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5I1ERIGE ..
DEIIIIIIKRATERNA
Denna lilla skrift du nu hAiler i Din
hand ar en informationsbroschyr frAn
Sverigedemokraterna
i Dals-Eds
kommun. VAr forhoppning ar an
kunna ge ut den nAgra gAnger per
Ar i fortsanningen.
Vi ska har berana lite om hur politiken i Ed bedrivs, bAde vAr och de
sk etablerade partiernas. Vi viII ocksA
informera Dig om vad vi har gjort och
vad vi inom Sverigedemokraterna viii
gora for Dig som bor i Ed.
Man skulle kunna saga an det
inte finns nAgon politik over huvudtaget i Eds kommunfullmaktige.
Vad menar vi nu med detta?
Jo, om man sitter och Iyssnar pA
ett fullmaktigemote i Ed, sA ar det
skrammande an hora, hur lite dom
sA kallade politikerna bryr sig om vad
som beslutas. Oftast ar det overhuvudtaget ingen deban eller ens nAgra
frAgor eller invandningar angAende
nAgonting. Undantaget om forslaget
kommer frAn Sverigedemokraterna
forstAs, dA givetvis forslageVmotionen omedelbart, utan nAgon som

heist eftertanke om vad det handlar
om, rostas nero
Dom etablerade partierna ar namligen overens om i princip allting-om
du kliar min rygg sA kliar jag
din-utan nAgon som heist diskussion.
Man sku lie kunna saga att det
bara finns tvA alternativ vid valurnorna i Ed; Du kan rosta pA Sverigedemokraterna eller pA nAgot av de
andra "betongpartierna". (Vilket av
dom spelar ingen storre roll, dA de
andA tycker pA samma san.)
ViII Du ha en forandring, viii Du
vara med och pAverka Din kommun,
viii Du ha en dialog mellan kommuninnevAnarna och politikerna i Ed?
Tank dA noga efter, var du lagger din
rost vid kommande val.
Det ar en par mAnader kvar till
valet, sA under tiden vantar vi inom
Sverigedemokraterna i Ed pA an Du
ska Mra av Dig till oss om vad Du
tycker ar viktigt. Tveka inte! Ring
Marcus, 0534-12437.

BI; medlem ; SD!!!
o
Under fS ar: SDU 50:satt in 200:- (50:-) pa SD-Eds
postgiro: 644 5457-2

Vad har Solveig Metus
gjort for dig?
Vi ska hir borja med att beritta lite
om nAgra olika saker och hindelser angAende flyktingpolitiken, och
hur den hanteras av Eds polltiker.
Sverigedemokraternas
tidigare
kommunfullmaktigeledamot
Solveig
Metus lade in en motion som hand lade om simundervisningen for barnen i
Eds kommun. Vi tyckte att det var
onOdigt att bussa barn en (pA ibland
hala vintervagar) anda till Mellerud,
nar vi har en fin bassang inom kommunens grans. I och for sig var bassangen (som Iigger i Vildmarksporten) "ockuperad" av nysvenskar, men
det hade val inte gjort sA mycket om
"flyktingarna" nAgon eller nAgra gAnger per vecka fAtt slapa sig ifrAn bassangkanten och slappt fram vAra
egna barn. Vid omrostningen sades
inte ett ord mer an nOdvandigt och
motion en rostades ner. Tank pA vad
des sa resor kostat EDs kommuninnevAnare (Du och Jag!) genom Arenl
I en annan motion foreslog Solveig
att Ed skulle vara en demokratisk
kommun. Hon motionerade om folkomrostning i flyktingfrAgan; "Jag tycker att vi kan ha en folkomrostning i
flyktingfrAgan
dar
Edsborna
fAr
uttrycka sin mening". Men nej. det
behovs inte. politikerna vet ju som alltid bast. Givetvis var dom radda att
sanningen skulle komma fram. Vi
inom Sverigedemokraterna ar namligen overtygade om att mer an halften
av befolkningen i Ed inte viII ha en
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massa frammande och ekonomiskt
kravande manniskor till vAr kommun.
Expressen hade for en tid sedan
en mycket uppmarksammad undersokning, dar man bland annat kunde
lasa att 63% av Svenska folket tycker
att vi ska verka for att invandrare och
flyktingar ska flytta hem igen.
I Sjobo kommun sa invAnarna vid
en folkomrostning bestamt nej till flyktingar, 2/3 av de rostande ville inte ha
flyktingar till orten.
Allt tyder pA att en folkomrostning i
Ed skulle ge ett liknande resultat: Vi
viii inte ha nAgra flyktingar i Edl
Solveig har aven ensam gAtt emot
forslaget om 35 kommunplacerade
"flyktingar" till kommunen 1992.
Hon sa nej. Aterigen ensam, till att
hoja antalet platser pA Vildmarksporten frAn 300 till 400 ..
Inte nog med detta, efter det skulie
man hoja till 500. (Ta.nk pA att Ed har
ca 5500 invAnare, sA det blir nastan
10%1) Givetvis var Solveig ensam om
att protestera.
Oroliga och storda grannar till Vildmarksporten har hort av sig till Solveig och bett henna att ta upp deras
problem i fullmaktige. Givetvis hja.lpte
hon till och tog upp detta. KommunalrAdet Leif Johansson (c) lovade att
satta till en informationsgrupp.
Vad denna grupp har Astadkommit
funderar grannarna fortfarande pA.

