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Jimmy Windeskogs ledare:

Loddans tvekan
Den 5 december var formodligen en dag
"extremistexperten" Anna-Lena Lodenius
kommer att minnas Hinge. Tillsammans
med nazistexperten Helene Loow fast-
slog hon att Sverigedemokratema inte ar
hogerxtremister, rasister eller fascister i
Dagens Nyheter. Inga nyheter i och for
sig - men ett daligt drag av"Loddan".

Sedan debuten med "Etremhogern" i samband med
valet 1991 har Lodenius haft en ganska unik stallning
bland de som jagat vad de seu som extremister. Forst fOr
au hon var s~ ensam aU koncenterar sig pa amnet, sedan
for au hon (och dem ar oerhon relativt) hall en mer seri-
as pragel an de nya stjarnorna pa himmlen.

Men med fOnroende kommer ansvar. loch med au
Sverigedemokraterna i allt hogre grad klarar au bita i fran
de varsta overgreppen tvingar vi ocksa de som atmistone
stundtals forsoker vara seriosa (ExPOoraknat naturligtvis)
au i hogre grad an tidigare halla sig till sanningen.

Vad leder detta till?Jo, forst bakerna "Nazist, rasist
eller bara patriot" och "Vit makt och blagula drommar",
tv3 baker som av etablisemanget, trots de logner missfor-
stand och overdrifter de innehaller, domdes ut for au vara
fOrointressanta. Fonfarande anvander sig man heist av
"Extremhogern". Sedan ar inte heller Helene LOOwoin-
tressant i sammanhanget heller. Hennes studier och
publikationer hailer en s~dan grad av seriositet au
Lodenius egentligen hade tv3 val. Antingen sjuka ner pa
ExPO-nivaeller folja i LOowsfotspar.

Dar av anikeln i Dagens Nyheter. Hur blir da reaktio-
nerna? Inte nadiga, Lodenius beteende ses av manga inom
etablisemanget och extremvanstern som eu svek . ett
bevis p~ au Loden ius inte langre duger som kalla till deras
dynkla syften.

Men alia som gar bon sig skall naturligtvis ha en chans
att gora bot, denna chans fick Lodenius i SSU:s tidning
Frihets senaste nummer. Redan i ledaren fastslar Frihets

chefsredak-
tor Jonas
Helling att
SD ar "Ijust-
skygga",
intressant da
SSU sjalva
konstant
VAGRARatt
ta debatt
med oss.
Sedan rullar det pa i en atrikel am SD av Lodenius.

Det ar tydligt att hon inte vet vilket ben hon skall sta
pa, dels vill hon vara serias och dels vill hon ateruppratta
sitt lJ'kte. Alltsatalar Lodenius om au "Tvoch media" drar
paralleller mellan SD och nazismen (och dar ar hon ju
sjalv medsylidig), om aU SD ar "invandrarafientliga" (hur
vi nu kan vara det da vi inte ar "rasister") och om vilka
"hemska" panier vi samarbetar med i Europa (har bryr sig
Lodenius inte ens am au det enda paniet vi har samarbe-
te med utanfor Norden ar Front National). Avslutningsvis
tar vi veta au en gammal SD·aktivistbytt asikt och organi-
sation, om nu detta yore relevant kunde hon ju samtidigt
patalat au judehataren Achmed Rami (Radio Islam) ar
gammal SSU-medlem.

Det blir alltsa varken hakat eller malet. Och fonroen-
det fOrLodenius tycks inte vara sa ston fran SSU:s sida
heller. Med tanke pa de helt otroliga antal sakfel i artikelns
"faktarutor" drar jag slutsatsen au SSUsjalvagjon det - det
ar alledess tOrmycket sakfel for au kunna vara Lodenius.

Van leder oss da detta? Jo, anikeln forkarar att SSU
bevisligen tycker au SD och SDU bOrjarbli lite val farliga
oppionsmassigt (vanta ni bara!). Samtidigt som Lodenius
ite riktigt vet vilka hon villieka med.

Vi tar skicka en "Ryck-upp-dig"-halsningtill var gamm-
la "Loddan". Du har pa sikt formodligen mer au vinna pa
au atmistone forsoka vara serios an au leka med dina
gammla kamrater i SSu.



Val-99:

EUROPA, SVERIGE OCH SD

MOT ED-VAL!
Nar denna artikel skrivs ar det snart bara
en manad kvar till EU-valet. Och hitlis ar
det i alia fall halften av befolkningen
som kanner till detta faktum.

Folkets ointresse ar orovackande. Men
det stora problemet ligger snarare i eta-
blisemangets intresse. ADnu har inget
parti klargjort starten av deras valkam-
panj. Kanske SD, men det kommer vi till
senare iartikeln.

Stundtals s<1beklagar man sig over ointresset, men
aldrig sarskilt hogljutt. Aven media kan p<1ledarsidoma
morra lite lagomt tyst over att ingen tyeks bry sig. Men
fclgan ar ju om de inte har f<1ttdet precis som det vill.
Ju mindre det tjatas om EU, ju pasivare ar Sveriges EU-
negativa oppionon. Och ju mindre EUganskas, ju min-
dre vaxer EU-kritiken. Det l<1terganska praktiskt att
Mila detta val lite i skymundan.

