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Vi mater vidare

Sadan sommar, sadan host. Regnet valler ner och molndals
borna kurar ihop sig i sina lagenheter. Molndalsan kallades
under 1500- och 1600-ta~et for
lill
Savean. Under
r tiden
hett
Grodha, som betyder
den lattoversvammade och det ar
ju vad en del av oss har fatt
kanna pa nu under hasten.
Trots vadrets makter har
manga mblndalsbor hart av sig
till Sverigedemokraterna.
Bade
intressemoten har hallits, liksom ett stormote och ut6ver det
ett pensionarsmote i Goteborg.
Tanken ar att en pensionarsforening ska bildas for medlemmar
i Molndal och Goteborg.
Mjolnarbladet har rant stort
intresse och manga har efterfragat tidningen. Detta innebar
att vi i fortsattningen endast
kan skicka den till medlemmar
av SD-Molndal samt prenumeranter. Las mer om detta pa sidan
15.
Och till sist: om du ar medlem
i SD-Molndal eller har varit i
personlig kontakt med oss under
aret, medfoljer med detta nummer en liten julklapp.
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SD-Molndal
Box 25
43721 Lindome
Telesvar 031- 20 88 35
E-post:
molndal@sverigedemokraterna.se

StOd SD Vast's valfond
Pg.199348-4
(Mark talongen med Molndal, om
du viII att pengarna skall ga dit.)

Vi ber dig att uppmarksanuna
att artiklarnas innehMl inte alltid behover overensstlirnrna
med Sverigedemokraternas
stllndpunkter. Fortattarna ansvarar sjaIva fOr sina mtiklar.

God jul onskar
Redaktionen
Mjolnarbladet utges av Sverigedemokratema
och utkommer med 4 nummer/iIr, till alIa medlemmar i
Molndals kommun, samt till prenumeranter. Artiklar och kommentarer mottages gama.
Argang 1. nummer 3.

Socialdemokrater pa krigsstigen

T

Funebo, som sitter i
Sverigedemokraternas
styreIse, fick nyligen sparken fran
Utlanningsnamnden dar han arbetat
med aU fOrbereda asylarenden.
Utlanningsnamnden fOrsvarar beslutet med aU Funebos engagemang
i Sverigedemokraterna skadar fOrtroendet fOr myndigheten bland de
asylsokande.
ommy

FaekfOrbundet Jusek vagrar stodja Funebo med
motiveringen att "Sverigedemokraterna
saknar
grundlaggande demokratiska varderingar".
Men
val' finns da de demokratiska varderingarna i beslutet at! spark a en sverigedcmokrat Fran hans arbetsplats pga hans
politiska varderingar?
I sammanhanget
kan det vara pa sin
plats aU stalla sig fragan vilket fortroende fOr Utlanningsnamnden de asylsokande rar som tvingas fly fran kommunistiska diktaturer som Kuba oeh Kina.
Hur kanner de om de far en hand laggare som ~irengagerad i Vanstcrpartiet,
d~ir flcra medlemmar narmast skryter
med att vara kommunister oeh oppet

stodjer den bolmande skaggnissen
Castro.
Eller vad ska den staekare tanka som
flyr Fran Jandet ti II staden i jakt pa arbcte oeh plotsligt staroga mot 6ga med
en miljopartist som viII fOrvandla valje
salllhalle mcd Illcr ~in200 invanare till
ett grodtrask?
Ska vi forbjuda
miljopartister pa Arbetsfonnedlingen?
Eller vad tiinkte den fullstandigt fOrvinade "rockpoeten"
Joakim Thastrom nur han
flydde hem igen Fran det
knark Iiberala Nederlanderna
for att klara livhanken, oeh i
det trygga oeh ordnade hemlandet plotsligt springer pa en
folkpartist som viII att allt ska vara laglib>t?
Stackars karl!
Vi kanske borde forbjuda folkpaI1ister
pa offentliga platser? Ellervarfor inte ha
speeiella kupeer fOr folkpartister i tag
oeh pa flYbrplan- vanligt folk till vanster,
folkpat1ister till h6ger. Eller ska det kanske vara tvartom?
Nej, man ska inte ge Soeialdemokraterna ideer de kan vara galna nog at!
genom fora dCIll!

