


1995 narmar sig sitt slut och det ar dags att sammanfatta
aret som gatl. For de flesta partier har det varit ett ar av
stiltje i van tan pa valaret 1998. Men fOr oss Sverige-
demokrater har arbetet forsatt med torgmoten, flygblads-
utdelningar och annan nationell verksamhel. Var politis-
ka verksamhet drivs med ideella bidrag och inte genom
skattefinansierade reklamkampanjer som riksdagsparti-
erna, vilket kraver att vi arbetar mycket mer fOr att sa
manga valjare som mojligt ska fa kannedom om oss. Niir
valrorelsen val ar har dyker de pakostade reklamkam-
panjerna upp och visst maste det ligga nagon sanning i
den gamla parollen "allt gar att salja med mordande
reklam", hur skulle man annars kunna fOrklara den nuva-
ran de sammansattningen i Riksdagen. Skamt asido, visst
paverkar reklam, men genom personliga kontakter och
flygblad som uppmarksammar folk pa var politik kan
aven vi ta oss in i Riksdagen.

Vi vill harmed tacka alla som under aret arbetat fOr
vart parti och vart kara fosterland. De insatser som gors
och bidrag som skanks av nationella kommer att bli
avgorande fOr var framtid. Aret som kommer fOr med sig
den enda fOrandringen att vi maste arbeta hardare och
vara annu mera aktiva fOr att tillsammans kunna asta-
komma en fOrandring. Ett Svenskt Sverige dar nationell
samhorighet ar vagledande fOr hur vi behandlar varandra
och organiserar vart samhalle kommer alltid vara malet
fOr vart parti. Nar folkhemmet raseras och individualis-
men och egoismen frodas i vart land maste vart parti och
den nationella solidaritet vi fOresprakar finnas som mot-
vikt . Det ar darfor min starka fOrhoppning att alIa fOr-
nyar sitt medlemskap och att vi, med din hjalp, far halsa
manga nya medlemar valkomna 1996.

God jul och gott nytt ar.
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ORDNING!
Ar det en rattighet att som Svensk medborgare kunna kanna sig trygg
i sin egen stad och pa sin egen gata? Svaret torde vara ett sjalvklart
ja. Manniskor som arbetat sedan tidiga tonar, betalt skatt, varit en
resurs fOr landet och sedan natt alderns host ska vi naturligtvis
beskydda och se till att inget ont bander. Sjalvklart eller? Far du eller
jag fragan blir det ett ja, men alla manniskor tycker inte som vi. I ett
stort hus i central a Stockholm sitter en samling manniskor som inte
bara motsatter sig detta utan ocksa blir irriterade nar detta kommer
pa tal.

Sitter man i riksdagshuset, med en fantastisk utsikt over
"Stockholms Strom", val medveten om sin egen ekonomiskt trygga-
de framtid och med tank en pa en kommande utmarkelse ar det nag
ganska svart att tanka sig det valdssamhalle som breder ut sig fran
Kiruna till Ystad. Svart ar det ocksa fOr dessa manniskor att tanka sig
att vissa modrar har sett livet rinna ur sin son, da denne har legat
knivhuggen i hennes armar, da deras egna problem ar om man hin-
ner skjutsa dottern till hennes ridlektioner eller sonen till ishockey-
traningen. Problemet med de flesta av dessa manniskor ar dock inte
deras attityd utan att de inte lever i samma land som oss, de lever i
"Landet Riksdag" och dar existerar inte ordet valdssamhalle.

Det ar dessa manniskor som ska skapa de riktlinjer som formar
samhallsmoralen. Det ar inte konstigt att vi har en sapass naiv kri-
minalvard som vi faktiskt har. I landet Sverige lonar sig faktiskt
brotl. Ungdomsbrottslingar slipper inte bara straff utan far ocksa
belOningar fOr sina overtramp. Inga som heIst krav stalls pa dagens
brottslingar, det ar istallet dem det ar synd om. Dagen efter
Stureplansmassakern ar ett bra exempel. Da gick Mona Sahlin (An
en gang denna Sahlin.) ut i TV och fOrklarade att "nu maste vi satsa
mer pa invandrarna", inte ett ord om de mordade Svenskarna, inte ett
ord om de skadade och inte heller ett ord om deras anhoriga. Istallet
vrakte hon ur sig att vi nu skulle skicka ut Sveriges basta larare till
norra Botkyrka. Signalerna ar klara och tydliga, det ar synd om
brottslingama och brottsoffren far skylla sig sjalva.