Ar det n<1gonsom anser att jag overdriver? Forklara
d<1det faktum att inget parti gar ut och forklarar vilken
politik man viii fora i Bryssel oeh vilka fragor man anser
vara av vikt. Och forklara det faktum att media inte gar
till partierna och staller dessa fragor.

Media har ju som ni vet en alledess ofau bar makt.
Med detta kommer naturligtvist eU stort ansvar. Om
media dag effter dag skulle satta EU-valet i centrum
sku lie naturligtvis marka det. Och om inte intresset
okade s<1kanske atminstone alia skulle fa reda p<1au det
i alia fall ar ett val 13 juni.

Den 16 maj holls det ett florsok til au f<1lite klarhet
i detta via en partiledardebau i TV. Da sag man verkli-
gen hur tragiskt deua ar. KD har overhuvudtaget inte

tagit stallning om man ar for eller emot EMU,trots detta
viIIman ha fortroende att fora Sveriges talan i Europa-
parlamemet. AlfSvensson talade foraktfullt om mannis-
kor som tagit direkt stallning for eller emot EMU.
Atminstone fOr dagen, for dagen efter forklarde
Svensson au KD med all sakerhet skulle inta em positiv
stallning. Ibland g<1rdet fort ...

rme heller Goran Persson och socialdemokraterna
har tagit stallning i denna avgorande Fraga. Persson
menar au det ar omojligt d<1bade vanstern och mode-
raterna har bra argument emot respektive fOr. Men
socialdemokraterna SKALLta stallning, vilket ar lite
markligt. For den dagen s<1kommer det fortfarande att
finnas argument for oeh emot - exakt vad kommer att
forandras? Dessutom ar detvaldigt imressant att Garan
Persson konstant vargade au ge nagot klart besked om
vi kommer att fa nagon folkomrostning i EMU-fclgan.
Skall vi ge oss pa en Iiten gissning? Forst kommer en
grovt lognaktig propaganda kampanj (precis som infor
EU-valet-94) och om den negativa oppionen svanger till
positiv kommer det en folkomrostning. Men om den
envisas med att vara kritisk s<1blir det ingen folkom-
rostning.

Ocks<1Vanstern och Miljopartiet gjorde valdigt svagt
-i Fransig, <1tminstone for att vara ledande Nej-alternativ.
Kort sagt kan man p<1st<1aU det enda denna partiledar-
debau larde oss var att det genst kravs ett kraftfullt och
energiskt Nej-altemativ.

Och det har vi ju redan. Eu a1temativ som satter ide-
alism for profit, argument fore religos overtygelse oeh
landets basta framfor allt!!!

Den 13 juni Miler vi tummama!!!



Organisationen:
••

RAPPORT FRAN SDU OST
SDU;sostra diskrikt bilda-
des officiellt den 1 maj.
Platsen var Orebyhus i
Uppsala Ian.

Vi sammlades till detta mote inte
IAngtfrAnjarnvagsstationen dar Arets del-
tagare till forsta majtAget formerade sig.
Vi inIeddes dagen moo att ilicka hela cen-
trum och jarnvagsstationen moo klister-
rnarken (en SDU:are vilar a1drig!). De 30-
tal socialister som var forsamlade betrak-
tade oss klentroget och undrade tom
om vi skulle anordna en motdemonstar-
tion.

En av dem, en grundskolelarare, hOr-
jade sAsmAningom att riva ner nra mar-
ken. Ban Ai·aerunt pa cykel oar vi hade
gAtt och gick in hart for sin uppgift. Man
maste beundra hans hangivenhet dAhan
ensam rev ner markerna medan fern av
oss satte upp nya, och dessutom gAr det
mycket fortare att satta upp ett marke an
att ta ner del.

Denne socia!istiske forkampe visade
verkligen prov pA orubb!ig overtygelse
da vi nagra timmar senare hade avslutat
nrt mote och begav oss till samhallet for
att inhandla middag. Dar stod han med
sin cykel och skrapade, blot och elandig
ciA det bAde hade regnat och haglat
under tiden. Hans bestortning maste ha
varit enorm dAvi snabbt ersatte de mar-

ken hanhadehunnitkommaAtochdess- Olsson, Johan Dahlqvist och Jimmy
utom hjalptes Atatt satta upp dem IAngt . Wmdeskog.
h6gre an vaf han sku lie komma at ens Den 12 maj genomfOrde SDU Cst sin
om han stod pA sin pakethallare. Aven forsta manifestation. Klockan 17 sam la-
om han sku lie cykla efter moo en stege des vi i Uppsala for att hedre minnet av
skulle han inte hinna ta ner alia marken Sveriges landsfader Gustav Wasa pa den-
pAflera dar, och da bor hela Orebyhus ha nes fOdelsOOag.Vi tAgade pAM led, var-
lagt marke till nrt budskap. digt och under tystnad in i domkyrkan.

