Detta ar farsta numret av den lokala medlemsbulletin som
nu kommer att baIja ges ut i Orebro m':d omnejd.
Syftet ar att starka kontakten mellan medlemarna i regionen
och att tempot pa aktiviteterna ytterligare ska aka i omradet
Vi kornmer aU blanda rapporter om aktiviteterna
som
bedrivs med reklam fOr kornmande arrangemang,
reportage oeh politiska artiklar. Vi ar den tredje
regionen i landet som bClIjar ge ut en lokal bulletin.
Forst var Skane oeh sedan kom Goteborg.
Du far mycket garna hora av dig till ass med synpunkter,
fOrslag, artiklar, etc.
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- 522 roster i Orebros kommunalval
- 10,7% i skolvalet pa teknis i Orebro
- SD vaxer och bildar fOreningar pa lopande
och ar i dag representerade
i fullmaktige
i
Dalsed och Hoar.

band

]avisst, gHidjeamnena ar manga ach visst gar det [ramar,
men vad ar bakgrunden? Vad ar det sam har givit ass dessa
framgangar?
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Att trycka flygblad. tidningar och bulletiner as dyrt. Arbetet
med att framstalla detta material as tidsodande och arbetssamt. Ingen ska heller tro att det firms "hemliga starka
krafter" i bakgrunden som fOrser oss med stora pengabelopp.

Sanningen as aU var verksamhet inte skulle existera 0
det inte fanns en liten grupp hclngivna sam sJaIva far
betala fOr bade flygbladsupptrycknfngarna och sedan
sjalva dela ut dem pa sin fritld.

Vi har mycket som vi maste kampa emot f6rutom politiska
motstandare. t ex har vi sett art tOreningssabotorer som
fOrsoker splittra verksamheten oeh baktaIar sin a partikamrater eller extremister som skandaliserar oss dyker
upp da och da.
Daroll blir vi standigt utmaJade som "nazister" eller "rasister"
i bl a Nerikes AlIehanda och <Jrebrokurtren. Men vast storst
problem as tyvarr alIa "anhangare" som tycker som vi men
aldri,g skul1e dromma om att ryfta ett fin,ger eller offra ett
are fOr att radda vart land. Visst gar det ora att infor vanne
och bekanta som man kanner val kIaga. t ex over att det
oses bidrag over" flyktingar " samtidigt som manga folkpensionaser lever under existensminimum,men man har ju
nog med sitt liv. arbetet, studiema. tennisen, famiIjen. etc..
Visst kan vi fOrsta detta, men ingen har det svarare an att
man kan vika undan en 50-Iapp 1 manaden till var sak elle
annars delta minst en gang 1 manaden i vara aktiviteter.
Sveriges sak ar alIas vax-sak. Det ar upp till var och en om
man vill tillhora den allt fOr stora grupp svenskar som ar passiva
och ingenting ser, hor eller gar, (som om vad sem sker med der
land inte ens angar dem).
Eller om man ska bli en av dem som en gang kommer at
kunna konstatera 'Ja, jag sag art det giek galet men jag
gjorde i vaIje fall nagot fOr att stoppa vansinnet"
Svik oss inte Wisammans blir vi starka, da kan vi kIara
det har, det ska gal
Andreas

Bli aktivist

veri e beh ver di !

SD bar en aktlv kommunfOrening 1 Orebro ooh en arbetsgrupp 1
Lindesberg. Nu ska vi kOra hArt Over hela. lAnet till valet 1994,
dB.ska vi stillla. upp Over hela. 11I\1en.
I Augusti kOr vi tg8.ng med flygbla.dsa.kt1viteter,tidn1ngsfOrsAUn1ng
och mycket annat. Vara.nna.n lOrdag till att bOIja mad, du som vill
deltaga, hOr av dig till SDs telefonsva.ra.re-elier skriv sa. hOr vi av
oss. StJill upp vi behOver dig.

