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Som aktiv i SD gar du i taten for framtidens
Sverige. Ta stallning mot massinvandring
och flumliberalism

- bli aktiv i SD!
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Hej!
Har brukar jag skriva nagonting i stil med:
"Gud vad det snart kommer att handa mycket!"
Ibland har det verkligen hettat till, men andra
ganger har vara anstrangningar inte fatt samma
genomslag. Pa sistone tycker jag att vi fatt bra
tackning i media, atminstone om man raknar
minuter i TV.
Daremot har bilden av oss inte varit rattvisande. Aldrig forr har namligen sa manga "vanliga svenskar" engagerat sig i SD som nu!" Men
eftersom TV och tidningar bara viII visa de som
ar rakade och svartkladda, ar det svart for det
stora flertalet att identifiera sig med oss. Och
darfor iir det dubbelt sa viktig att resten av oss
verkligen visar upp oss! Varje tankbar valjare
maste fa se att SD ar ett parti med mass or av
manniskor som ar precis som de sjalva!
NyDemokrati ar i spillror och invandringsmotsrandet ar starkare an nagonsin. Vi far
aldrig en sadan har chans igen.

Ge jarnet for SD i sommar!
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.IiJnkiJping
Lordagen den 28 maj anordnade
vi en bra demonstration i Jonkoping.
Sverigedemokrater
ifran
storre delar av syd och mellansverige slot upp. Med anledning
av de handelser som utspelade
sig i Vaxjo fredagen den 13 maj,
sa hade polisen mobiliserat stora
styrkor for att kunna skydda oss
emot motdemonstranterna.
Den
har gangen var polisen mycket
val forberedd,
och hade bade
helikopter,
hastar, hundar och
kravallstaket
med sig, for att
effektivt kunna sta emot invandrar-ungdomarnas
och rodingarnas attacker.
Det ar gladjande att kunna
konstatera,
att de som ar vara
absolut varsta motstandare
ar
invandrarungdomar,
som vi anda
den dagen da vi kommer till
makten kommer att utvisa ur
riket. Sedan finns det ett fatal
svenska kommunister, som 1 Sill
desperation
over att folk inte

langre attraheras av arbetslager,
Vaz-bilar, kolchoser och liknande, vander sin ilska emot oss.
Oftast ar de sa haschpaverkade, att de inte klarar av att
genomfora nagra lyckade attacker emot oss. Det var endast nagra
stycken som han kasta sten och
glasflaskor, innan polisen resolut
och handlingskraftigt
grep och
forde ivag dem till fyllefinkorna
for tillnyktring.
Allvarligare var da de tva ungdomar som nar de greps hade
bomber pa sig. De hade tillverkat
sammanlagt
16 hemmagjorda
bomber for att kasta emot oss.
Bomberna ar tillverkade av tradgardsslangar som har fyllts med
sprangmedel och glaskulor och
ar fullkomligt livsfarliga.
Hmm...
vad
brukar
man
saga ... Nar argumenten tryter, sa
kommer knytnavarna fram!
Ingemar Ramell

Du sam annu inte har betalat din
avgift for -94. Oor det nul

RAPPORT

FRAN

SLACFALTET

...