PA sjalva motet uppstod nastan Wasas viloplats finns langs bak i katadra-
omgAende frAgan om Stockholm skulle len dar den upptar en hedersplats, omgi-
bilda eget distrikl. Det finns tillrakligt yen av mAlnigar som beskriver hans !iv.
moo mOOlemmar och det gors sa mycket Val framme lade vi ner kransen och
saker au Stockholm pa alia satt ar sjalv- Joakim Larsson hall ett kort tal. Darefter
gAende. Vi kom dock fram till att vi van- holl vi en tyst minut och sjong sedan
tar moo en delning och hjalps at sa lange. nationalsangens alia fyra verser till den
Tankar fanns i sAfall pa att delar av disk- svunne konungens ara.
triktet inehallande Eskilstuna, Strangnas Efter manifestationen hade vi fest i
och Enkoping skulle tiilho~ mil utbrytar-
distriktel. Men detta tyckte inte
Stockholmarna var tilltalande da
Stockholms arbete bygger pa au man
traffas mycket och gor saker tillsammans.
Arbete pAavstAnd ar mycket mer kravan-
de.

Pa motet utsags en
styrelse for SDU Osl.
Till ordforande utsagas
Joakim Larsson, till Du har val inte missat SDIA:s n'da '1:-
vice Vavra Suk. shin? Vit mec/ c/iskret logga pa vanster
Sekreterare blev Peter sic/a.
Pettersson och ovriga postgiro: 6493600-8
ledamoter Marc pris: 120:-
Abramsson, Johan ••• ••••

och ett rejalt mal mat som sykonen
Abramsson hade gjors i ordning at oss.

SDU~-shirt

Skane-Kurien
Skane-Kuriren iir den nyaste SD-tidningen. Den innehaller pressklipp fran den
gangna manaden, samt historia och artiklar. Den utkommer 12 ggr per ar och inne-
haIler 16-26sidor och har fiirgomslag. InfOrEU-valet tillfaller ALLAintackter Skanes
EU-valfond.

Provnummer: 20 kr
Postgiro: 18458 57-0



Val-99:

DAGS ATT ARBETA!
Den 13 jnni ar det val igen!!! At det SD BorHinge

manne Sverigedemokraternas tnr att Tel; 0243·876 04
lyckas nn? Kanske det • later langt i fran

omojIigt MEN MYCKET LIGGER pA
DIG!!!

Valdagen kommer (precis som vanligt) vara en gad fullt
av arbete for en skara manniskor som ar alledess for liten.
Det spelar egenligen inte nagon roll hur mycket flygblad
Sverigedemokraterna vraker ut om valjarna inte har tillgang
till vara valsedlar. Saledes ar alltsa uppgiften att fa ut val-
sedlar till postkontor och valkontor. Har kan du pa tvii satt
gora en jatte viktig uppgift for partiet - nastan utan att
anstanga dig ails. Detta kan du hjalpa Sverigedemokratema
med ...

1. D~n 26 maj stdrt::;.' postr5s~nin6en. Da 1'.46 du
(lungt och diskret) Higgaut Sverigedemokraternas
valsedlar pa postkontoren i din narhet.

2. 13 juni ar det valdag, aven delkan du helt dis-
kret och anonymt Higgaut vara valsedlar.

Att tycka ett av Sverigedemokraternas flygblad ar jatte
bra ar en sak, det ar en annan att ga till vallokalen, upptacka
att vara valsedlar inte finns dar, ta en blank valsedel och pa
den skriva "Sverigedemokraterna" ar tyvarr en helt annan.
Man tycker att det inte borde vara sa - men sa ar det tyviirr.

Saledes ...se till att Sverigedemokraterna kan gora ett sa
pass bra val som mojligt Tar vi over 1 % sa slipper vi detta
i nasta val och far vara valsedlar utlaggda pa postkontor. Sa
ta ditt ansvar nar postrostningen oorjar den 26 maj och pa
valdagen 13 juni - sa slipper vi detta hundarbete nasta ED-
val.

RING DIN NARMAsTE
KOMMUNFORENING REDAN I DAG,
SAG VILKA POSTKONTOR oeD VAL-

KONTOR DU KAN TACKA SA SKICKAR
DE DIG VALSEDAIAR!!!

SD SOlvesborg
Tel; 0456-129 37

SD DaIs Ed SD Tierp
Tel; 070·740 88 66 Tel; 070·754 32 31

SD Gotland SD Trollhattan
Tel; 070·7740398 Tel; 0520-42 95 22

SD Gavle/Sandviken SD Uddevalla
Tel; 026-65 21 63 Tel; 070·754 04 67

SD Goteborg SD Ystad
'lei; 03:1·4172 44 Tei; 070-865 31 46

SD Helsingborg SD AIvkarleby
Tel; 070·756 86 09 Tel; 0226-863 14

SD Hoor SD Orebro
Tel; 070-752 44 53 Tel; 019-27 41 70

SDMalmo
Tel; 070-740 75 87

SD Slclne
Tel; 0413·55 30 43

SD Stockholm
Tel; 08·745 08 13

SD Sundsval1/fimti
Tel; 060·50 06 08

SDU
Riksorganisation
Tel; 08·642 25 32



Sverigedemokratema:

SD:s ARSMOTE -99
I ar gick Sverigedemokratemas arsmote
av stapeln i Orebro, detta for fOrstagang-
en. Under en helg holls det olika former
av styrelsemoten, knots kontakter, man-
niskor umgicks och sa di sjalva arsmotet
natruligtvis.

