussion brukar problemet Iigga i att de he It enkelt inte har. A1ltsedan Marx tid har detta funnits med, allt ifran
vet nagonting om samtalsiimnet, och heller inte har nagon komplex for sin liingd till forakt fOrsitt eget kon.
Att ha sadana obehandlade manniskor som styrande
tanke pa att liisa in nagot annat an flumliberala och dogmatiska tankar om hur det egentligen borde se ut i viirl- inom en nation blir natur/igtvis katastrofalt, migonting
som historien ocksa har visat. Det ar var uppgift som funden.
Aterigen kan Bengt "Folkrorelsen: Friidrott utan peng- gerande individer att se till att dessa snarast tar vard.
ar' Westerberg vara ett talande exempel. I detta lage
maste fallet snarast avprogrammeras och rehabiliteras.

Organisation en:

Mas PA VASTKUSTEN
o

PA vastkusten har det hant en del mark- Han har varit det sedan 1996, gjort ett valdigt bra arbete
liga saker. Det har kommit till riksorga- och det har aldrig funnits nagra planer att byta ut honom.

Bara det faktum att Andersson ocksa sitter i SDs styrelse

nisationens styrelses kannedom att det yisar pa hans kompetens.
har cirkulerat ett utskick bland vara
SDU-Riks viIIalltsa med detta be yara medlemmar om
ursakt for forvirringen och aterigen forklara vart fortroenmedlemmar.
I utskicket utpekas felaktigen en person som "ordforande" for SDU-Viist. Det ar anmarkningsviirt miirk/igt med
tanke pi att SDU-Viist vid detta tillfcille inte hade nagon
ordforande, inget arsmote hade hallits!
Diiremot fanns det en Distriktsansvarig for SDU-Vast,
men detta framgick inte ails i utskicket. Den som ar ansvarig for SDU-Viist ar Christian Andersson och ingen annan!

de fOrChristian Andersson.
Forhoppningsvis skall nu detta vara ur viirlden och
SDU-Viist kan aterga till att vara vad det skall vara - ett av
SDUs allra viktigaste organ.
Jimmy Windeskog
Ordforande

pA STAN

BANT

Den som last Dagens Nyheter (Dagens Dumheter?) under november/december
manad har inte kunnat missa att de gett SD relativt mycket uppmarksamhet
och publicitet.
Vi far tacka och buga, det gor vi genom att gora en egen version pa DNs (och
Sveriges?) mest obegripliga inslag.
Men tack yare var overlagsenhet blir det som ar vardelOst i DN roligt i
Demokraten!
stora SDs torgmQte. Att SD inte ens
tankt tanken att halla mote pi denna
plats vid denna tidpunkt bryr sig var·
ken AFA,polisen eller pressen om.
"Nu ar mattet ragat! Inte nog med att
SD stallde till bclk, de brydde sig
inte ens om att vara pa plats nar de
gjorde det, allt fOr att visa deras
avsky for invandrama!" beriittar en
skriirrad Michael Alonzo i Aktuellt,

Kungsholmen
12.03
Sverigedemokraterna Lars
Emanuelsson och Anders Steen
passerar ett overgangsstalle trots rod
gubbe. DN slar upp det pei lopsedeln
och menar att man antligen Iyckats
bevisa att SD inte gar au lita pi dil.
alia deras foretriidare ar
yrkesbrottslingar.

Sergels Torg

16.36
Plattan ockuperas av 200 "antirasister" som menar att de ar dar for att

Rapport, TV4 Nybeterna, Lilla
Sportspegeln,Hjamkontoren och
Kockduellen.

Haninge

19.26
120 uniformerade kravallpoliser kallas till kommunfullmaktigemotet i
Haninge for att skydda de 300 deltagama i en olaglig demonstration fran
de tvii Sverigedemokratiska ledamotema.

"Vibade turden bar gangen" bemttar Staffan Holmberg (s), "men oosta

Karlolinska sjukhuset

15.51
DeiSverigedemokraterna hailer torgmote blir torgmOtesgruppen, besti·
ende av tre allergiker med glasagon,attackerade av 150 motdemonstranter bevapnade med hjarnror.
Tvi av Sverigedemokraterna avlider
under eftermiddagen pi Karolinska.
"Brak uppstod" forklarar Expressen.
"VifOrsvarade oss bam mot jascis terna" beriittar ExPOs utsande
Tobias Hubinette.