Kalabaliken i Viix;o
Varsta valdsainheterna hittills!
Fredagen den 13 maj hade vi Sve- na ar dock inte sa smarta som de
rigedemokrater en stor demon- tror, ty genom deras agerande sa
syntes vi Sverigedemokrater pa
stration i Vaxjo. Vi hade knappt
borjat' .marschera, nar en stor alla nyhetskanaler den kvallen.
samling invandrare och kommuOch tidningarna skrev mycket
nister porjade kasta stenar, glas- om oss dagen efter. Tack for det !
Vi hade aldrig
flaskor och agg
haft rad att
pa oss. Man
Feg slyngel hoppas att slippa
do, om for kamp han sig val
skaffa oss motkunde
knappt
vaktar.
Men
dlderdomen
svarande publitro sina ogon,
giver honom ingen frid, fastcitet
genom
har
hade
vi
an
honom
spjuten
sparat
annonser. Det
demonstra tionstillstand och sa
kommer att ge
oss manga rosborjar antidemoter i valet. Uirdomen av det hela
kraterna med rena mordforsoket
ar att vi maste vara manga pa
pa oss.
Som genom ett under, blev vara demonstrationer, for att vi
skall kunna skydda oss sjalva,
ingen av oss allvarligt skadad.
Men man kan inte undga att och driva tillbaka rodingarna, sa
tanka pa>;vad som hade kunnat
att de inte vagar forsoka stoppa
handa om vi inte hade haft med oss igen. Det galler att varje medoss vara plexiglasskoldar. Polisen lem och sympatisor tar sitt ansvar
hade fullt upp med att hindra och staller upp nar vi har vara
packet fran att skovla hela inner- manifestationer. Efterat pa kvalstaden. Tyvarr var de lite val len sa hade vi sedvanligt en trevnitiska med att gripa vart folk nar lig fest, med musikupptradande
vi kastade tillbaka de stenar som och mat och dryckforsaljning.
Ingemar Ramell
vi hade tatt pa oss. Kommunister-
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OCKUPANI'NY1'1'
SKANSEN SKANDAT AV
KULTURSABOTORI
Den okande "forfattaren" Theodor Kallifatides, en av de mest
hogljudda och broliga "nysvenskarna" har i manga ar fatt sprida
sina giftiga alster over vart varni 0sa fosterland.
Detta ar ilia nog, men nu har
denne representant for det mangkulturella samhallet fatt ytterligare en plattform att sta pa i sin
kamp mot det svenska folket och
den svenska kulturen:
HAN BLEV NATIONALDAGSTALARE pA SKANSENI
Att Skansenchefen Hasse Alfredsson ar en usellandsforradare
ar ju

inget nytt, men att han kunde ga
sa langt som att lata en ockupant
tala pa nationaldagen visar bara
att inget ar sa ruttet att det inte
kan bli varre!
Pa fragan om svenska flickor ar
vackrast svarade "nysvensken":
"-Ja, och de blir bara vackrare
genom alla spannande blandningar som borjar ge resultat" (AB
940604)

Detta visar att samtidigt som
en patriot blir stamd for minsta
uttalande, kan en av framlingarna
(an sa lange) ostraffat spy ur sig
vidrigheter som i praktiken ar en
verbal krigsforklaring
mot alla
sanna svenskar!

Riksnegern dr Alban om ED:
"]ag kan inte farsta varfar det ska vara sa svart att saga ja
till att vara med ach bestamma, annars bestammer ju andra
over ass anda".
Dr Alban, kriminell neger domd i ratten for Haleri m m,
ska lara ass svenskar att saga J a till ED...

furkar aker I

For svenska

stallet for att skicka tillbaka dem
for gott!
Detta later som en uppdiktad
"rasist" -historia, men ar tyvarr
alldeles SANT!!!

Pa 60-talet betalade vi framlingar
fran Sydeuropa och Asien for att
komma hit och arbeta. Detta i stallet for. att piska svenska alkisar,
hippies och andra arbetsskygga in i Bakgrunden
arbetslivet
Pa Bjurslattsskolan
Goteborg
Pa 70-talet tiWit vi framlingar
finns en klass sorn nastan helt
fran bl a Chile och Iran att komma
bestar av turkar. Deras klassforehit. Detta i stallet for att skicka till- standare upptackte att Skolverket
baka detta dragg till van tan de teranslagit svenska skattepengar for
roristraitegangar!
att motverka "rasism" och "framPa 80-talet slappte vi in framlingsfientlighet" .
lingar fran Mellanostern
Lararen ansokte om
40 000
kr
for
att
och Afrika i vart land i stallet for att skicka Pick 50.000:bekosta en en skolresa
till Turkiet! Syftet med
tillbaka dessa ynkryggar
att
resan ar att eleverna
som overger sitt eget
skall "soka sina rotfolk nar krisen hemma
ter". Trakigt nog (ha!)
ar som storst!
Manga
trod de att
skulle
ansokan
inte
detta otroliga svineri - som bekoshinna behandlas innan avresan tades av hederliga svenska skattemen detta problem lostes snabbt av
betalare - var det varsta politikeren viss Jan Lundstrom.
na kunde hitta pa: "- nu kan det
Illegal bankverksamhet?
val anda inte bli varre ... "
Lundstrom ar Skolchef OCH Socialchef i Stadsdelsnamnden Lundby
]ODA; VISST KAN DET!!!
i Goteborg. (Undras om han har
Nu pa 90-talet betalar vi namligen
dubbla
fallskarmsavtal
ocksa?)
framlingarna for att aka en svang
till hemlandet pa SEMESTER! - i Han SKANKTE raskt 20 000 kr