Tungt vara ''snutdjavel'' j M61ndal
••

A

r man dum nog att valja polis

yrket sa far man ocksa finna
sig i att hli kallad ett och annat om
man dessutom ar elak nog att haffa
hrotlslingar, :ltminstone i MiHndal,
T \'a M(ilndals-poliser, en manlig och en
hinnlig. val' otaktiska nog all <mestera
en S5-arig man pa parketingsdacket vid
M(ilndals-Bro SOIll kart rattfull. Han
kiirde desslltom en bi! sommisstanktes
vara stulcn. Mannen upptradde hotfullt
mot poliserna, i synnerhet mot den
kvinnliga poJiscn. 81.a. kallade han henne
''slllltdjiivc''', "kossa", "djavla idiot",
"diiivia lilla" oell "f;lseistsvin".
Pol isern;l. som arbctar hart ror all gora
viiI' bra hemstad till en lugn oeh saker
plats. kiinde sig givetvis kriinkta av
dessa okvadingsord.
mirror anl1liiIdes iirendet oeh gick upp i
M(ilndals tingsriitt. I tingsriitten farnekadc mannen bl.a. att han smadat
den kvinnliga polisen, men erkiilHk samtidigt all han kalhIt henne "en djiivla groda".
Miilmbls tillgsriill ;lJlser
atl uttryek SOIll
.. s n 1It dj ii vel"
0e h
"dlllllllla kossa" iir

vad poliser helt enkelt maste sta ut med.
Daremot anser tingsratten alt "djavla
fitta" och "fascistsvin" ar nedsattande
konsuttlyck. Jag viII har bara papeka
at! det iir viildigt siillan som jag. som man,
blivit kallad "dumma kossa" . .lag har alltid anset1 det vara ell nedsallande konsuttryck. Daremot har jag kanske vid
m'igot tillfalle blivit kallad fOr"butTel",
men det kan vi mojligen liimna darhiin.
Dessutom har jag svart alt se varrar
"fascistsvin" skulle vara ett nedsattande
konsuttryck. Sa vitt jag vet sa har de
flesta organiserade faseister genom histmien varit miin.
Den staekars 55-aringen anser att det
iir han, oeh inte poliserna, som blivit
fOrolampad. Molndals tingsriitt hailer
bara del vis med, och later 55aringen bota hela 1000 kronor.
Per Akc I-Iammamas, ordfarande
Polisforbundet
Vastra
Gotaland, kommer at! ta
upp [ragan tilljuridisk
provning.

Det moderna slaveriet.
L

agom ar ett mycket gammalt
svenskt ord. Forr i tiden nar
svenskar samlades i lag runt ett bord
for att dela en maltid horde det till
god sed att man tog lagom, d.v.s. att
man inte tog mer an att det rackte
laget runt. I modern tid har ordet Lagom blivit utskallt av kapitalister
och missbrukat av socialister.
Vi nationaldemokrater
talar ona om
kommuruster sasom vara varsta fiender,
med all ratt eftersom det ar "rodingar"
och anarkister som hardast for
ett forbud mot alla former av n
lism och alltid med valdsamma I
Men nar pendeln slar fOr langt a
hallet blir resultatet lika ilia. Un
och 90-talet pend lade en stor
makten over fran riksdag til
finansiareroch riskkapitalister.
Kapitalismen blev nagot av en I
IT -gurller var de nya profeterna.
Arbetsformedlingar
runt om i Sverige
foresprakade att alia arbetslosa skulle
ga IT -kllrser. IT var Framtiden. I Den
Datoriserade
Framtiden sklille alia arbeta med JT.
Si\ sa IT -profclcrna.
Dcl var Ordcl,
Sanningcn oeh Lagcn.lngcn vagadc ilrdgasatta Mammons Lag.
Kapitalet avreglerades i stort sett.
Riskkapitalisterna
lanade mang-