"SDsmoten staller till problem fOr
oss. Tack vare detta mote fick vi lov
att avvam personal fran bOgnsk
bockeymatcben Huddinge-Nacka"
menar polisen.

"Ahb,de bluffar! Det ar bam lin gonsylt" sager en talesman fran socialdemokratema.

www.sverigedemokraterna.se
Bland annat med Janssons veckobrev}anSOllS ires/else och Jimmy Windeskogs kronika.

I korthet:

SETT OCH HORT!
Sverigedemokraterna passade pa att
spika sin EU-valsedel pa ett styrelsemote i Helsingborg 23 januari. Bland
det mest anmarkningsvarda var att

Den andra motionen man lagt luktar
dock avslag. Den behandlar en eventuell folkomrostning om Trollhattan
skall forsatta ta in "flyktingar".

vice ordforande

Vi skall dock ge ett uppskattande till
bide Trollhattans Tidning (IT) och www.passagen.se/cafe/konferenser/p
det sacialdemokratiska kommunalcl- olitik
det sam bada sett seriost pa forslaget
och argumenterat utan de vanliga Sveriges mest inkvoterade kvinna,
beskyllningarna och overorden.
Miljopartiets ena sprakror Marianne
Samuelsson har antligen fau en sund
I Trollhattan har SD aven passat pi au installning till det har med kvotering byta ut Steve Larsson ur kommunfull- men det satt langt inne!
maktige, Steve fick lovau lamna kom- Det kravdes att en kvinna skulle bli
munen fOr att ta ett arbete i drabbad av det idiotiska "varannan
Uddevalla.
kvinna"-systemet de ovriga partierna
Istallet har Mats Spjuth kommit in. anvander.
Ime ails tclkigt rned tanke pa au Mats Eva Ges kom trea i Miljopartiets provval men fick alltsa lav att backa for Ulf
ar en gammal SDUare.
Den sam sitter brevid Mats i Holm.

Johan Rinderheim
blev nummer ett pi listan och inte
Mikael Jansson, som kom pi andra
plats.
Annars ar det inga storre andringar
fran riksdagsvalet, ny ar dock GunBritt Holmgren fran A1vkarleby.
SDU fick fern platser pa listan, vara av
tre bland de tio forsta. I nu namd ordning placerades Jimmie Akesson,
Bjorn Soder, Jimmy Windeskog,
Joakim
Larsson och Christian
Andersson pi listan.
Kom nu ihag att kryssa en SDU-kandidat pi valdagen.
I februari fick goteborgaren Michael
Andersson representera SDU i TVskamtet propaganda.
Inget speciellt (som vanligt nar det
galler propaganda), men Michael
gjorde ett bra arbete i sitt forsta TVframtradande. Andersson kommer att
synas mer i framtiden.

Trollhattan
Carlsson.

ar fortfarande

Niklas

Enligt AFAs hemsida pi internet si
ligger numera kommunen Tierp
stockholmsomcldet.

Vi viII passa pa att rekommendera
vira lasare med internet att titta in pa
passagens debattsida och vadra sina
asikter.

"-Det'blir arattvist niir ett starkt st6d
inte ger utslag" sa Marianne efterat.
Men snalla gumman, ni har haft det
har systemet i aratal ach nar det drab- .
bat man har du misann aldrig sagt
nagot.

Var yore
forresten
Marianne
Samuelsson sjalv utan kvotering, ja
Dagens Nyheter reagerade den 15 inte i Sveriges Riksdag i alia fall.
mars starkt pi att polisen varit sa passiva nar antidemokraterna
storde Folkpartiet har place rat den gamle
socialdemokraten Marit Paulsen som
mote efter mote for greven.
Naturligtvis namner man inget om att etta pa sin EU-valsedel.
det sku lie ha varit fel da poliserna var Sa fruktansvart desperata ar de att
annu passivare di SDs moten stordes radda det lilla som finns kvar.
Det du, Jocke Larsson!