Dagens kriminalvard ar sakert valmenande men som sagt valdigt
naiv. Daltet maste stoppas och det ar endast vi Sverigedemokrater
som har ambitioner att gora del. Vi anser att rattspolitiken skall byg-
gas upp efter 3 grundstenar.

A: Straffet skall vara avskrackande.
B: Straffet skall skydda allmanheten fran individen.
c: Straffet skall sta i proportion till brottel.
Samtidigt maste samhallet gripa in hos unga manniskor tidigare

an idag. Ungdomar maste lara sig vad samhallet inte accepterar och
dar spelar naturligtvis skplan den storsta rollen. Lektioner i moral
och etik samt betyg i ordning och uppfOrande ar algarder som tvek-
lOst skulle hjaIpa till att skapa riktlinjer, vilka man skulle ha med sig
ut i vuxenlivel. Nagonting som verkligen skulle skapa riktlinjer yore
om vi hyrde fangelseceller i mellanostern och skickade dit vara
brottslingar, men tyvarr vill inte ens 'de ta i vart avskum, speciellt
eftersom manga kommer darifran fran borjan.

Som ni ser ar det.upp till oss Svenskar att losa detta problem sjal-
va, och del vagrar ju tydligen riksdagspartierna att inse.
Sv~rigedemokratema anser inte att Sverige behover mindre poliser
och kOIlstaplar, tvartom. Ett lyckligt sarrihalle ar en omojlighet utan
lag och ordning och omsesidig respekt fOr varandra.

Jimmy Windeskog



SDUs egen sida.
Ska vi Mia dem fOrbjuda var! arv ?

Cnder decennier har marxist- och libera!istinspirerade Hirare via skolan
forsokt tabu belagga Svenska varderingar oeh den Svenska historien.
Under hisrorietimmarna har vi fatt lara oss art vikingarna var onda och
hansynslosa, att Engelbrekt och Gustav Wasa var upprorsmakare och att
Karl XII och Gustav II Adolf var maktgalna och imperialistiska. Utanfor
klassrummen blir man kallad till samtal med rektorer om man bar en
Svensk flagga. Och bar man en natio-
nell T-shirt hotas man med avsUing-
ning fran skolan. Sedan 60-talets slut
har man alltsa lagt ner ovarderlig laro-
tid pa att indoktrinera ett internationa-
listiskt tankande istallet fOr att ge gos-
sar och flickor en nodvandig utbild-
ning. Lyckligrvis har detta inte funge-
rat som man tankt sig, utan istallet har
ungdomen visat att man kan tanka all-
deles sjalv.

Sa langt allt val kan man tycka,
men icke. Da etablissemanget inser art
man inte langre kan fa alIa ungdomar
att skammas over sirt historiska och
kulturella arv maste man helt enkelt
satta in tyngre atgarder. Svaret ligger i
lagstiftningen, tja nastan i alIa fall. Nar
"varldsforbartrarna" skriker om art
fornnordiska runor skul1e vara olagliga
hiinvisar man dels till lagen om hets
mot folkgrupp och dels till lagen om .
uniformsforbud, men varken dar eller
nagon annanstans i lagboken finns det
nagot belagg for detta. Att nagon folk-
grupp skulle bli hetsad av en gammal
rJna ar sa patetiskt, lojligt och direkt
verklighetsframmande att det inte ar nagon ide art be mota och tjafset om
uniformsforbud ligger pa exakt samma niva. I lagen om uniformsfOrbud
fran 1947 star det namligen art detta ar fOrbjudet; "Uniforms del, armbin-
del eller annan darmed jamfOrlig ogoninfallande kannetecken". Detta
betyder att om odalrunan ar olaglig sa ar sosserosen, moderaternas "M"
och kommunisternas hammaren och skaran precis lika olagliga.

"-Men sa ar det naturligtvis inte" berattar Ann-Charlotte Norras, lans-
polismastare i Goteborg, i en intervju i DN. Detta markliga uttalande
moti verar hon sa har.