for
~~soka
sina rotter"
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iI semester -

kattepengarl
till resan oeh LANADE UT de
priset annu, men de har lovat att
30 000 kr som fattades - RANTEbidra". Bidra! Hade det varit en
FRITT ! Var tog han dom pengarsvensk skolklass som skulle till
na i fran da? "-Som ehef har jag
London hade dom banne mig fatt
ett konto for olika typer av andabetala hela kalaset sjalva!
mal", meddelade han.
"-Detta ar en studieresa som
Arga svenska fOraldrar
kan oka forsdielsen mellan mvan"-Goteborgs
skolor har ont om
drare
oeh
svenskaL
pengar. Hur kan man
Tanken ar att besoka
da skanka 20 000 kr till
skolor oeh anhoriga i
en enda klass?" undrar
Tio miljoner en arg foralder i en
Turkiet"
(Kommentar
•
0
overflodig! )
paralellklass pa skolan.
varJe at;
Ja, kara foralder, hur
"mot rasism" kan vi svenskar lata
Fattig stadsdel
Lundby ar en av de
staten
skanka
no
allra fattigaste stadsdeMILJONER AV VARA
lama i Goteborg oeh har i ar fatt
SKATTEPENGAR varje ar enbart
skara hart i den normala skolverktill Goteborg for "kampen mot
samheten. Anledningen till detta ar
rasism"? Hur kan vi svenskar lata
kraftigt okade utgifter for soeialbiframlingama anvanda vara skattedrag till arbetslosa oeh arbetsskygpengar oeh styra vart land?
ga (utan att namna vilka som ingar
Jag vet inte hur vi kunde lata
i den senare gruppen ... )
det handa, hur vi svenskar kan
Lundstrom
fortsatter: "-visst
sitta oeh se pa medan vart land falhar anonyma
roster ringt oeh
ler till fienden, men jag vet hur vi
skallt ut, men jag anser att jag har
kan andra pa det:
ratt! (Som vanligt vet politiker oeh
ROSTA PA SD!
byrakrater bast, eller.. ?)
Lundstrom sager oeksa att elever oeh foraldrar kommer att betala en del sjalva: "-Vi vet inte total-

SD i dellatt
i.I'ro"ltiittan
T
.

.

isdagen den 7 juni var vi olika kulturer och religion "blaninbjudna till en debatt pa dats", som uppstatt i dessa lander
Magnus Aberg gymnasiet i behover vi val inte ga narmare in pa.
Ingemar berattade ocksa om det
Trollhattan. Det var egentligen Mats
senaste skrackexemplet Rwanda, dar
Tolgen ,ifdn Vaxjo och Ann-Katrin
vi
alia vet vad som har hant mellan
Hallgren ifdn Jonkoping, som skulle
de
olika folkslagen Hutus och Tutsis
representerat SD i debatten mot
Christer: Matsson ifdn SSU. Men da den senaste tiden. Aterigen sa har
de bada fick forhinder, sa fick istallet varlden fatt ett bra exempel pa vad
som hander nar man blandar ihop
Ingemar Ramell ifran SD-Goteborg
olika folkslag i en enda
stalla upp med kort varnation.
sel.
Efter debatten sa fikaChrister Matsson som
de
SDarna tillsammans,
ar hetidssanstalld
av
och
planerade
infor
SSU, gjorde bra ifran sig
Pci viig mot
framtiden.
Trollhattans
och ar en tillgang for
rilcsclagen!
Tidning
skrev dagen
Socialdemokraterna. Var
egen debattor Ingemar Ramell, som efter om debatten bade pa forstasiframtradde for forsta gangen i en dan, och langre in i tidningen.
debatt, gjorde ocksa mycket bra Tyvarr sa var artiklarna starkt vinkifran sig, och ar ett stort lofte infor lade och i vissa delar direkt osanna,
vilket har lett till att Ramell kommer
framtiden.
De flesta' i publiken bestod av att ga vidare med det juridiskt.
Bara for att det ar SD dom skriunga flickor som fick upplysning om
de oerhorda kostnader som flykting- ver om kan dom inte skriva vad dom
mottagandet for med sig. De blev vill, aven vi omfattas av tryckfrihetsocksa upplysta om det faktum att de forordningen, vilket vissa journalister inte verkar ha forstcitt. Vad lar
lander som har alstrat flest flyktingar
till Sverige under de senaste 5-10 dom sig pa journalisthogskolan? Det
aren, Libanon och Jugoslavien, ar viktigaste kanske ar att lara sig att
smita undan straff efter att man har
mangkulturella lander De problem,
pa grund av att manniskor med uppviglat till fonsterkrossning?

