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Hej pa er alia!
Nu ar valet over och vi svcrigedemokrater
kan se tillbaka pa en rejal uppgang i bade
kommun och riksdagsval. Nu finns det ocksa
tillfalle till vila efter allt flygbladsutdelande,
och kampanjande
land och rike runt.
Det ar gladjande att se att dar vi har delat
ut flygblad under valrorelsen, dar har vi ocksa
fatt roster ...
Nagot som sager oss att far bara allmanheten information, sa finns det inga granser for
hur stora vi kan bli!
Vi kan noja oss med att titta pa Varberg,
dar vi i valet 1991 fick 1! rost, och dar vi i ar
efter flygbladsutdelande
fick hela 307 roster!
Hur stor den uppgangen ar i procent kan
var och en sjalv rakna ut ...
Det visar ocksa hur viktigt det ar for oss
att staller upp med kandidater i kommunvalen, da det leder till fler roster, an om man
bara har en blank kommunvalsedel.
Avslutningsvis vill vi passa pa att ifran oss
pa redaktionen ge ett jattegrattis till Markus
och Christina, fOr deras enastaende framgang
i kommunvalet i Dais-Ed!
Grattis pa er!

SAXAT
SAXAT
Helene Loow far mer pengar

SAXAT

Fran Universitetet i Goteborg meddelas
det att var egen lilla Helene Loow pa
Historiska
Jnstitutionen,
har
fatt
430.000:- fOr projektet "Organiserad
rasism eller· fyllegrejor - en studie i
rasistiskt vald 1980-94".
Det ar· uppenbarligen
inte bara
intressant utan oeksa I6nande att forska om oss nationella. Men varfor kallar hon oss for rasister? Oeh varfor
pratar hon om vald?
Hon kunde ju istallet forska om alia
de invandra~ungdomar,
som som tar
till vald for att stoppa oss nationella
ifran att fira vara nationella hogtider,
som t.e.x. 30 november. Men det ar
nog inte Iika latt att fa pengar till det,
for etablissemanget hailer ju dem om
ryggen.

KDS diskriminerar svenskar (1.)
KDS viII att fler invandrare
skall
anstallas inom Bohuslandstinget. I en
motion
foreslar
KDS att antalet
anstallda inom landstinget bor aterspegla andelen
invandrare/flyktingar
i
lanet.
.
De viII att "Bohuslandstinget
vid
nyrekrytering ska anstalla invandrare
pa olika nivaer utifran deras kompetens".
Inte nog med att snyltare oeh parasiter kommer till Sverige oeh lever pa
de soeiala oeh ekonomiska vaWirdssystern som det har tagit svenska folket
generationer att bygga upp. Utan nu
skall de oeksa kvoteras in pa arbets-
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marknaden.
Man kan fraga sig varfor KDS bryr
sig mer om parasiterna som kommer
hit an det svenska folket.

KDS diskriminerar svenskar (2.)
Anstiill fler invandrare
kommun!