Da Sverigedemokraterna i slutet av januari holl ett
extra arsmote i Helsingborg
dar man korrigerade partipro-
gramet sa inneholl detta ars-
mote inte ails nagon motion
av politisk karaktar.

Isullet blev det en helg da
det fanns mojlighet att lara
kanna varandra lite battre.

Redan pa fredagen satte
Sverigedemokratemas
Riksorganisation med sitt for-
sta mote och knappt han man
ga att lagga sig innan det var dags for deras styrelsem6te.
Under IOrdags eftermiddagen holls det
Engelbrektsmatifestation, sedan serverades det mat som
foljdes av en trivsam pubkvall. Ja, inte for SDU. Utan
Sverigedemokratsik Ungdom passade efter maten pa att
halla ett styrelse mote.

Under sondagen var det dags /Orarsm6tet dit runt 50
delegater sokt sig. I avsaknaden pa politiska motioner sa

var det mest intressanta valet av SD:s styrelse. Andre vice
ordlOrande Anders Westergren hade tidigare sagt an han
skulle lamna sin post, vilket tatt manga att spekuler i vil-
ken som skulle bli hans eftertradare. Nu blev det dock
ingen forandring utan till alias forvaning valde Anders
Westergren an sitta kvar. "NOdloning", kallade han det
sjalv. Det var dock ocksa formodligen det basta som
kunde handa. Andersar, sam ni vet, en oerhort kompitent
politiker.

Men det blev i alia fall
nagra forandringar. Som nya
ledamoter kom SD
GOteborgs Michael
Andersson och SD

Andersson da Tomas
SOderbergvalde att ga ner till
suppleant pa grund av sjuk-
dom och SDU-Ostsordforan-
de valde att gora samma sak

fOratt koncentera sig pa SDU.
Jimmie Akesson och Bjorn Soder valde att helt lamna

SD:s styrelse for att kunna Iagganer all tid pa SDU, detta
tar ses som valdigt uppoffrande. Men visst finns det
SDU:are kvar, ordforande JImmy Windeskog naturIigtvis,
och ny som suppleant dok SD Stockholms Vavra Souk
upp.

Du baR vaL lnTe onssar. ..RaOIO- S D
Varje lordag, mellan 14.00 och 15.00 pa 88mez i Stockholms narradio, kan du som bor i Stockholms omra-
det ta del av Sverigedemokraternas narradiosandningar. I direktsanda program talar ledande
Sverigedemokrater, sa som bland annat Tomas Johansson och Gun Kullberg, om aktuella handelser och SDs
reflektioner pa demo Dessutom bjuds det pa mangder av trevlig musik.



Organisationen:

NYA PROBLEM pA VAsTKUSTEN
Iforra numret av Demokraten berattade om det 'problem
vi har haft p1vastkusten. Efter detta sa hade vi hoppats att
allt lOstsig - men icke.
Istallet slumpade det sig sa ilia sa an Trollhattans

Christian Andersson har gatt och ~n problem med hjartat
och daremd ~n lov att Iamna over sin plats.

Christian kommer naturligtvis finnas kvar inom SDU,
men nu med andra uppgifter. Vi vill tacka pa att tacka
Christaian Andersson fOrsin tid och allt sin arbete som
ordforande for SDUVast. Vi hoppas an han snart ar uppe
pelbenen i gen!!!

N SD:s arsmote undertecknade alia deltagare en
"krya-pel-dig"halsning till Andersson for att visa an han ar
valdigtomtyckt inom rorelsen.

Christian Anderssons arvtagare kommer ocksa fcln
Trollhattan. Hon heter Erika Bergstedt och finns aven
avbildad peldet fargblad SDUdelar ut p1skolor.

Vionskar Bergstedt lyckatill med sin nya uppgift (med
tanke pa hur det sett ut p1vastkusten pa sistone kommer
hon sakert att behova det). Vi pa Demokraten joppas an
snart kunna presentera Bergstedt lite narmare.

Sverigedemokratema:

ENGELBREKT BYrER ANSIKTE!
Sverigedemokratemas nionde hyllande
av frihetshjalten Egenlbrekt
Engelbrektsson skildje sig markant fran
de tidigare. Dessa var i Stockholm och
var massmoten. I ar
var vi Orebro, vid
Engelbrekts dods-
plats (ja, den "offici-
elIa" i alIa fall, och
holl en stilsam mani-
festation for delta-
gama pa SD:sarsmo-
tee

berg med sina fanor. Sedan talade partiledare Mikael
Jansson.

