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Hej paer .alla Sverigevanner!
Sommaren ar over och hasten narmar
sig med stormande steg. EU-valet ar
avverkat och Svenska folket visade tydligt
sitt politikerforakt. Ett valde1tagande pa
41 % och 17% till Miljopartiet ar ett bevis
pa att EU-medlemskapet maste omprovas.
Nu gar de etablerade partierna in i en
tornrosasomn som kommer att vara fram
till varen -98. Tank pa att det ar nu under
"mellanvalsperioden" som vi kan och ska
synas. Det budskap vi kommer ut med nu
kommer inte att forsvinna i mangden.
Nar de etablerade vaknar kommer de att
fa sig en overraskning som heter duga,
men da. ar det sa dags, da ar SD redan
etablerat.
Det ar upp till Dig att se till att vart
Sverige raddas, ingen annan kommer att
gora det at dig. Gemensamt ska vi visa
Svenska folket vilka vi ar och detta kan
bara goras genom hart arbete och stor
offervilja.
Nu kor vi stenhart he1a hasten Iang...
Vi hors igen framemot juletid.
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Som de flesta medlemmar bnner
till traffas
SD-GbgIVast varje
manad. Pa forsok kommer vi att
under hasten att hyra en lokal dit vi
kommer att forlagga vara medlemsmoten. Skillnaden mot tidigare ar
att detta motet ar oppet endast for
medlemmar.
Tid och plats for kommande
moten ska du som ar medlem ha
fatt separat tillsammans med detta
utskick. Om vi missat att meddela
dig, eller om du betalt medlemsavgiften efter att vi gjort detta utskick,
kan du fa information angaende
motet direkt av Per Emanuelsson.
For de som inte ar medlemmar
kommer vi aven i fortsattningen att
ha ett mote dit nya och gamla sympatisorer ar valkomna. Dagen ar
som tidigare alltid forsta sondagen i
varje manad.
Tid och plats fOr detta mote far

E B 0 R G
du red a pa om du ringer till aktivitetsansvarige Per Emanueisson: 0707408877.
(Sakrast:
vardagar
18.00-22.00
och helger 10.0022.00.)
Forsta medlemsmotet hall vi den
4 september. Motet var valbesokt
trots att vi bara ringt runt till ett
litet antal medlemmar. Vi diskuterade mycket angaende kommande
aktiviteter, sasom flygbladsutdelningar och affischering. Just affischer debatterades mycket da vi planerar att ta fram helt nya.
Flygbladsutdelningen har ocksa
kommit igang i och runt Goteborg.
Vi kommer att inrikta oss pa vissa
omrciden i Gbg samt nagon av
kranskommunerna nu under hasten.
Du som viII vara med och dela flygblad kontaktar enklast Per Emanue1sson sa far du information angaende tid och plats.

Medlemsavgiften for 1996 ar oforandrad: 200:- Ungdomar under 20 ar
betalar 50:- for SOU.
For dig som inte ar medlem men viII bli
det -96. om du betalar nu sa galler det
for resten av -95 OCH hela 1996!

TROLLHATTAN

Svenskarna "rostar" med
fotterna i Trollhattan!
"4522 personer bor i Kronogarden. 44,9 prQcent av de har
utlandsk bakgrund, jamfort' med
en an del i hela kommunen pa 11,2
procent. Andelen med utlandsk
bakgrund i Kronogarden
okade
under 1994 med 5,9 procent. "" '
Halfted av kommunens socialbidrag betalas ut till invanare i
Kronogardsomradet.
80% ,av de hushall som tar
emot socialbidrag i Kronogarden
bestar av utlandska medborgare.
Kronogarden har tva lag- och
meIIanstadieskolor dar nara 80%
av barnen har utlandsk bakrund.
Per-Magnus Bengtsson i' kommunledningen talar om en etnisk
och en ekonomisk segregation:
-Det talas ofta om den etniska
segregationen, men den ekonomiska ar minst lika allvarlig. Kronogarden ar overrepresenterat
nar
det galler ensamhushall,
svaga
innevanare och socialbidragstagare."