miljonbelopp pa Sveriges banker och
byggde sina Iliftsiott. Vinstema uteblev
men de sklille jll komma i Framtiden.
Sanningen var att nastan alia IT-foretag
gick med brakforlust, men det var ju bara
i den ointressanta Nutiden. Nutiden var
inget att hanga upp sig pa, det var Framtiden som galldc. Och IT var Framtiden. Sa sa de Allsmaktiga Profeterna.
Regeringen nickade instammande och
begrep intc ett dugg.
Pa aktiemarknaden
var det uppat
varre. IT -aktier skot i hojden. Det ena
er det andra gick ut offentde magiska orden: Vi ska
e T! Det blev ett hysteriskt
de bland jordens aktiesparare
ng och foretagets aktier steg
ordfart. Nagon genomarbetad
plan behovdes inte och ingen
'ng om vad man egentligen
tan e gora. Al1t man behovde gora var
att uttala det magiska mantrat: IT!
Aktiesparande fOrvandlades fran en
investeringsmojlighet till en folksjukdom.
Al1a skulle aga aktieroch dela pa Framtidens vinster. Framtiden skulle alia aktieagare vara stenrika och Framtiden var
inlc li1l1g1horla. Pcnsioniircrsom knappast visstc vad akticr var knotadc ivag
till banken pa ostadiga ben och la upp
hela sitt sparkapital. ATP-systemet slopades och alia svenskar uppmanades att ~
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inve:-tera i pensions fonder. Telia borsnoterades oeh aktien sitldes f(ir H5 kronor, mcn ingen tiek k()]1aen miildrc post
an f(lr 7000 kronor. Telia var cn folkaktie, men bara fOr de viilbestallda. Fattiga miinniskor hadc ingen plats i Framtiden, mcn i Framtiden skulleju alia vara
stenrika aktieagare oeh arbeta med IT.
IT slog igenom pa bred front oeh ITprofClerna proklamerade:
"Framtiden ar har! NlI iir
det bara IT sam galler'"
Regcringen blev eld oeh
higor oeh bcstamdc alt alia
skulk m uredband. Nil
skulk hcla svenska folket kunna surfa
a11mI snabbarc pa intemet. A IIting skulle
kunna skotas genom internet. Man
kunde arbcta via internet, k6pa alia varor ,ia intcmet. skieka brev via internet.
All k()fltakt med omviirlden kunde ske
genom internet. Man kunde till oeh med
ha eybersex pa internet. Om alia surfade tillraekligt myeket ptl internet sa
skullc IT-roretagen tjiilla storkovan oeh
alia val' vi en del av IT. Vii Ikommen till
Framt idcn.
i\ lIa vande sina blickar mot Profctcrna. Vad skulle handa Illl'! IT-profetcrna hostade till oeh lit kom elt ord:
Globalisering!
IT-salllhiillct rilr inte
karma nagra granser. Det Fria Kapitalet
masle n(')(iaoverallt. Ve dell som smiidar
Det "ria K,'pilakt!
I'kitsl igt h(irdes ell spiid Iiten r(ist genom IT-bruset: "Men de ljiinarju inga
pcngar! Framtidcn ar hiir! Niir kommer
vinstcm~T

Da sag alla att kejsarens nya klader
var gcnerande genomskinliga. Manniskar hade investerat miljoner. i luftslalt.
Nu spraek IT -bal Iangerna en efter en
ach aktierna stortdok. De falska ITprofeterna blev utskraltade och lommade ivag med svansen mellan benen.
"Lagom", sa den spada lilla rosten. "Det
har jag aldrig hort talas om", svarade
den utskrattade IT -pro feten. "Att ta hiinsyn till sina
medmiinniskoroch handla
med eftertanksamhet, det
ar Lagom.", fortsatte den
spada Iil1a r(istcn. Den utskrattade IT-profeten tittade fOrvinat pa
de bredbandsfarsedda
skyskraporna
runt omkring honom. "Lagom", sa han
fundersamt. "Men jag vil1ju ha allt."
Den sam gapar efter mycket. ..
I de valdsamma vagorna efter det
sjunkandc tiTanic guppar nagra Iivbatar
oroligt med manniskor som fartvivlat
ropar efter hjalp; manniskor som inte
platsade i IT-samhallet.
I en JivbM sitter Erik Larsson, 85 ar
och amatorkonstnar. Erik drabbades av
gra stan' och blev bl ind. Oct gar att opcrera, men det saknas resurser j det modema Svelige och vantetiden ar fiera ar.
Erik tog pcngar ur cgen ficka far alt fa
synen tillbaka genom ett privatsjukhus.
Da var v~intetiden bara'cn vecka. Men
del kosladc 12 000 kronor. Per (iga.
IT-samhiillct kundc intc hjiilpa honom.
Oeh far dcn som saknar pcngar ...
I en annan IivbM sittcren aldre dam
som bor pa aldrebocndet
Lotsen i