Tele~on 019 / 84 OS 17

Det ar inte ofta som l1umliberaler och kommunister vagar krypa
fram ur sina haJor for aU konfrontera med oss mer demokratiskt
sinnade grupper i offentliga debatter. Men en onsdag i april s~
gjorde man dock eU undantag.
Pa plals var ordforande for LUF och Ung vansler saml Anders
Klarstrom och Bo Nilsson fOr SD. Publiken var minsl 200 i ell
fullpackat taJt. man var tvungna aU oppna upp pa sidorna pa
tallduken sa aU folk som stod utanfOr laltel skul1e kunna hora.
LUFs representant menade bl a aU ett land skul1e bli rikare ju
fier invanare det hade. darfor var invandringen ekonomiskt
lOnsam. Pa deUa svarade Anders aU isMall skul1e Kina, Indien
och Bangladesch vara bland jordens rikaste lander vilket
givetvis inte ar santo det som avgor ar ell lands nanngslivsslruktu
och forutsaUningen till utveckling i fred och harmoni. Denna
ar mycket storre i lander med nagon form av hegemoni an mangkulturella nationer.
Bo Nilsson konstaterade
aU massinvandringens
dranering av
statskassan
var skulden illI Sveriges kris i dag och kallade
"herr Westerberg" m.fl fOr landsfOrradare. Da danade laltet av
applader. For SD var debatten en succe och vi vann manga
anhangare pa den, halva pub liken var pa var sida. Men massmedia
fornekade sig inte den har gangen helle,!"utan som t ex "bara enapplad" fOr Sverigedemokraterna moUe Orebroarna dagen darpa i
Nerikes Allehanda.
Vi fick faktiskt applader efler varje inlagg (Iiksom motsUwdarna)
men det ar ju som vanligt nar Peter COlell, Ulrika By och Ake
Wreden ar i.. farlen. SD hall pa lordagen samma vecka sitt Darde
stormote i Orebro med uppskaUade tal av bl a Anders Klarslrom
. SD-fagerstas sekreterare:Roland
Andersson och Jan Billing
fran Stockholm.

Maria Oskarsson
Folnot:HegclIlonl=
ell
kultur eller uppfatllliIlg
som domlnerar avel de
andl'a

I August! haJler vi mote 1 Kumla. det ar
stort lntresse dfu sa nagot kan vara pa
gang. Samma manad har vi eU mote 1
Oreq.ro. Intresserade kan hora av slg till
SD-Orebro.
Det galler ocksa de som vill hjalpa
SD-Lindesberg med arbetet.
Lindesberg och Fagersta kommer
fOrhoppn1p.gsvis da och da samarbeta
f.l1ed SD-Orebro pa LOrdagsaktivitetema.
Aven har g?ller det att man kan hora
av slg SD-Orebro.
Styrelsen

Bli medle _
For endast 200 :' far du
, lnplastat medlemskorl
, Riksbulletinen
, Narkebulletinen
[am du bor i Narke)
Och du gor en viktig insalS
for dill land.
Medlemsavgift till
PO: 23 45 65-0

Har du det knackigt med hushallsekonomin?, ja skatter och
momser gor det dyrt att leva numera, men varst av allt ar
val da att fa hora sadana har skrammande saker hur "'lara"
makthavare, byrakrater och politiker slosar bort vara pengar.
I det har fallet ror det sig om en medelalders man fran nagot
asiatiskt land, numera tyvarr bosatt i Kumla, som av
fOrsakringskassan fick 100.000kr att kopa en bil pa grund av
sin fetma. Men tydligen behovde han inte bilen eftersom han
efter tva veckor salde bilen och kopte en annan for 42.000kr
och tick darmed en vinst pa 58.000kr som han satte 'spratt"
pa. Ansvarig for detta fall sa i lokalradion att dom bara har
foljt "normerna I~ invandraren behover inte sta till svars.
Kanske viktvaktarna varit billigare?? Men svenskar far inte
ofta ut det sjukbidrag oeh utrllstning som dom har ratt
till enligt lagen. Dom fa som far bidrag far oftast genomga
manga och langa procedurer med bydkraterna.
PAR'"TIB U--rIK.E:N"

Flygblad

"nu sa tsar vi p~ nAgonting nytt " med Orebroadress.

Kasettband

100 stj 25kr
500 stj lOOkr
lnspelrung fnl.n SD-Qrebros storm5te april 1992+radiodebatt
efter valet, och Ute annal
50kr styck

1

Svenskflykttngpolltik, en kritlsk betraktelse av:
Goran Englund och John Wilthom.
20kr

~a]£~r1d.~r1
Nar valet kommer 1994 sll ska vi stiilla upp over hela linjen
lanet,
i kommunalval och landstingsval.
Liksom riksorganisationen upprattar vi nu en valfond, stod oss
ekonomiskt. Vart enda ore kommer att anvandas till upptryck av
valsedlar, mm.
Vi hoppas t om att kora igling med niirradio i augusti 93, d v s ett ar
fore valet. Men allt beror pa ekonomiska resurser.
Sturt som litet bidrag valkommet till PG: 480 9996-4

For ett svenskt Sverige-Sverigedemokratema-Orebro