Det ar sa uppenbart! Svenskarna viII inte bo i omraden dar det
bor invandrare och flyktingar. De
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vill inte ha dem inpa sig. Darfor
flyttar de ifran omraden som Kronogarden i Trollhattan, Rosengard
i Malmo, Hammarkullen i Goteborg o.s.v.
Sanningen ar att en stor majoritet av det svenska folket inte viII
ha invandrare och flyktingar i Sverige averhuvudtaget.
S, enskarna visar med all tydlighet, ~ltt de inte viII ha parasitermi i
lander, genom att "rosta" med fottern,' .
D,;:t ar en liten klick av politiker
och j ,:mrnalister som viII att Sverige s/.all vara ett mangkulturellt
land. Men sjalva lever de inte som
de la;~.Titta bara pa f.d. folkpartiledar,~n Bengt Westerberg, som
bor 'Da Ostermalm i Stockholm.
Stats.ninister Ingvar Carlsson som
bor i det "vita" Tyreso, istallet for
att t,ex. bo i invandrarghetto som
Botkyrka, Rinkeby o.s. v.
Sl'lta hymla politiker! Flytta till
nagot av dessa ghetton istaIIet!
Sifferuppgifterna
i
artikeln
kommer ifran GP 11 och 19/4 -95
INGEMAR
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KRIMINALITET

Invandrare ar mer
kriminella an vi Svenskar!
Att invandrarna ar mer kriminella an vi Svenskar, fick tidigare inte
sagas. Men det blir allt sv:hare for etablissemanget att tysta ner den sanningen. Inte minst da man laser denna sammanstallning.
Det ar en kort redovisning over andelen ungdomar i aldern 12-18 ar,
som greps av Goteborgspolisen under forsta halvaret 1994, misstankta
for brott.
Bergsjon 5,8%
Larjedalen (Hammarkullen) 3,3 %
Frolunda 3,0%
Backa 2,9%
Biskopsgarden 2,4%
Dessa ar som alla vet tunga omraden
vad det galler mangden invandrare.

Vet du om
-att 20% av innevanarna i Goteborg ar av
utlandsk harkomst?
-att 36% av de 9.348
personer som 1993
domdes vid Goteborgs
Tingsratt var av
utlandsk harkomst?

Har nedan kommer siffrorna
for "Svenska" omraden:
Askim 1,0%
Tuve-Save 1,0%
Torslanda 0,8%
Alvsborg 0,5%
brgryte 0,4%
Kan det sagas tydligare? Bevara Sverige Svenskt!
Om du vill ha siffror for hela Sverige, sa kan du bestalla boken:
Invandring-Sammanbrott
eller utveckling.
Det ar den valkanda boken av Docent Ingrid Bjorkman, som innehaller mycket statistik om hur kriminella vara kara invandrare ar. Denna
bok ar ett maste for alla Sverigedemokrater! (Se bestallningslistan)
Siffrorna i artikeln kommer fran G-P 30-5-95

SD-vAsTSVERIGE
Halland
Som vanligt har hallaningarna
med Laholm i spetsen varit mycket
aktiva. Tiotusentals flygblad har spridits, fraJ1lst i Laholm, Halmstad och
Falkenberg. Men aven narliggande
skanska och smalandska kommuner
har fatt sitt. Ganget gjorde till och
med en raid (tilisammans med Westergren & (:0 fran Hoar) anda till
Karlskrona!
Skaraborg
I Mariestad halls den 9 september
ett mote dit intresserade fran M'Jriestad var inbjudna. Intresset fran de
som kom. var mycket stort och det
drogs upp riktlinjer for bildandet av
en arbetsgrupp. Mariestad har tidigare haft en kommunfOrening (omkring
1988-90) sa vi vet att intresset finns,
det galler bara att vacka skaraborgarna. Tills dom fatt egen adress kan SDMariestad na; via SD-Gbg.
Alvsborg
Trollhattan har hogt tempo med