Mjolnarbladet nrJ -2000

Majorna i Goteborg. Vi kan kalla henne
Miirta. Miirta fick svara br6stsmiirtor
en natt och oppnade dorren till sitt rum
for att ropa efter hjaJp. Pa Lotsen saknar manga rum nfunligen Jarmknapp och
det firms bara tva skoterskor nartetid som
ska ta hand om 80 boende. Eftersom
ingen horde henne ringde hon isilillet sin
dotter. Dottern fOrsokte komma i kontakt med personal en men ingen svarade.
Hon tog da kontakt med sjukvardsstyrelsen som ringde socialjouren som i sin
tur ringde nattpersonalen som da anti igen kunde ta hand om Marta.
Regionchefen fOrPartena Care som
driver Lotsen anser inte att det ar svart
att fa kontakt med personaJen. Det paminner om en ganska rolig sketch av
Tage Danielsson; sannolikheten fOratt
det ska kunna hiinda ar sa forsvinnande
liten art det egentligen inte kan ha hant,
eller hur det nu var.
Marta dog senare av en hjartinfarkt.
Det var mindre lustigt. Och onOdigtplagsamt.
I IT-samhallet finns ingen tid. Ingen
tid formanniskor, ingen tid fOreftettanke.

Tid ar pen gar i IT-samhallet. Pengar ar
allt. Mammon ar Gud. Kapitalet befiias,
manniskor forslavas. Alia maste arbeta
snabbare, hardare, langre. Den som
maste ta igen sig ar lat och lathet ar en
synd. Stress iirert naturligt tillstand. Alla
ska arbeta fOr IT-samhallet, oavbrutet
dygnet runt. Ingen ska vara nojd, alia
ska ha mer och glOm inte att fomedra
dem som inte orkar. Vi skall alia den
vagen klandra!
Sa nar ska vi surfa pa internet? Kejsarens nya klader var som sagt valdigt
genomskinliga.
IT-samhiiIlets profeter har kviivts av
sirt eget ordbajs. Men IT-samhallet lever kvar. Allt som kostar pengar maste
skrotas; skolor, sjukhus, daghem, pensionarer, invalider. Da kan vi bli rika allihop. Det ar Det Fria Kapitalet som
styr. Sa liinge som du jobbar 110% kommer du art bli benadad, for da ar du lonsam. Men om du tar en paus ...
Lagom, sa vikingen. Han var nog inte
sa ociviliserad trots allt.

Inlormalionslrall
Under januari manad kommer en informationstraff art hallas fOrnya
medlemmaroch intresserade. Du som missade det forra som holls i hostas
och aven stonnotct, har nu chans att fa infornlation ifran Molndals gruppcn
om kommandc aktivitctcr.
Anmal ditt intresse pa telefon 031- 208835 eller via E-post
molndal@sverigedemokraterna.se
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Termen nationalism fir.
Termen nationalism betyder olika saker beroen'de
pA vem som anvlinder termen. For mig lir det nAgot
positivt - oeh angelliget for dagens Sverige.

I

andra kontexter har termen ofta en
negativ mening. Detta kan mcdvetct
ulnyttjas genom att knyta ordet sa nara
som mojligt till ett fenomcn som manga
, betraktar som forhatl igt, fOrden som ar
motstandare tillnationalismen. Darigenom gars ordet nationalism liktydigtmed
andra ord som mer entydigt ger uttryek
at sadana negativa fen omen, som t ex
rasism eller framlingshat. Avsky for
det som dessa ord
beteeknar smittar da
av sig pa alIa andra fen omen
som benamns nationalism. Pa
sa satt kan politiska motstandare misskreditems. Nationalism
blir ett invcktiv som ska vacka avsky,
ett politiskt propagandavapen, snarare
an en benamning med en allomfattande
andemening.
For en del betyder det fosterlandskarlek och omtanke om det egna folkets valgang, och betraktas inte ails som
nagot hemskt och farligt. Nationalism ar
fOrett land, vad sjalvfortroende ar for
en individ. Nal ionalism iir kiirlck i lands[o11nal.