Efterdetta fickvi hora SD:s partisekreterare och SDUs
kassor Jakob Eriksson lasa Esias Tgners dikt "Svea".Det
var onekligen stamningsfullt an befinna sig pa denna his-

toriska udde med i vinden vaj-
ande fanor, boljade trad och
sjons vagor som slog in.

Avslutningsvis talade EU-
vaIs kandidaten Johan
Rinderheim. De som sen
Rinderheim tala vet med vil-
ken engerig och inlevelse han
gor det - de som inte gjort det
har missat m\got.

Engelbrekts manifestatio-
nen har onekligen bytt ansikte sedan 1994, men det som
inte utvecklas ar don!!!

Det hela inleddes med att fyra SDU:are marscherade
till det pa plats resta monumentet och formade en fan-

www.sverigedemokraterna.se
Bland annat med Mikael Janssons veckobrev jansons /res/else och Jimmy Windeskogs kronika.

http://www.sverigedemokraterna.se


Debatt:

SVAGT RYSSLAND - INGEN

FREDSGARANTI!
Dagens nerrustning inom forsvaret saknar motstycke i den svenska historien, om man bortser frin nerrustningen efter
det l:a varldskriget.
Den gangen holl nerrustningen pa att bli allvarligtOdestigen, hur ser det ut i dag?
Har utvecklar sig Bjorn Soder i amnet. SOderar forbundsskereterare inom SDUoch ledamot for Sverigedemokratema
i Hoors kommunfullmaktige.

I forsvarsberedningens rapport infor 1999 <1rs
kontrollstation: Forandrad omvarld - omdanat for-
svars (Ds 1999:2) tecknas en relativ ljus bild av laget
i omvarlden, med ett framtida fordjupat samarbete
mellan de centrala sakerhetspolitiska aktorerna.
Vidare pekar man p<lEU:s fundamentala roll for att
"varaktigt trygga stabilitet och sakerhet" i Europa.
Det framsta hotet ar, enligt rapporten, osakerheten i
Ryssland. For svenskt vidkommande avskrivs mojlig-
heterna aven rysk invation som syftar till att ockupe-
ra hela eller delar av landet. Samtidigt framh<1l1esatt
eventuella angrepp genom luften skulle kunna
komma i samband med kriser i naromradet. Det ar
allts<lviktigt for Sverige att satsa p<lsamarbete for att Sa har sag det fomt ut i telefonkataloger-
undvika s<1dana kriser. Forsvaret kan det daremot N .. bOld h b rtta ,na. umera ar 1 en oc texten 0 gen.

Sedan Ostblocket med Sovjetunionen
fallit har hotbilden mot Sverige drastiskt
andrats till det battre. Men det cider fort-
farande stor osakerhet om rysk utrikes-
och sakerhetspolitik.
Har hemma i Sverige har det under 1998 varit en het
debatt om v<lrforsvarspolitik och den kommer med all
sannolikhet att forsatta under 1999. Vi har partier i star-
ka stallningar som forordar att den svenska forsvar-
smakten he It skalllaggas ner d<1hotbilden ar borta. Men
ar den egentligen det?

Ryssland kan beskrivas som ett varken-eller-Iand.
Med det menas att Ryssland varken ar en demokrati
eller en diktatur utan ett land med en betydande inre
labHitet. Social oro och regionalt sonderfall speglarda-
gens Ryssland. Detta gor att det ar mycket sv<lrtatt for-
utsp<1Rysslands utveckling av utrikes. och sakerhetspo-
Iitik.

Ryssland ar idag hi.ngtsvagare an Sovjetunionen var.
Den milttara kapaciteten ar samre, den ekonomiska

om det hommer ett meddelande som sAger att
vi ska sluts s/~ss och stoppa mobiHseringen -



strykan ar nastan obefintlig och ledarskapsformagan ar
vaIdigt dalig, vilket har leu till au hotbilden forandrats
till det baure. Men Ryssland har en stor karnvapensar-
senal, vilket ar det stora problemet Denna arsenal intar
en storre och viktigare position inom den ryska milita-
ren. Satsiningarna pa den vapenbarande raketen Topol
ar eU k1artexempel pa detta.

Aven den ryska utrikes- och sakerhetspolitiken ar ett
problem. Den tidigare sa v3.stvanliga inriktiningen har
ersatts av en mer motsattningsfull politik. Den egna
svagheten mots med forsok att forsvaga vastvarlden, t
ex mot USA i Irak och i det forna Jugoslavien. Man tar
for sig dar man tar en mojlighet.

I osakra situationer kan det vara lampligt au papeka
en del faktorer sam det tar lang tid att forandra. For det
forsta den ryska imperiala traditionen. For det andra ar
det viktigt att komma ihag att Ryssland fortfarande ar en
stormakt och stormakter tenderar att havda sina intres-
sen pa stormakters vis. For det tredje bar man se till att
den geografiska aspekten och politiken som foljer den.
Det ar fullt tankbart att krav kan stallas pa andra stater.