SD

INSANDARSIDA

20 000 bidragstagare till!
Har vi rad med dem?
I G-P den 11 april star det att Carl
Bildt har sagt faljande i den tyska
tidningen Die Welt, om problemen
med de ryska medborgarna i baltikum: "Visserligen finns det problem
i Estland och Lettland, nar det galler att integrera den slaviska befolkningsdelen som fardes dit under
sovjettiden for att upplOsa dessa
folks nationella identitet och beharska dessa lander inifran. Dessa problem utgar dock ingen grund far
ryskt medbestammande"
Det ar intressant att notera att
Carl Bildt anser att ryska medborgare infardes i baltikum, "for att
upplOsa dessa folks nationella identitet"; Detta ar santI Samtidigt slarCarl Bildt som statsminister rekord
i att importera frammande folkslag
till Sverige.
Regeringen beslutade bara nagra
dagar senare, den 14 april, att asylsakande barnfamiljer, totalt ca
20 000 personer, varav de fiesta
kosovoalbaner som sakt asyl fare
den 1 januari 1993, skall fa stanna i
Sverige av humanitara skal. Dessa
att laggas till de 100 000 bosnier
som redan har fatt permanent uppe-

hallstillstand i Sverige. Inser inte
Carl Bildt att han genom sin landsfarradiska
politik upplOser det
Svenska folkets nationella identitet
pa samma satt som ryssarna farsaktelfarsaker gara i baltikum?
Farresten, varfar saker sig kosovoalbaner till Sverige?
Ar dom inte albaner som har bott
i kosovoprovinsen i f.d. Jugoslavien?
Varfar tar dom sig inte till sitt
naturliga hemland-- Albanien?
Skalet till det, ar samma som varfar turkbulgarerna kom till Sverige
far nagra ar sedan, namligen ekonomiska.
De ar ekonomiska flyktingar som
missbrukar asylratten.

Denna insandare skickades till
Gateborgs-Posten i mitten av april,
men har av nagon anledning fortfarand inte publicerats! Sa mycket ar
den svenska yttrandefriheten yard!
Nu far atminstone ni SD-bulletinens
lasare, en chans att lasa den.
-Hall till godo !
RED

SD-vAsTSVERIOE

HalHiningarna
till attack igen!
Sedan forra bulletinen har det
tillkommit ytterligare en forening. Det ar ganget i sodra Halland D;led Gosta i spetsen som
kart igang. Foreningen har sitt
sate i Laholm och ar annu en
"avstickare" till aktiva Halland!
Laholmsganget
har
bland
annat inforskaffat en stencileringsapparat. Detta innebar att
du som medlem kan bestalla flygblad, aven i sma serier for just
din kommun. Priser och kvantiteter far du reda pa av Gosta.
Red vill aven har onska er lycka
till med att fralsa hallaningarna.