i Gotcborgs

Den uppmaningen riktar kds-politikerna Lars-Olof Sundell oeh Per Landgren till kommunfullmaktige. Eftersom
invandrarna nu utgor 20% av befolkningen i Goteborg, bor oeksa var femte
nyanstalld
inom kommunen
vara
invandrare anser de bagge herrarna.
"-Det ar dags att oppna politiken
oeh all offentlig verksamhet fOr vara
nya svenska medborgare. Invandrare
bade kan oeh viii bidra till att bygga
upp oeh berika Sverige oeh Goteborg
med sin erfarenhet, utbildning, oeh
kultur, anser de" .
Far jag fOresla att vi istallet utvisar
alia de invandrare oeh flyktingar i
Goteborg som ar arbetslosa oeh som
studerar. Sa att vi darmed sparar de
pengar de kostar oss i soeialbidrag,
studiebidrag,
hemspraksundervisning,
sjukvard o.s. v. Sedan kan vi fortsatta
med att utvisa de invandrare oeh flyktingar som har arbete, sa att de Svenskar som i dag ar arbetslosa antligen
kan fa jobb. I ett Sverige styrt av oss
sverigedemokrater, sa finns det inte en
enda invandrarelf1ykting som har arbete sa lange det finns arbetslOsa Svenskar.
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De kommer hit och lever pa vara
bidrag
Statistiska Centralbyran meddelade
den 30 september, att ca en fjardedel
(25%), av de hush all som under forra
aret fick socialbidrag var utlandska
hushall.
Nar jag fragade Kristina Johansson
pa SCB i Stockholm tel 08-7835057,
vad som menas med "utlandska hushall", uppgav hon att med "utlandska
hushall" menas utlandska medborgare.
Sammanlagt betalade socialkontoren 1993 ut 8,7 miljarder kronor i
socialbidrag.
Eftersom ca 25% av hushallen var
utlandska medborgare, och att vi vet
att manga invandrare och flyktingar
idag ar svenska medborgare och darmed.
inte "syns" i statisti•••
ken. Samt att invandrare och flyktingar •
skaffar fler barn an
svenskar, sa kan var
och en rakna ut att de
riktiga siffrorna pa hur
mycket pengar som varje ar gar till
snyltarna, ar sa mycket, mycket mer
an 25%.
Jag fragade naturligtvis ocksa Kristina Johansson om de hade exakta siffror pa hur manga icke-svenskar som
gar pa socialbidrag. Men det hade de
naturligtvis inter Det skulle vara for
svart att ta fram det sa hon
Sjalvklart!
Tog de fram uppgifter om det, sa

SAXAT

SAXAT

skuUe det ju bli ramaskri ifnin stora
delar av svenska folket, och vara telefoner skuUega varma, sa det kan de ju
sjalvfallet inte gora!

Nyheter fran Goteborg
Den 6 oktober fOrdelade SDN-delegationen
ytterligare
2,2
miljoner
(2.200.000:-) for insatser mot segregation, mobbning, och framlingsfientlighet i grundskolorna.
Askim fick 750.000:- till £yra olika
projekt med teater och musikalinriktning. Frolunda fick 450.000:- till ett
temaarbete och en musikalforestallning pa temat det meningslosa valdet.
Hogsbo fick 350.000:- till temastudier under kvalificerad ledning och for
studieresa till ett koncentrationslager. Linnesta~
den fick 20.000:- till tva
teaterforestallningar och
330.000:- till en informationssatsning i samtliga hogstadieskolor om
homosexualitet
och
framlingsradsla, i regi av RFSL.
Slutligen
sa
fick
Kortedala
130.000:- for att anvandas till teaterpjaser och kulturkvallar.
Det kanns tryggt att veta att Goteborgs kommun ar sa rik att de kan
slanga ut miljoner och ater miljoner pa
att indoktrinera ungdomarna till att
tycka som politikerna vill.
Sammanstallt och kommenterat
Ingemar RameU.
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"Vi ger oss a'clrig'li

Moten i Goteborg
SD-informationsmote
Sondagen den 5e februari klockan 14.00 traffar du 055 pa samlingssalen
"Forum" vid Radiotorget i Goteborg. Vi kommer aU informera om Sverigedemokraterna och vara' aktiviteter. Forsaljning av nationella produkter samt
fika kommer aU finnas pa plats! Hit ar alia valkomna, gamla och nya medlemmar s8val som andra sympatisorer.

Mote for SDU-GoteborgNastsverige
Du som ar under 20 ar och viII gora en insats for Sverige, borja din kamp
med aU komma pa SOUs mote pa Dr Fries Torg (samlingssalen "Forum"),
sondagen den 12e februari klockan 14.00. Pa motet kommer SOU-GoteborgNastsverige aU formellt bildas. Givetvis blir det forsaljning av nationella produkter. Hit ar alia sympatiserande ungdomar under 20 ar valkomna.
o

Arsmote for SD-GoteborgNastsverige
Alia medlemmar i vastsverige ska ha faU en separat inbjudan tillsammans
med denna bulletin. Om vi skulle ha missat dig, eller om du som idag inte
ar medlem viii bli medlem och vara med, ber vi dig aU kontakta SO-Gbg
eller SO-Riks for information angaende tid och plats. Observera aU arsmotet endast ar for medlemmar. (Givetvis gar det aU betala avgiften direkt pa
motet.)
.