I atski IIiga vasteuropeiska lander har
dct skett en spn'iktOrandring under och

efter andra varldskriget. Ordet nationalism blev stallt i dalig dager av att ha
anvants av nazistema och nazismvunliga
rorclser. Det tick en mer otvetydigt negativ klang av politisk aggression, fhimlingshat och diskriminering av minoriteter. De anti-nazistiska motstandsrorelser
gay upp dragkampen om ordet nationalism, 6verlamnade det bokstavligt talat till fienden, och
anvande hellre ord
som nationell, nationellt sinne1agoch nationellballningom sinegen stravan. Darmed uppkom ett specifikt sprakligt efterkrigsfenomen: det nationclla var positivt och politiskt rumsrent, under det
att det nationalistiska demonisemdes.
Dessa ordval6rer har inte varit entydiga tmder hela efterkrigsperioden, och
de ar inte lika redbara pa alia vasteuropeiska sprak. r Sverige, dar en starkt
intemationalistisk socialdemokrati har
haft ideologisk hegemoni, anvands "nationalism" narmast liktydigtmoo "ra<;ism"
eIler "hi)gcrexlrcmism", saml idigl som
samma ord pa engelska genomgaende
armindre poJitiskt belamrat.

Mj61narbladet nr.3 -2000

Nationell gemenskap
Sa nar det svenska etablissemanget kallar oss nationalister
for "hoger
extrema" , sager det mer om deras position pa den politiska skalan an om SD:s
position.
Som uttryek fOr kolonial frigorelse
fiek nationalism en obestridligt positiv
valor i stora delar av den sa kallade
tredje viirlden.
I Norge ar nationalism i det narmaste
forknippat med folkfest och nationell gemenskap.
En del, eller riittare sagt
manga, debattorer
i
Sverige har forsokt att assoeiera nationalism med
negativa konnotationer
som aggressiv expansion,
frfunIingsfientlighetoch etnisk rensning. Mest extremt gors detta
nar all nationalism svartmalas genom att
anknytas tiIIrasistiskt vald.
Spnlkbruket kan ibland nastan bli
parodiskt nar grupperingar som foresprakar rasistiskt vald ar upptagna av
den vita rasens overlagsenhet i global bedonmingsgrund, oeh darmed ar direkt anti-national istiska. Nazism kan aldrig betraktas pa samma satt som
nationalism, ens om en nation
sam lade hela mangden av en
artcgcn ras inom si na granscr.
Nationalism syftartill att bygga upp
nationen pa alia plan, medan nazismen
syftar till att vapna nationen. Oeksa

vardegrundema hos nazismen oeh nationalismen ar varandras motsatser, da
nationalismen inte ser nagon skillnad i
yarde pa miinniskor, vilket ar elementar
for nazismen a andra sidan.
Nationalismen vamar om nationen, pa
vilket demokratin vilar. Det gor aldrig
nazlSmen.

Nationens fiende - Krig!
Nazismen delar ju som bekant in manniskor hicrarkiskt cfter ras, religion,
fiuktsamhet, tYsiskaoch mentala defekterete. Nationalismen gor
det inte.
A yen vad galler krig sarskiljer sig de bada ideologiema viisenskiltat. Nazismen hyllaranfallskriget
som ett politiskt medel,
och aven mal. Anfallskriget ar oeksa en
forliingning av den hierarkiska synen pa
individer. "Starkare" raser har, inom nazismen, ratt att tYsiskt eliminera "svagare" raser.
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En nationalist, a andra sidan, viII avst{\ fnln krig sa langt clet ar mojligt da
krig alltid ar forodande for nationen aven for segraren.

FolkJigt fOrankrad
Krig kan bara vara forsvarskrig for en
sann nationalist. Anfalls nationen ska
nationen forsvaras med vapen i hand.
Skiljelinjen mellan de motstaende ideologiema ar klar. Nazism ar befryndad
med kOl1ll1lunismen,och som sa bcskaffad star den i motsatt forhallande tiIInationalismen.
Nej, sund nationalism l1lastebli, och
ska bli, folklig och folkligt fOrankrad i
Sverige fOrvaran demokratis framtids
skull och fOrsvenska folkets rart art regera sirt eget land, sin egen nation.
Ett dagens Sverige utan ett vaxande
nationaldemokratiskt parti ar ett land
som dor okunnig och fOrmultnar.
Nationalismen miiste defmiera nationen idag. For vem kan lova art Sverige
finns imorgon?