Ett sadant exempel kan vara vid Ostersjoomradet
TIlIsammans utgor dessa faktorer en ide om aU histori-
en, storleken och makten skall ge inflytande i varlden.
Rysslandkommer an viljaha inflytande i sin naromrade,
vilket inte noovandelsevist behover betyda vald utan
genom patryckningar. Har ligger Baltikum nara till
hands.

Det ar mojligt att konstruera heIt frammande fram-
tidsscenarior for Rysslands utveckling. Det kan varken
uteslutas att reformpolitiken aterkommer, att utveck-
lingen forsatter i samma utvecklingen eller att sander-
falletaccelererar. Det kan inte heller uteslutas att den
politiska ledningen ersatts av rod-bruna krafter med
politiska ambitioner som hotar vart naromrade eller
kanske hela omvarlden. Osakerheten ar stor. Ett ner-
rustat forsvar tar aratal au bygga upp igen - den tiden
har vi kanske inte den dagen det politiska laget foran- .
dras.

Var forsakring heter: Svenskt Forsvar!

Organisationen:

STOCKHOLM VISAR VAGEN!
Redan till nasta nummer kommer varje
distrikt att fa en egen sida att disponera
over iDemokraten, pi det sattet kom-
mer vi mycket mer effektivt kunna bemt-
ta vad som sker landet over an vad vi kan
i dag.

Lite skall vi dock rapportera om redan i detta
nummret. Mest aktiva av alia har SD Stockholm varit.
Med en stor skara aktivister har man Iyckatsskapa en val
fungerande organisation. FRam till mitten avapril hade
man Iyckats med att tacka over 30 skolor med SDU-
bald, vissa flera ganger. Man har aven genomfdrt valor-
ganiserade Ikistermarkensuppsattningar pa ett flertal
Tunnelbanestationer.

Ovan pa detta har man ocksa arrange rat pubkvallar,
men ocksa forelasningar. Fore!asare pa dessa har varit
bade inbjudna SD:are som egna formagor inom SDU
Stockholm.

I Skane arbetar man pa ett lite annat satt I stallet for
att diskret dela flygblad i elevernas skap staller man dar
upp bokbord, talar med eleverna och delar f1ygblad
direkt till manniskorna. Nagonting sam visat sig valdigt
Iyckat.Hitills har man besakt en hand fuIIskoloroch tan-
ken ar att forsatta med detta i hela Skaneregionen.

Vivet au mer arbete har utforts ute i landet, sa for-
hoppningsvis kan vi persentera detta battre med nasta
nummers nya upplagg.

TIllsdess ...



Debatt:

SSU PA HAL IS!
I det senaste numret av SSU:stidning Frihet (vad sager ni om det namnvalet?) har man en anikel mr man forsoker lara
ut "argumnet" mot "framlingsfientliga partier" (cx:hdit skall tydligen vi raknas).
Niviil dessa "argument" hiller, i vanligordning, ingen silirre kvalitet Har passar Demokraten pi an ge svar p;i tal.
Observera au ordet "pisclende" har isyftar det som SSUkallar "framlingsfientligtargument".
SSU:s pastaende: "Vi maste hjaIpa svenskarna forst"
SSU:s kammentar: Det finns ingen matsattning i att satsa pa svenska barn ach gamla ach ha en val fungeran-
de flyktingpalitik. Flyktingpalitiken ar en drappe i havet am vi ser pa hur mycket det kastar att driva dagis,
skalar ach vardplatser for gamla ach sjuka.
SDU:s kammentar: Da den svenska staten maste betala alla sina utgifter ur samma pengapung sa uppsrar det
naturligtvis en intressekanflikt mellan de sam byggt upp valfarden ach de sam inte har tillfort naganting. Att
flytingpalitiken skulle vara "en drappe i havet" ekanmaiskt ar ett valdigt starkt pastaende, sanningen ar att
den star for en sjundedel av hela statsbudgeten!!!

SSU:s pastaende: "Det ar inga riktiga flyktingar som kommer"
SSU:s kammentar: Sarnliga tycks tra att flyktingar maste vara fattiga, men manga av de sam arbetar palitiskt
for att skapa forandringar i sina herniander ar medel- eller overklass. Vi har i princip ingen arbetskraftinvan-
dring sa i stort sett alla sam beviljas att stanna maste vara forfoljda pa ett eller annat satt.
SDU:s kammetar: Man maste inte vara fattig for att vara flyting. Men bedomningen ligger ihte has SSU, den
ligger has Forenta Natianerna (FN) ach de har definerat vad en flykting ar i Genevekanventianen. Enligt den
har inte ens 5 % av de sam kammer till Sverige nagat skyddsbehav. % % ar langt i fran "i start sett alia".