I Trollhattan har Sverigedemokraternas kommunfullmatigeledamoter
verkligen bOrjat att rora pi sig. SDs
forsta motion behandlade inkop av
matarslackare till kammunens bussar, detta efter en katastrofal bussolycka utanfor Uddevalla. Hur nagot av
de ovriga partierna skall kunna saga
nej till den matianen har vi svart att

landet over ...
Men SD eller inte. Det ar sa dags att
DN bOrjar reagera pi orattvisor ivai-

fdrsta.

kampanjen nul!!

la, ja...

5 SAKER VI LAGT MARIcE

TILL OM ...

Birger Schlaug ...

Moderaterna ...

Socialdemokraterna

1. ...sager att han inte ar n:1gon partiledare. Det ar helt riktigt, det ar han verkligen inte!
2.... sager ocks:1 att han inte ar n:1gon
talesman. Det ar ocksAsant.
3.... ar glad sam ett barn over att skogarna forsurnar och dOL DA f:1rhans !ilia
naturklubb nAgotpAtagligtatt tala om.
4.... skall nog vara glad att ha Marianne
"Konskvotering" Samuelsson brevid sig.
Annars hade vi markt att aven han ar
inkvoterad.
5.... ar nog ett sprfuor nar allt kommer
omkring. »En megafon fOr bakomlig
!,gande intressen» som ordet spclkror
betyder enligt ordboken.

1.... ar sLOltaover att ha bildat fram
man som Carl Bildt och UlfAdelshon,
men talar inte giirna om Christoffer
~olin (se SD-skriften'Vanor vi inte kan
lita p:1massmedia".)
2.... har 359 olika program klara for alia
dem sam rostar pApartiet men aldrig
kan tanka sig att gora ett arligt handtag.
3.... havdar att alia av deras stolliga pla- '
ner ar till feiratt bekampa socialismen.
4.... hatar egentligen inte ails
fattiga...bara de fattiga som organiserar
sig i fackforeningar.
5.... har problem med ledarskapet nu
nar Bildt heist villieka i EU.Vilketsager
lite ~m deras formAgatill tillviixt.

1. ...skryter med att ha fostrat man sam
Per-AlbinHansson och Tage Erlander,
men berattar sallan att Achmed Rami
(antisemiten i Radio Islam) ar gamma]
socialdemokrat.
2.... har ett program som skulle losa
alia problem 1954om del Aretskulle
komma tillbaka.
3.... havdar att alia av deras stolliga planer ar till for att bekampa kapitalismen.
4.... hatar egentligen inte ails rika...bara
rika som ar smarta nog all beh:111asina
pengar.
5.... har problem med ledarskapet nu
nar Persson forklarar hur okunniga alia
inom partiet ar.

Krls.en i fronten
Forsattning fcln sidan 7
Nu har vi tau svaren pa alia dessa fcigor. Front National har
blivit tva partier...
Pi kongressen sags ingen annan utvag an att helt soniken dela pa partiet. A1ltsa leder Jean-Marie Le Pen fortfarande Front National medan Bruno Megret leder ett parti
med det snarlika namnet Front National Nationella
Rarelsen.
Manga har stallt sig fragan om vilken sidan man skall
stalla sig pa, och atminstone just nu ser det ut sam en klar
majoritet inom partiet har stallt sig pa Megrets sida. Bland
annat kontrollerar han tre av de fyra staderna som Front
National (eller vad man nu skall kalla det) har makten i.
Med det borde ju allt vara ur varlden?
Knappast Nagra problem kvarstar an. Det mest primara ar au trots au den stbrsta delen av sjalva partiet har tagit
stallning fOrMegret sa har valjarna tagit stallning for Le Pen.
Opinionssiffror i dag pekar pa att Megrets falang har e:J 4
% av valjarstadet och Le Pen e:a 10 %. Lasning pa nytt allt-

sa.
Dessutom finns det en kompleuerande historia till vard
au namna. Yvan Blot, mannen som var uppe pa SDs valfinal och talade far Front Nationals rakning, tog farst klart
och tydligt stallning far Megret. Men det drajde inte lange
innan Blot vande pa klacken, sa tack och hej till Megret och
gick tillbaka till Le Pen. Varfar, ar mannen av en siidan natur
au han vander kappan efter vinden? Knappast. Vad Yvan
Blot fick reda pa under sin tid hos Megret var au det redan
fanns planer pa samarbete med den bargeliga hagem.
Le Pen har under sin tid varit kompromisslas, aldrig
vikit en turn. Manga har retat sig pa detta men efter ett tag
fau lov att ge honom ratt De andra partierna har da Front
National vuxit fatt lov au sjalva narma sig Fronten far att ta
behalla sina valjare. Taktiken ar inte snabbgaende men val
effektiv.
Megret viii alltsa ha en Front sam samarbetar rned etablisemanget och en sam ar ernot det, en splittrad anne vinner sallan nagra slag. Vi tar bara hop pas au EU-valet ser till
att vi bara har en From i Frankrike.