Lokala klistermarken!

lokala Molndalsmarken kommer snarl!

ForbesUiIIlUlstermarken redan no eenom aft saUa In penear pa
SO-Gotebo res pe. 38 05 85-0

(Viktiet! Skriv MOIndalsmarken pa taloneen,
annars far do dom vanliea.)

D

en 29:e november 2000 genomfordes en Bes6k var hemsida oeh ta del av den inforkampanj av Skolverket oeh Brottsforemati on om finns dar. Ar du sjalv gymnasiebyggande
radet. Den riktar sig till
elevblirvimyeketgiadaomduvillladdahem
gymnasieelever i hela Sverige
vara flygblad, mangfaldiga
oeh sands genom sarskilda
oeh sprida dem pa din skola.
dekodrar som en TV-show lOr opplysnine om rasism Lar dig om vad lagama sager
oeh komblnerat debattproom svensk yttrandefnhet oeh
gram till de skolor som valt at! delta i kamlar dig vad rasism egentligen ar.
panjen. I M61ndal var Fassbergsgymnasiet
am du inte har tillgang till Internet, tag
oeh Viirdgymnasiet med.
di\ konlakt med oss i Miilnclal. sit samOlika politiska representanter delIo/;, men
manslalkr vi dt hiine ilt dig.
SVL:rigedL:ll1okralL:rnahkv inte inhjudna.
(Kontakt adress, se sid. 2)

KampanJ.

ABF betalar studier i Kurdistan
Undrar

du vart dina skattepengar
tar vagen? Skolor och sjukhus
runt om i landet laggs ner eller f6rfaller med en sadan rart att man
skulle kunna tro att AFA knappast
kunde styra landet samre.

;\Idringsvarden ar av cn sadan kvalitet
alt pcnsionurcma i vissa rail
avlider av ren vanskotsel eftersom det inte finns tillraekJigt mcd tid att ta hand om
demo
Val' lugn! Regeringen vet vad
den gor. Det finns standigt
viktigare saker att Jagga
pengar pa oeh nu har annu en av alia
orakneliga myndigheter hittat ett viktigt
projekt att stodja ekonomiskt. Eller ar
det sa att den samlade sosse-maffian far
allt svarare att uppfinna nya satt att slosa
b0l1 svenska skatteintakter pa?
Initiativtagaren
~ir Hewa Cardoi som
flydde till Sverige fran irakiska Kurdistan. Ilan ar nu bosatt i Goteborg men
akcr hcm tillirak ibland (f()ratt vila upp
sig'.'). Under ett besok i hemlandet kom
han pa en fantastisk ide: Manga vuxna
kllrder saknar utbildning mcn Sverigc ill'
llnikl niir dcl giillcr vllxcnlltbildning.
;\lIts,1 kan svenskarna belala for dc
irakiska kurdemas ulbildning!

Val i Sverige igen Iyekades han overtala ABF i Goteborg om att det val' en
bra ide oeh beviljades pengar fOr projektet. I au!:,'Ustiak:te han tillbaka till Irak
tillsammans med forre ABF-ehefen
Arne Hasselgren.
Eftersom Hewa
Cardoi borde bli relativt offentlig i lrak i
oeh med det har projektet sa kan man
ju fraga sig hur f()rfOljd han
egentligen iir? Eller ar han bara
en av alia dessa ekonomiska
flyktingar som dcssutom kommit pa ett smart satt att leva billigt pa svenska skattemedel i
hemlandet?
Hur som heIst sa kommer ABF i Goteborg att starta ett brett utbildningsprogram i staden Sulimania. Utbildning kommer bl.a. att ges till faekliga funktionareI', sa LO kanske ser sin ehans har att
bli gJobala pa riktigt.
S,t du kan verkligen lita pa Svcriges regering; de vet vad de gor med alia pengama. Tank pa det nar din gamla mormol' far liggsar pa intensiven.

Praktigt sja]vma] av nattvaktarstatens framste
representant

S

venska

tjiinsteman

i Bryssel

fl'Ir

inte uttala sig om den egna administrationens ineffektivitet.
Daremot fllr den svenska natt-vaktar statens fOrgrundgestalt nummer I, Rikspolisehefen, underminera
den egna nationens
position utan att irragasiittas.