Vastsverige ar stort och vi
vantar pa att hora av Dig som
vill kora igang pa Din ort. Kontakta
narmaste
lokalforening
eller sla en signal till locke i Gbg.
I denna sammanstallning har
vi aven tagit med ]onkoping,
fastan det ligger "utanfor" SDVasts omrade. Det beror helt
enkelt pa att ]onkoping ar mycket aktiva och framat. ]onkoping
ligger ocksa forhaIlandevis nara
Vastsverige. Sa du som bor i narheten och har lust att hjalpa till, .
kan hora av dig till Anki i ]onkopmg.
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STDD DIN KDMMUNFDRENINGI
SD-Varberg
Box: 1186
43216 Varberg
Pg: 695265-9

SD-Halmstad
Box: 9062
30009 Halmstad
Pg: 496 88 63-3

SD-Laholm
Box: 6006
312 06 Mellbystrand
Pg: 4968863-3

SD-Trollhattan
Jarnvagsg. 16a
461 31 Trollhattan
Tel: 0520-12022

SD-Dals-Ed
Box: 113
66800 Ed
Pg: 6445457-2
Tel: 0534-12437

SD-Jiinkiiping
Box: 101
561 21 Husqvarna
Tel:036-131347

RIKS

ARSMOTE

Arsm,ltet -94 avholls for omvaxlings skull inte i Sthlm. Istallet
styrde vi i ar kosan mot Norrkoping, Lars Lindh hade fixat en
mycket bra konferanslokal i ett
hotell. Gladjande nog sa kom det
deltagare fran de fiesta aktiva distrikt i landet. Motet lag over en
helg, sa de fiesta av oss som inte
bodde i sta' n soy pa hotellet. Detta
var bra da det skulle visa sig att all
tid behovdes, det var namligen
manga fragor som skulle gas igenom.
Bland annat skulle ett helt nytt
partiprogram klubbas, nya stadgar
godkannas
och
rekordmanga
motioner behandlas. (Hur manga
vet ingen, nar vi kom fram till
Ingemar Ramells 14 stycken, tappade vi namligen rakningen ... )
Manga
fragor
debatterades
lange och val, men jag tankte ta
upp nagra av de "viktigaste"
Som vantat sades nej till Oresundsbron, och Sverige ska istallet
satsa pa inhemska transportvagar

for lastbil och inte minst jarnvag.
JAS var ett annat brannbart
amne som med bred majoritet fick
motets godkannande. Sverige ska
ha ett starkt forsvar med, i mojligaste man, svensk materiel.
Om ED dryftades inte sarskilt
mycket, da SDs linje ar glasklar:
"Nej till ED - Ja till Sverige"
Vidare beslots att de "etniska
framlingar"
som kommit till Sverige efter 1970 ska repatrieras.
Detta betyder att de fiesta utomnordiska invandrare som kommit
till Sverige under de senaste 24
aren ska ut, oavsett om de under
tiden myglat till sig svenskt medborgarskap.
Det valdes givetvis en ny styrelse med partiordforande
Anders
Klarstrom i spetsen. Goteborgs
bidrag till denna blev Lars Emanuelsson, vilket gladjer oss mycket,
da vi i Gbg vet vilken otrolig
arbetskapacitet Lasse har.

o

Arsmote for SD-Gbg och SD-Vast!
Nu ar det dax for ordinarie arsmote for 1994 i Gbg. Som vanligt
kombineras
SD-Gbgs
arsmote
med arsmote for SD-Vast. Detta
innebar att samtliga medlemmar
som har betalt medlemsav~ift och
ar bosatta i Vastsverige IN,O,P,
och R Ian) ager tilltrade. Du som

ar medlem ska ha fatt en separat
inb/'udan i samband med denna
bul e. am Du inte fatt det eller om
Du som inte ar medlem onskar
deltaga, och losa medlemsavgiften pa plats, gar detta givetvis,
kontakta
bara
SD-Gbg
03141 7244 sa far du narmare info.

<!3otfanb
<En t'ecka i en mebeCtibsstab,
for att erot'ra framtibens EPt'erige!

B

Oka redan nu in den 18-24 juli da Sverigedemokraterna har traditionell "partivecka"
pa Gotland. Till er som inte varit med tidigare kan vi bara saga en sak: HANG MED!
Det lar bli arets hojdarvecka som kommer att
avslutas med fackeltag genom Visby pa lordagen.
bvernattning kommer att fixas medelst camping. Du som ar intresserad: Ring SD-Gbg och
snacka med locke, sa kan vi samordna resan dit.

Sverigedemokraterna
Box 30036
400 43 Goteborg
Tel och fax: 031 -4 1 72 44
Pg: 38 05 85-0