"-1 fOrarbetena till lagen 1947 finns bara tre grupper utpekade, tva
nazistiska och en kommunistisk grupp·'. Men da ingen av dessa grupper
langre existerar kan man ju fundera over vilken funktion lagen har om den
skul1e andvandas som Norras viiI.

Nej, vi Svenskar maste beskydda vara fOrfaders runor fran de interna-
tionalistiska hander som idag sliter idem. Visa att du inte lagger dig ner
fOr deras hot och forfoljelser genom art bara de nordiska runorna, en del
av dem gar att bestalla fran SD riks. Vad de an sager ar dessa inte olagli-
ga, utan det ar istallet en rattighet fOr varje Svensk att bara demo

Sten iglashus.
"-Jag tillhor dem som tyeker .att Mona Sahlin
overskridit en moralisk grans" (Da hon missbrukat
sina kontokort, reds anm.)
Riksdagsledamot Per Unckel 19 okt, innan hans
egna kort-affarer kommit i ljuset.

Reds anm: Livet ar kort
i riksdagen.

SDU pa frammarsch
SDUs fOrbundsordfO-
rande Urban Persson
rapporterar att SDU
vaxer sig allt starkare.
Forutom art SDU-
Skane fatt en distrikts-
ledning, sa har det bil-
dats foreningar i
Malmo, Kavlinge och
SOlvesborg. Ett alldeles
nytt flygblad har ocksa
tagits fram (ring kansli-
et for mer info, 08-
6412011).

Anders Gustavssons
arsdag
Pa nyarsnatten ar det
ett ar sedan SDU akti-
visten Anders Gustavs-
son kallblodigt blev
mordad i Hammarby-
hamnen. Trots att ett ar

gatt har polisen i stort sett inte kommit nagonstans
i efterspaningarna, men trots allt var det ju bara en
simpel Svensk som blev mordad och lemlastad.
SDU riks ber via Den stolte karolinen alia seriosa
nationalister i Dalarna art tanda ett ljus under
nyarsnatten fOr Anders minne samt agna hans
moder en tanke. Vi ses i Valhall Anders.

Karl XII firare iHedemora
Da kommunister fran alIa mojliga (och omojliga)
hall skamde ut sig i Hedemora den 30 nov mottes
dom ovantat av en kraftig motpol. Ca 50 nationa-
listiska ungdommar slot spontant upp i vinter
morkret och visade virrhjiirnorna art de i Dalarna
inte kan sta oemotsagda samt art 30 nov inte till-
hor internationalisterna. SDU Dalarna ser gama
art derta upprepas 1996.



I en tid da ungdomsgardar liiggs ner och sjukskoterskor maste strejkafOr att inte bli Wnediskriminerade stal-
ler man sig lattfragan varf va.radyra skattepengar gar, var gors prioriteringarna egentligen? Den stolte karo-
linens redaktion har tittat lite narmare pa tva statliga kostnader som inte sags vara sa stora. Folj med pa en
kort men larorik resa ml'/lan Wgner, hyckleri och kvalificerat vansinne.

Aktiv ll1ltirasism. Invandringen.
Sverige ar som bekant en alldclt;, fantastisk demokratisk stat. I Lange har vi fatt itutat oss att Sverige inte bara tjanar pa
vart land far man namligen tyd:.;; och tanka precis som man vill, invandringen, de har ocksa byggt upp varan valfard. Att dena
om man haller samma linje 1'1)11:vara riksdagspartier. Om man dock endast ar propaganda har nog de flesta redan forsttm
tycker annorlunda an nagot ,I" \'~ra 7 underbara riksdagspartier men lange var SD den enda kraft som papekade att de sum-
tillrattavisas man snabbt ocll bei.:amt, men forutom denna lilla mor man sa att invandringen kostade var direkta logner och
parentes ar det alltsa fritt fram all t,;lda sia sin alldeles "eana" ... ·nt)1Undra procent over den officiella
fattning om saker och ting. Nil rim.s det dock problem aye . g -92/93 bOrjade dock beslutsamma stam-