SSU:s ~a~raende: "Invandrarna begar brott"
SSU:s kammentar: Det ar i ach for sig sant att invandrare begar fler bratt an svenskar. Men jamfor man sven-
skar ach invandrare sam lever under likartade amstandigheter vad galler eknami, arbete ach bastad ar det i
start sett ingen skillnad. Prablemet ar saledes att invandrarna diskrimineras och inte far nagra jabb.
SDU;s pastaende: Skillnaden med kriminellitet mellan svenskar ach invandrare ar att invandranas kriminalitet
ar nagat vi valt att impaetera. Det finns heller inga belagg for att svenskar skulle bega lika mycket kriminella
handlingar "under liknande amstandigheter" (abservera avsaknaden av kallangivelse). Och att invandrare
skulle diskrimineras pa arbetsmarknaden ar artiandets storsta logn, det Finnsinte ett enda sadant fall
belaggt!!! SSU angnar sig bara at patetiskt onsketankande.

SSU:s pasraende: "Invandrarna borde skickas hem"
SSU:s kammentar: De allra flesta vill sakert atervanda till sina hemlander, ach manga gor det sa fort laget sta-
bliseras. Men am detta tar lang tid kan det vara svart att atervanda, i synnerhet am det finns barn sam hun-
nit rota sig. Flyktingen kanske har har forlorat allting han hade i sitt hemland sam hus, pengar och anhoriga.
Ett hemvandande maste vara frivilligt.
SDU:s kammentar: De flesta borde aldrig ens ha kammit hit. Enligt FN:s uppgifter kan Sverige med samma
summa pengar sam vi hjalper en manniska i Sverige hjalpa 100 stycken pa Balkan ach 400 stycken i Afrika,
SSU verkar inte vara speciellt intreserade av att hjalpa manniskar. Med det genirosa understod
Sverigedemokraterna viII ge flyktingarna kammer det inte langre att finnas nagra skal att stanna har.
Repartrieringen bor i den man den kan ske frivilligt, men det ar naivt att tra att manniskar sam kammit hit
for att nyttja var vaHard skall aka hem friviIIigt.

SSU:s pastaende: "Vi har radan tagit emot for manga, nu ar det andras tur"
SSU:s kammentar: Sverige tar bara emat en minimal del av alla flyktingar av alla sam flyr i varlden. I balnd
har vi tagit emat fler, i synnerhet i borjan av 90-talet da det utbrot krig pa Balkan. Fornarvarande ar det val-
digt fa som kammer. Det beror pa hur det ser ut i varlden amkring ass ach det ar svart att paverka. Manga
andra lander i varlden i Vasteurapa, t ex Tyskland, har tagit emot betydigt fler flyktingar an Sverige.
SDU:s kammentar: Logner ar SSU:s starkaste vapen, har sparar de inte pa krutet. Raknat pa falkmangden
har Sverige tagit emot overlagset flest flyktingar i hhela Europa, Tyskland inkulderat. Sverige tar ocksa emot
amkring 35.000 manniskor per ar • ar det "valdigt fa"??? Det ar vad det brukar kamma varje ar, forutom
borjan av 90-talet da vi kunde ta emat sa manga sam 80.000 pa ett ar.



Ikorthet:

SETT OCH HORT!
Det senaste tillskottet bland SD:s
lokalbulletiner ar SD Stockholms S.t
Eriksbladet som just kommit ut med
sitt senaste nummer. En intressant
och aptitIig publikation som reso-
menderas. For prov exemplar, san in
20 kr pa SD STockholms pg: 85 92 83
-4.
Vi skall samtidigt passa pa att reko-
mendera SD:s absolut basta lokalbul-
letiner. SD Skane ger ut den utmark-
ta Scania som bestalles fOr samma
summa pa pg: 42 38 12-7.
Pa Vastkusten kommer den valfyllda
Fackan ut. Samma summa, pg: 834 39
13-3.

I bOrjan av maj gjorde forstanamnet
pa SD:s EU-valsedel Johan
Rinderheim ett alledess fantastiskt
framtradande i TV:s MOSAIK
Det var tydligen inte bara vi national-
demokrater som tyckte att
Rinderheim var bra, det gick bara
nagra dagar innan Johan blev miss-
handlad av vansterextremister i cen-
trala Stockholm. Sa fungerar det i
dagens Sverige ...

Det var inte heller bara vansterpacket
som ansag attJohan Rinderheim gjor-
de lite val bra fran sig i MOSAIK Bara
fern dagar senare forsokte nyhetema
utm1ila som som "fascister" och "ter-
rorister" .
BOrjar Sverigedemokraterna bli lite
val farliga for dessa morkerkrafter?

En journalist vid namn Bim "BIM
BOM BOP" Clinell har nar ni laser
detta kommit ut i handeln med en
bok med namnet "En rasa i fascis-
mens Frankrike". Trots namnet hand-
lar faktiskt boken om Front
National!!!
Da BIM BOM BOP viii leka "extre-
mistexpert" i Sverige innehaller
boken ocksa ett kapitel om
Sverigedemokratema. Det som ar det
intressanta i det ar att hon i realiteten
framstaller SD som en lokalavdelning
till Front National.
Vet Mikael Jansson om detta? Man
tycker ju att iTkiii borde fa saker sam
detta forklarat for sig pa SD:s arsmo-
ten!!!