Debatt:

Nu HAR NI VARIT ELAKA IGEN!
A1lhelgona Natten (Helloween i okulturella kretsar). Fest. Skratt. Brand!
Katastrof. Dod. Hysteri. Angest. Jakt.
Ogrundade beskyllningar. Ilska. Sorgo
Inget positivt kommer ur nagot sad ant.
Man kan forsta om det kommer overtonero
Men riktigt sa har ska det definitivt inte
ga till!!!
Massor av ungdomar dog pa Hissingen denna kvall. Annu
fler skadades, nastan alia invadrare. Manga fick fOrmodli-

forran 2 dagar efter.
Efter detta lugnade debatten ner sig nagot. Men hela
tiden nar man rapponerade Fran katastrofplatsen papekade man att man "iinnu inte hittat nagra konkreta bevis
pa att det var ett rasistdad". I den debatt som fordes
utanfor de stora tidningama (framfor allt i vansterpressen)
forklarade skribent efter skribent att "vdnta bara tills
bevisen kommer jram". Det var fortfarande tydligt att
trots att ingen svensk stad att skylla - sa skulle det skyllas
pa svenskar.
Sa kom da dclpslagel AkIagarmyndigheten i GOteborg
forklarar att man inlett forundersokning mot arrangorema
- det ser ut som om de skall stiillas infor catta fOrvallande
till grav skada och drap. Redan samma dag ser vi pa TVnyheterna hur invandrarungdomar sitter och lovar kravaller pa Hissingen och i GOteborg.

gen skador for Iivet
Man kan forsra att man forsoker hitta synadbockar,
nagon att stalla till svars. Men for det mesta nar nagon blir
syndabock sa ar det nagon som atminstone pa nagot satt
Det spelar egemligen ingen roll vad som hander - eller
har varit inblandad i arrange man get. I detta fali hann inte
ens elden slackas innan man bOrjar skrika ut: RASISTDAD. vad som har hant heller. Det ar DITT fel, DU ar skyldig.
Morgonnyheterna gick ocksa ut med att det skulle ha varit VarfOr???Du ar intolerant, du slapper inte in invandrarna
ett raistdad, snan fanns aven "nyheten" pa de internatio- pa arbetsmarknaden, de lar sig inget i skolan, de bor i sina
nella nyheterna. Till saken horde forvisso att det bara var egna bostadsomclden, de kommer inte in pa krogen och
sa vidare och sa vidare. VarfOrdu? Du ar svensk, du ar en
grova, felaktiga, spekutationer.
De som egentligen var och ar skyldiga fanns dock del av det gamla Sverige - de en del av det nya.
Det finns onekligen olika skalor att doma manniskor
redan da inom rackhall, men dem brydde sig ingen om.
Oavsett exakt vad som utloste branden sa Iigger det star- efter i dagens Sverige . I Expressen den 12 mars skrev man
sta ansvaret hos arrangorerna. De slappte in alldeles for om klyftor i samhallet. Man skrev om ett invandrargang
mycket folk och byggde stallningar framfor nooutgangar- som hade hackat pa stan, tiinkt att ga in pa en krog men
hejdat sig. Varfor? Det var for mycket aldre manniskor pi
na - allt for att tjana nagra kronor extra.
Nar det stod klan att ingen svensk kunde skyllas for stallet. Det har menade Expressen var ett unikt invandrardet intraffade fick man sla mot svenskar sa gott man problem. Hur manga ganger har detta hant er? Bry dig
kunde. Brandforsvaret fick skall for att de stoppat man- inte om att rakna, ingen bryr sig i alla fall. Du ar svensk, du