~:o~~:;~~a;;c~:~~~:a~~~r e~O:::a;;~;t~e~v s~~sta ·~t·pel~t!$~~::r::U:~~9~i~~~~l:~gi:V~~~ri~:::: :u::~
med att hysa negativa asikter 1'111:.veri~esfl iljarder per ar. Nu var det ocksa natio-

hell oacceptabelt, atgarder ll\;\1'tc Jrtt~g-tri~~W§6~ia- e, docenter Q~Y,osv.
listiska tidningar dagligen forklaT~r att vi i~t~'krarar av att .. merikansk prQ[~~9r och verksam vid
sjalva har visat sig otil1rackli~·t. tlL mastestat .titutionen pa ...J~ universitet, ar

...te nannare pgn~ringspolitikens
ostfiaer:ti

"-Laser man inte enbart fast sig vid kostnader for social-
bidrag, bostadsbidrag och liknande, utan aven inkluderar
kostnader fOr okad brottslighet och sa vidare ar det inte nagon

~~t~:~;:;;Rse/.:i~e~'::::~~:;:~~:':;~~,~::f~~ml .et~~~1::¥:~~1ji2~~f;
att Svensken till sist haller 1';\ ~:t vakna ur 'sln·fg~rosasQ~rtiir v asikter omntroversiella
Gamla ma do i sjukhuskorrid,1rcr;Ja och att unga lamnat§k6I~ri
med bristfalliga kunskaper 1.'1"1-;:-. inte vara mycket att gora at,
mycket viktigare ar det att imh'KtT);Jera Svensken i irrJaror dar han
endast Jar sig att konsumera \.\rOT istallet for att stalla obekvama
fragor.

Det mest motbjudande a\' ,Ill,; dessa sjuka projekt ar civilde-
partementets lilla lekstuga IiiI' kommunister, "Ungdom mot
rasism". Den invandrade kll1l111J!JnistenMichael Alonzo leder uppat", man skrattar .... enkeltJt q~~·"Ufomlands. Och det
detta zoo pa kant Anders C:1I1bcr:!-maner och hade under 1995 med all ratt, sjaIv skiny~~tera sa mycket som en
7 miljoner att sprida ut pa verk lIillg;losa annonser och glest besok- ore i ett land somoki!:(r om sina utgifter som
ta moten. Att titta vilka andra SI'1ll iir anstallda inom "Ungdom mot Sverige gor. Me.)aeras beteende :rtt de trots

~:s~s~~r~a~~:~os~:~~a~~i~1I' ~il~i.J~~~:l:~k:~;~~~~an~F~~:~~:~ ::~t~~~~~t ~~~~i~ill~lltll~'~~~~~:;~e~e~~r:~ k;e~~~~:~;~~a;t~
vister (Anti fascistisk aktion) ri'r ~tt aka runt pa skolor och beratta man inte k j eller hur? Jag vill avsluta med annu
O'll sin vapnade kamp. Art h,t;J!a terrorister med skattepengar ett cita ···;knks som kan bli ett gott ract till var
tycks vara helt korrekt i demokr,llin Sverige. kommlllister Goran Persson.

Som ni ser finns det faktiskl f,engar i Sverige, problemet ar \1:8Srlgthar inte rad med yare sig en generos fiykting-
bara hur dessa fordelas. Denl1;1 lJr'i1gifr har visat sig omojlig att politik, eller ens uagon flyktingpolitik overhuvudtaget".
klara av fOr riksdagspartierna 1\ k;~ din rost i valet -98 kommer det Tydligen !ir det fier an vi okunniga rasistsvin som gar
att visa sig att endast Sverigedl'll)(,~~raterna ar uppgiften mogen. osanna och okunniga overtramp nufOr tiden.

Klarstroms basta
SDU Dalarna har aran .Ilt har presentera tva kassettband med nagra av forre SD ledaren Anders
Klarstroms basta tal. ~;I,i·n. talare var Klarstrom briljant.oeh har ges enunik mojlighet att ta del
utav hans utatriktade .\1 Lete. Varje kassettband innehaller tVa olika tal.
Klarstroms basta I: Klarstroms ba-staII: Pris: 49:-/styck.
1.Nationaldage11-93 1. Engelbrektsmarschen-93 Bestalier gor du av SDU-Dalarna
2. Engelbrektsmarschen-9-1 2. Gustav II Adolfsdagen-93 Postgiro: 478828-7