Vad har Marcus Koch
gjort under den tid han
representerat SD?
Hosten 1993 flyttade Solveig till
Stromstad, vllket Innebar att Marcus Koch numera innehar Sverigedemokraternas
kommunfullmaktlgemandat.
Nu nar flyktingforlaggningen antligen ska laggas ner hoppades vi, och
de fiesta Edsbor med 055, att vi sku 1Ie bli av med flyktingproblemen en
gAng for alia.
Ack vad vi bedrog 055. Statens
Invandrarverk (SIV) foreslog att kommunen skulle ta emot kommunplacerade flyktingar. Kommunstyrelsens
forslag var 75 stycken. Vid kommunfullmaktigemotet var det endast en
person som overhuvudtaget yttrade
sig. Mycket riktigt, Sverigedemokraternas Marcus Koch var den ende
som vAgade protesterade mot forslaget. Poneras bar, att ett flertal parsoner som inofficiellt ocksA ar mots tAndare till flyktingmottagningen valde,
att stanna hemma och ej trotsa partipiskorna. Tank om dessa personer
haft lite ryggrad och vAgat saga
emot. ..
Under sin korta tid i fullmaktige
har Marcus aven lamnat in tvA olika
motioner.
Den forsta handlar om att HIVtesta alia kommunplacerade flyktingar. Detta sku lie vara bra, om inte
annat sA for deras egen skull, dA

ryktesspridning och annat mycket
latt kan komma igAng, vilket i sin tur
kan leda till rasism och andra problem.
Den andra galler pengar till ALUverksamheten i Eds kommun. Vi
motionerade om att foreningar och
organisationer som tar emot personer i ALU-tjanst, skall fA viss ekonomisk hjalp frAn kommunen for att
kunna bereda en vettig sysselsattning. MAnga arbersuppgifter ar ju till
gagn for sA mAnga fler an den arbetande och foreningen han arbetar
for. (ALU ar en arbetsmarknadspolitisk Atgard sam syftar till att ge foreningar och organisationer hjalp och
samtidigt ge den arbetande bAde en
ny erfarenhet och en ny A-kasseperiod.)
I skrivande stund har det ej blivit
nAgra beslut om sistnamnda motioner, men kommunstyrelsens arbetsutskott har yttrat sig negativt angAende bagge. Om den forsta skrev
dom att det inte ar en kommunal
angelagenhet! Vad ar en kommunal
angelagenhet om det inte ar att
varna om invAnarna?
Ni som laser Dalslanningen har
ocksA kunnat lasa ett antal insandare for, mot och av Marcus Koch, sA
nag har Marcus bOrjat sin fullmaktigeperiod i ett hogt tempo.

.Ar Marcus Koch och

Solveig Metus nazister?
Fragan kan tyckas helt onodig-svaret
ar ju givetvis nej.
Tyvarr maste vi anda ta upp den.
Under tang tid har vara motstandare
overtraffat varandra i forsoken an
smutskasta oss och vart parti Sverigedemokraterna. Overdrifterna har inte
haft nagra granser och vara forsok an
komma till rals har oftast tysrats ner
fullstandigt
Vare sig Marcus, Solveig eller
nagra andra Sverigedemokrater ar
nazister, fascister eller ens rasister. Det
ar bara nagot som massmedia entraget forsoker Iura i "Svensson". Dom
som har makten i Sverige vet an Sverigedemokraterna och var politik har
en massivt stod bland "folket". Darfor maste massmedia Ijuga och fortiga
sanningen sa an Svenskarna inte ska
fOrsra art Sverigedemokraterna for en
politik som verkligen star for "Svenssons" uppfanning. Etablissemanget ar
namligen radda an folket ska fa nagot
an saga till om.
Du 80m laser dena och tycker an
Sverige har for hog arbetsloshet, an
pensionarerna far det samre, att vi rar
emot for mycket invandrare eller om
du kanner en oro for EU-med allt vad
det innebar-da ar du Sverigedemokrat-inre nazist
Vi kan, 80m en exempel berana
om nar Vastnytt, strax fore valet -91,
beranade att Solveig Metus hade en
"nazistisk anknyrning". Pastaendet

gjordes darfor att det pa 40-talet
fanns nazister vid namn Renhammar,
vilket ar Solveigs flicknamn. Det ar ju
helt absurt, men en typexempel pa
massmedias kamp mot oss dar alia
medel ar tillatna. Till saken hor an
Solveigs bror siner i kommunfullmaktige (mp) i Tanums kommun, men dar
ar det minsann inget snack om an
vara nazist ...
Kommunalddet i Ed, Leif Johansson (c), med flera andra har sagt an
Sverigedemokraterna ar en rasistiskt
parti. Om Leif mot formodan hade
last vart partiprogram hade han funnit art det inte finns nagot som heist
rasistiskt i detsamma. Rasism ar an
anse att olika manniskor ar olika
varda, med utgangspunkt fran deras
ras. Dena har Sverigedemokraterna
aldrig nagonsin pastan.
Vad vi sagt, och sager, ar an manniskor passar bast i ett land med liknande historia, kultur och religion
som personens ursprungliga hemland.
Oftast finns det en grannland an fly
till (t ex hosnier till Makedonien eller
Siovenien) och inte en land runt halva
jordklotet (t ex somalier eller iranier
till Sverige).
Sverigedemokraterna ar alternativet for dig som ar trott pa svagerpolitik och politiker som bestammer over
huvudet pa dig.
"Vi sager vad du tankerSverigedemokraterna" .