niskor att ater springa in (de fick alltsa skall fOr att de ar en del av problemet
Det som hande i GOteborg var en tagedi och jag Iider
Ri\DDADE Iiv)polisen fick skall (riktigt varfor vet nog
ingen), kyrkan fick skall (de erbjod trost, och de drabba- verkligen med de drabbade, men sa har tar det inte ga till.
de var ju muslimer ...) och Kungen och Silvia fick skall for Jag vagrar att vara maltavla for deras angest och skuldatt de var i Afrika (!) och inte akte hem direkt. Det sista ar kansla. Om det inte yore for att jag var sa valuppfostrad
onekligen smaroligt, det var framfor allt media som gick skulle jag anvant mycket grovre ord om det intriiffade ...
pa - de som inte ens klarade av att skriva om handelsen
Jimmy Windeskog

13.

Organisationen:

DEBArrKUKS I TROLLHATTAN
Nilsson Fran Trollhattan kommer att bli nagonting start
nagot
det
varit
daligt
stallt
med
inom framaver, SDU-Vast-Iedaren Christian Andersson Fran
Sverigedemokraterna sedan starten 1988 sa ar det inter- samma stad ar det redan. Aven Eloise Eriksson (aven hon
nutbildningen. Detta ar nagot som SDU har tankt sig au Fran Trollhattan) glanste, och det ar ju speciellt kul att vi
kraftigt andra pa.
har sa manga duktiga tjejer. Andra som inponerade val'
Detta var det farsta steget i denna process. Runt 20 Johan Dahlqvist Fran Orebro och Mikael Lindholm Fran
personer traffades far att under ordfarande Jimmy Uddevalla. Men det skall klart och tydligt papekas au alia
Windeskogs ledning ga igenom nagra betydande delar av som var med pa kursen var valdigt duktiga. Efter en lang
partiprogrammet. Det som stod pa schemat denna dag dag avslutades kvallen med ett socialt samkvam.
var: befolkningspolitik, rattspolitik, miljapolitik och skolDetta var en valdigt rolig och larorik helg. Boppas att
politiken:
du ocksa dyker upp nar SDU har kurshelg i din landsanda,
Det var imponerande au se hur mycket talang vi har annars missardu nagot.
Var lugn, utskick om det kommer i god tid!
inom organisationen. Dels har vi ju som sagt varit vaJdigt
daliga pa au utbilda tidigare och dels var det nya partiproI Nasta nummer hoppas vi kunna presentera bilder
grammet inte ens en manad gammalt.
Trots detta var det f1era SDUare som glanste. Johanna
fran bade Trollhattankursen och Stockholmsmotet
Den 27 februari hall SDU debaukurs

j

Trollhattan. Ar det

~Organisationen:

-INOMHUSMOTE I STOCKHOLM
Den 12 februari kallade SDU-Stockholm till inomhusmate
i innerstaden. Det val' eu tag sedan SDU hade organiserade aktiviteter i Stockholm, sa lite nervas var man for hur
uppslutningen skulle bli.
Det hade man ingen anledning au vara. Ett 30-tal personer, de flesta nya, matte upp denna kalla vinterdag.
Farst pa talarlistan stod ordfarande Jimmy Windeskog
som blickade tillbaka pa SDs farmaga att farutse framtiden
och blickade in i EUs framtid. Windeskog papekade au
EU, Iikt Sovjet, maste knackas innifran - och betonade
vlkten av internationellt samarbete mot EU
Just internationellt

samarbete stod i fokus nar SDUs

internationelle sekreterare Mikael du Bouzet talade om
Nordnat, Euronat och Euronat-Ungdom. Trots att ni inte
ser sa mycket av Mikael sa lagger han ner ett otroligt arbete pa att representera SDU runt om i Europa.
Fran SD gastfarelaste partiorganisataren Tor Paulsson
om vikten att bygga upp en landsomfattande och i allra
hagsta grad levande organisation. Fran SD fanns ocksa
vice ordforande Johan Rinderheim p;1plats som askadare,
och det ar kul att se au SD forsclr betydelsen av SDU och
finner infresse i den.
Avslutningsvis fick vi hara ett par ord Fran SDUStockholms Vavra Suk. Ett valdigt trevligt mote.

Det har hant mycket mer inam SDU an vad sam
omskrivs i Demokraten. Vi skall forsoka bli battre pa
aktivitetsrapparteringen till nasta nummer!