Glada nyheter fran skanskt hall!!! Den
27 februari gick lokalpartiet fran
Helsingborg, Svensk Samling, upp i
Sverigedemokraterna.
Svensk Samling fick i lokalvalet 1998
omkring 2.000 roster och var en hars-
man fran mandat.
Saledes valkommnar Demokraten
ledande medlemmar som GOsta &
Marie-Louis Norsell och Berit di
Girolamo valkommna till den
Sverigedemokratiska gemenskapen.

ExPO ar tillbaka!!! Bland hojdpunk-
terna i det nya nummret ar ett citat
fran den gamle Trotskisten Stieg
Larsson (som aven var med och skrev
Extremhogern med Anna-Lena
Lodenius). Eller vad sager ni om
detta? "Sverigedemokraterna ar

Folkpartiet" ....
ExPO passar aven pa att for forsta
gangen avsloja att man samarbetar
med terroristerna i AFA Detta inom
projektet Natverket mot rasism. En av
detta "natverks" punkter ar att man
skall mobilisera mot
Sverigedemokrterna i EU-valet.
Andra trevliga odemokratiska organi-
sationer i "natverket" ar bland andra
RKU,SUF och Ung Vanster.

Inte nog med detta!!! An varre m:lste
det sagas au organisationer som LUF
(folkpartiets ungdomsforbund), CUF
(centerns ungdomsfOrbund) och
Radda Bamen (!!!) finns med i denna
odemokratiska smorja.
Snacka om au gora bort sig!!!

Forutom riksdagspartierna sa ar det
bara Sverigedemokraterna som staller
upp i ED-valet.
Det bevisar ganska bra vilka som
utgor alternativ och vart initsiativkraft
finns!

I en oppiononsundersokning i DN i
oo'rjan av maj hade
Sverigedemokraterna 0.5 %, inte spe-
cielt imponerande. Men 11andra sidan
hade "ovriga partier" hela 3.5 % i en
TEM0-undersokning.

I oorjan av Mars var SD medverkande
i Jeopardy i katogorin "Valets vinna-
re". Man Iyckades svara ratt trots att
fragan var grovt missvisande.



Organisationen:

SOMMARLAGRET

1999

Sverigedemokraternas
kandidater till EU-valet

1. Johan Rinderheim, Arkivarie
2. Mikael]ansson, Ingengor

3. Eva Nyman, Fil.kand.
4. Kenneth Sandberg, Bycldirektor

5. Jakob Eriksson, Fil.Kand.
6. Anders Westergren, Skogsarbetare

7. Bjorn SOder, Civ.ing.stud., SDU-kandidat
8. Mats Spjuth, Kock

9. Jimmie Akesson, Stud., SDU-kandidat
10. Jimmy Windeskog, Ungdomsledare, SDU-kandidat

11.Tor Paulsson, Civ.ing.stud.
12. Gun-Britt Holmgren, Leg.Sjukskoterska

13. Torbjorn Kastell, Journalist
14. Joakim Larsson, Fil.kand, SDU-kandidat

15. Arnold Bostrom, Civilekonom
16. Martin Karlsson, Maskinuthyrare

17. Gun Kullberg, Telefonist
18. Per Emsanueisson, Mekaniker
19. Michael Andersson, Operator
20. Paul Svensson, Malarmastare

21. ChristianAndersson, Byggmalare, SDU-kandidat
22. Thomas SOderberg, Verkstadsarbetare

Arets tradiotionsenliga sommarHiger, det
sjunde i raden, ser ut att bli det basta
hitills. Under fem heta dagar kommer
patrioter fran hela landet sammlas pa
Vastkusten for att umgas och bildas. Inte
missar val du en sadan har chans???
Onsdagen den sjunde juni smaller det! Da samlas vi pa
vastkusten fOr au Mila Sverigedemokratemas som-
marHiger. Tills sondagen den elfte juni kommer det au
vara massor av aktiviteter i en natumara omrade.

Den som tidigare varit med pi SDU:s sorrnnarlager
kommer au kanna igen sig, till viss del i alia fall. Nytt
for i ar ar au vi helt skippar de utatriktade politiska
aktivitetema som torgmoten och flygbladsutdelningar.
Men oraa er inte, det kommer i alla fall au finnas mas-
sor av politik.

Kurser kommer au Milas angaende
Sverigedemokratemas partiprogram. Vi kommer ocksa
au trana oss sjalva i konsten an debauera, nagonting
som alldid bruka vara roligt och larorikt.

Men naturligtvis finns det aven tid for annat. Bland annat historia, kultur och lattsam idron och mojlighet
an knyta kontakter med manniskor fcln hela landet.

Under helgen kommer aven SDU:s arskongress au Milas dar vi bland annat kommer an klubba van prin-
dppragram.

ADmal dig i dag!

Du som kan rosta den 13 juni, valj kandidat med
omsorg.

Men rosta framfOr allt Svenskt!!!

Sommarlagret 1999
5 - 11 juli, pa Vastkusten

Anmalan och info: 0520-42 95 22