"Manadsmoten" i Goteborg
Som manga kanske redan vet traffas vi SOare varje manad for "informella
moten". Pa grund av arsmoten sa ar mars-traffen installd. Vi ses igen forsta
helgen i april.
Aven TrollhaUan har moten varje manad. Kontakta SO-Thn for vidare
information om deras verksamhet med moten och andra aktiviteter.
Forutom de moten som ar uppraknade har har ocksa SO-Riks arsmote i
mars. Inbjudan till detta kommer fran Riks, dit du ocksa ska an mala dig.
Givetvis ar det bra om du som bor i vastsverige kontaktar 055 i Gbg sa att
vi kan ordna transporten i god tid. Om du inte har egen tillgfmg till egen
transport, kan vi sakert samaka, hor av dig!

Dubbelmoral av G-P!
Goteborgs-Posten
skriver pa ledarsidan den 4 augusti att spionen Stig
Bergling/Eugen Sandberg, eller vad
han nu heter, fortjanar livstids fange1sestraff for de skador som han genom
sitt spioneri har asamkat det svenska
fOrsvaret.
Vad viII man da gora med Bengt
Westerberg som vill skara ner det
svenska forsvaret med sa mycket som
30%?
Ar det detta som ar Westerbergeffekten?
Slallg paraplyet
mer!

sa

regnar det illte

att om vi sverigedemokrater
fick
bestamm a sa skulle Stig Bergling som
den landsforradare
han ar avrattas
omede1bart.
Nu far han istalJet en mycket
behaglig tillvaro med fd kost 0 logi,
egen tv pa rummet, fri lakarvard osv.
For ovrigt, nar jag sittter och skriver detta, sa hor jag pa radion att
massmordaren
Mattias Flink for 7
mord och 3 mordforsok, av Tingsratten i Falun doms till fangelse i 14 ar.
Aterigen, vi sverigedemokrater
anhangare av dodsstraff ...

ar

Ingemar Ramel!

Jag kan beratta for bul!ens lasare

"Sverigedemokraterna ar framtidens parti.
Vi vaxer for varje val sam vi staller upp i!"
"Vi skall aterta Sverige -Vart fadernesland,
ifdin de parasiter sam sa lange har sugit ut det."
"Vi ger ass aldrig! "

Leif Johansson nara att avga !
Pei valnatten var det en mycket besviken Leif Johansson,
kommunalra.d
fOr centern i Dais-Ed, som fOrklarade
att han overvagde att himna politi ken
for gott. Orsaken var de1s att centern
tappade 2 mandat till socialdemokraterna, och darmed inte langre ar
Dals-Eds storsta parti. Dels att vi sverigedemokrater
inte bara beholl vart

mandat ifnin 1991, utan ocksa vann
ett till!
Det ar gladjande att se att Leif
Johansson,
som i allra hogsta grad
har kommit att personifiera pampvaldet inom kommunpolitiken,
blev sa
omskakad
av valresultatet
att han
overvagde att avga.
Red
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liksam den sociala tryggheten ar'ID99t Sd~ vi
svenskar har ratt att utnyttja, och inte:~~I!iare och
parasiter ifran varldens alia-horn. ::....:.:..:.~.':.)
Det ar dags att de svenska poli.dk§[l1a(t"clr
sitt
ansvar och arbetar for oss svensk~r]!ocb·lnte for
alia de s.k. f1yktingarsom idag filihs;t·Sverige.
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Box 30036
400 43 Goteborg
Tel och fax: 031 -4 1 72 44
Pg: 38 05 85-0