flygbladsutdelningar och regelbundna
moten. Har har dom tagit fram egna
flygblad med lokal forankring som
dom tackt Trollhattan
med. Vart
manne inte detta bara till -98?
Den 6 augusti stod Trollhattan
som yard for arets forsta SD Region
Vastmote.
Dit var representanter
inbjudna fran alla mer eller mindre
aktiva kommuner. Givetvis kom inte
alla men spridningen var stor fran
Dais-Ed i norr till Laholm i soder.
SD-Ed var traditionsenligt med pa
Dals-Eds varmarknad. Detta ar ett
forum da vi verkligen kommer ut till
"Svensson"
med var information,
samtidigt som vi kan fa in ll<lgra kronor till partikassan. Lordagen den 14
oktober ar det dax for hostmarknaden och givetvis kommer SD att medverka aven da.
Bohusliin
En arbetsgrupp ar under bildande i
Uddevalla, tills vidare nas dom via
SD-Trollhattan.
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STOD DIN KOMMUNFORENINGI
SO-Dais-Ed
Box 11,3
66800 Ed
Pg: 6445457-2

SO-Laholm
Box 6006
31206 Mellbystrand

SO-Varberg
Box 1186
432 16 Varberg
Pg: 695265-9

SO-Goteborg
Box 30036
40043 G6teborg
Pg: 380585-0
Tel: 031-417244

SO- Trollhattan
Box 60
460 20 Sjuntorp
Pg: 491 7622-5

SO-Riks
Box 20085
104 60 Stockholm
Pg: 234565-0
Tel: 08-641 2011
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KURDEVISIONEN

I(urder tar over
I(allevisionen!
"Kurder vill sanda i lokal- TV.
Kurdistans kulturforening planerar att kopa sandningstid pa
TV-kanalen Kallevisionen.
-TV-kanalen ar ett effektivt
kommunikationsmedel
dar vi
kan levandegora var kultur, vart
sprak, och samtidigt bidra med
annan viktig information som vi
annars inte har mojlighet att fOrmedIa till de runt 5000 kurder
som bor i Goteborgsomradet,
skriver ordforanden i kulturforeningen Salam Tangro i en ansokan om bidrag fran SDN Linnestaden.
Vidare menar man att det ar

ett viktigt steg for att forebygga
kulturloshet och identitetsproblem hos barn och ungdomar.
Foreningen raknar med kostnader pa over 100.000 kronor per
ar."
G-P 27-4-95
Visst ar det sott! Kurderna ska
sanda TV-program, och Goteborgs skattebetalare skall betala
kalaset!
Vi vet vad vara lasare tycker
om det, men vad tycker Tant
Gerd 77 ar om det, nar hon far
hora att det inte blir nagon hoftledsoperation for att det saknas
pengar?

Grattis Carl! (Inte Bildt!)
Bullen framfor sitt stora grattis till
Carl I Hagen och Fremskrittspartiet, som i det norska kommunvalet den 10 september i genomsnitt
fick 12,1 % av rosterna! Det var
en okning med 5% jamfort med
det fona kommunvalet 1991.
Och en opinionsundersokning
som gjordes samtidigt med kom-

munvalet, visade att om det idag
yore val till Folketinget, sa skulle
Fremskrittspartiet fa hela 13,6%
av rosterna!
Norge ligger nara Sverige...
Detta sager oss att om vi i Sverigedemokraterna
arbetar hart
fram till valet 1998, sa kommer vi
anda in i riksdagen!

Utlandska

medborgare
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Sverigedemokraterna
Box 30036
400 43 Goteborg
Tel: 031-417244,

Pg: 380585-0