I en debattartikel i DN den 28 september i ar
forordar Sten Heekseher att antalet EU spriik
som raranvandas i EU skallminskas till fyra:
-Om man radikalt minskar antalet godkanda sprak oeh forbjuder alla att tala silt

eget sprak blir det rattvist, enligt rikspolisehefen.
Rikspolisehefen inser att hans banbrytande ide har en baksida:
-Del
Fir

lIppkOllll11er lilt exempe/n)'a

miss{t"irstc/lld

lIiir

lIIall

la/ar
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('II alllwi

'\lwuk un sill cgcl.

Kladsamt nag undviker rikspolisehefen
att tala om \'i1ka fyra sprak EU skall am'anda.
Far vi foreslii s\'enska. finska. danska oeh
grekiska?

Dans utan granser

M

angkuIturen,

som

var

tankt

att bli Sveriges nya religion, har
inteslagit igl'nom pa allvar hos det svenska
folket oeh missionen tar sig alltmer krampaktiga uttryek.

Ett nytt grepp i Goteborg ar all lilta ungdomar av olika etnisk bakgrund utbyta folkdans.
Med tanke pa hur popular folkdansen ar
bland svenska ungdomar kan manlikna greppet vid en mort SOIllligger pa torra land och
kippar efler anclan.
Fiireningen Bosna oeh Hercegovina har
ansokt om 40 000 kronor for att kunna genOIllflira gClllensamllla konserter och uppvisningar Illed Svcnska Ungdomsringen for Bygdekultur. Malsattningen ar forstas den gamla
klyschan att del ska bidra till fOrst,1clsenmelIan lIngdomar mecl olika ctnisk bakgrund.
Idrotts- orh fl1reningsforvaltningen i GOleborg tyekte att clel val' en rimlig bcgiiran.

if1jo Inll r bill bet
Viviii aft Mjiilnarbladet skall
vaxa oth bli baftre!
Bar du migra tips eller artiklar
som du eller vi kan skriva om?
Tveka inte, utan kontakta oss!

SD-M6Indal,
Box 25,43721 M61ndal
Telesvar: 031-20 88 35
E-post:
mo Indal@sverigedemokratema.se

Ett handelserikt ar [or SD Molndal
Vi har haft ell informationsmote
under
ost
lled nya medlcmmar
oeh
de. E n tt mote ar pJancrat i

'r andra arct i
tobcrfest och
r Fran bade
inbjudna.

Under ill' 200(
ll1ed nygblad t
vi producerat ell
delats lit till ca half!
tillGillct arbetar vi me
Ilyghlad SOIl1 kOll1ll1er all
vi\ren. Under tidcn delar vi u
nygblad ll1inst en gang i veckan.

viktiet meddelande till vara liisare!
Det var mycket trevligt att se att van:
fOrra nummer gay sadan god respons,
hoppas aven dettajulnummer faller i
smaken. Vi sander aven denna gang
Mjolnarbladet till dig som annu inte blivit
medlem. Du som inte ar medlem kan
teckna ett medlemskap sa att du aven i
fortsattningen far tidningen. Om du i
dagslaget inte kan bli medlem eller inte
ar molndalsbo kan du fortfarande fa
tidningen
mot att du betalar en
prenumerationsavgift
pa 50 kr (fyra
nummer).

Varat mal ar ta plats i kommunfullmtiktige i MOlndal och fOr att ta sig dit
behover vi stad ifran dig.
Det ar var fOrhoppning att du tycker
om denna bulletin och att du vill stodja
varan verksarnhet.
Satt in prenumerations avgift
pa SD-Goteborgs pg.
380585-0

OBS! Mark talongen med
~

Klimatet i Molndals kommun!

Efter att det i decennier har blast
isande vindar moo en ihaIlande
kaUfront som strackt sig linda ifran
Ryssland och medfort att vi fAtt stA ut
moo daIigt klimat och frambringat
morta framtidsutsikter.

Allring tyder pa att det kommer att
spricka upp och ett kraftigt hOgtryck
moo aktiviteter sveper in over MOindals
kommun fram till v3rkanten.
Dom fma utsiktema kommer att
generera mer aktivister och medlemmar
och kommer att skaka av oss dom
trlliga gra politikemas mummel.

Men till alIa som gor det,
en riktigt ..

onskar

Sverigedemokraterna
i Molndal -

