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Medlemsbulletin for Sverigedemokraterna
i Vastra Gotalands Ian

Vindarna borjar yanda
Det du nu haIler i din hand ar detta millenniums
fOrsta vastbulletin. Ett medlemsblad fOr alla med-

C lemmar i Sverigedemokratema som bor i Vastra
Gotalands Ian. Alla ni som laser ar vaIkomna att
sanda oss artiklar som vi kommer ta med i kom-
mande bulletiner. SD- Vastbulletinen beraknas att
komma ut en gang i kvartalet, d.v.s. 4 ganger per
ar. Vi vill gama ha kommentarer om vad ni tyck-
er att denna bulletin ska innehaIla och vad som
kan fOrbattras. Trevlig lasning!!!

Ett nytt millennium ar har, och med det verkar
det som em folks medvetenhet ocksa borjar att
vakna tillliv. De senaste manadema har det kants
mycket tillfredstallande att vara sverigedemo-
krat. Det talas om Sverigedemokratema i radio,
TV och i tidningarna som aldrig forr. Telefonema
gar varma av samtal fran folk som vill bestalla
vart INFO-material och vill bli medlemmar. Att
se att det boIjar att ge resultat, efter att ha kampat
sa lange som manga av oss har gjort gor att man
kan kampa, om mojligt, annu hardare framover. I
korthet ska har belysas nagra saker som ni kan
lasa mer om i denna bulletin i artiklar som vi fatt
tillsant oss.

Vad ar det som fatt folks medvetande att vakna
till liv??? Det ar manga faktorer som spelar in.
En avgorande faktor ar att Jorg Haiders Frihets-
parti i Osterrike lyckades komma i regeringsstaII-
ning. Till detta kommer att folk nu borjar forsill
att EU ar en overstatlig organisation som inte
respekterar demokratins spelregler utan uppma-
nar alIa EU-Iander att i ha sa lite med Osterrike
att gora som mojligt. Tank om detta var mojligt
"att gora om en socialdemokratisk regeriiig rege-
rade.

Detta ar ett tydligt tecken pa att EU tillsammans
med manga socialdemokratiska regeringar inte
respekterar demokratiska spelregler, och det gor
ju des sa till Odemokrater. En annan faktor ar nog
den tragiska gangvaIdtakten pa en 14-ang flicka
i Rissne, som ligger alldeles i narheten av det
okanda multi-kultighettot Rinkeby i Stockholm.

Sju pojkar i de yngre tonaren forgrep sig pa
henne, och hade det inte varit fOr att Sverige-
demokratema pa ett tidigt stadium reagerat och
tagit reda pa dessa pojkars etniska bakgrund hade
det med all sakerhet tystats ner ay ctablisscmang-
et. Men radiga sverigedemokrater delade ut flyg-
blad i den forort som pojkama bodde och fick en
stor massmedial uppmarksarnhet. Det fakrtum att
de sju pojkar som greps var invandrarpojkar som
inte hyste nagon som heIst respekt for svenska
flickor, har gjort folk upprorda. Det tiT inte forsta
gangen ett sadant har brott begas av invandrare.
Fragan ar bara hur manga sadana har vidriga
overgrepp som massmedia och etablissemanget
lyckats tysta nero Mer om detta kan ni lasa langre
fram i SD- Vastbulletinen.

Vi hoppas att ni som ar medlemmar och som bor
har i Vastsverige kommer att hjalpa till i den man
ni kan fOr att ge Sverigedemokratema ett rejaIt
lyft. Vi har kommit en bra bit pa vag, men an har
vi en lang vag att vandra. Hor av dig till din nar-
maste lokalforening och hor vad du kan hjaIpa till
med. Finns det ingen 10kalfOrening pa din ort sa
kanske just du ar personen att starta upp en.



Nar en svensk elev i Trollhattan misshandlas
svart av e1ever med invandrarbakgrund brukar
det vara knapptyst i mediema. Denna gfmg
hade den svenske eleven tidigare haft nazist-
symboler pa sina klader och eftersom det sked-
de strax efter Stockholmsdrakamas nazist-
kampanj rapporterade lokala medier om miss-
hande1n.

Naturligtvis tvekade inte vissa lokala politiker-
pampar att utnyttja handelsen fOr egen politisk
"inning. Det socialdemokratiska kommunalra-
det i Trollhattan Gert-Inge Andersson talade
vid en demonstration som anordnats "mot
rasism och framlingsfientlighet" och "for
demokrati". Den misshandlade eleven maste
kant sig synnerligen uppmuntrad nar kommu-
nen ordnar en demonstration mot hans politis-
ka uppfattning enbart darfor an han biivit svart
misshandlad.

Antalet demonstranter uppskattades till mellan
5 000 och 7 000 beroende pa kalIa men maste
oavsett klassas som ett for arrangorema pa ytan
lyckat arrangemang. Tittar man daremot nar-
mare pa demonstrantema ser man att en over-
valdigande majoritet ar skolungdomar och
detta under skoltid. bverlag var det forhallan-
devis tyst om demonstrationen i riksmedia,

L enbart nagra spridda notiser har och dar. De
flesta journalister insag naturligtvis att detta var
for uppenbart fejkat for att verka trovardigt.

Tittar man sedan narmare pa hur uppslutningen
fick sin omfattning far man sig en grundlektion
i hur en diktatur fungerar. Alla stadens skolele-
ver fran komvux och ner till fjarde klass
utkommenderades till demonstrationen. Det
var inte tal om att ga dit frivilligt utan narvaro~
var obligatorisk, ovrig undervisning staIldes in.
'Stalins och Hitlers metoder kopieras "takt av,

man kommenderade fram en demonstration for
att visa pa folkets stOd.

Det lokala gladpopbandet Happy Wibes spela-
de pa demonstrationen, vilket var populart
bland de utkommenderade eleverna. Nar den
politiska delen tog vid uppstod ett lammeltag
med framst aldre e1ever som utan tvekan gick
darifran. De yngre elevema stannade i hogre
grad men eftersom larama ocksa var dar var det
kanske inte sa konstigt.

TrolIhattans Tidning skrev dagen efter om han-
delsen. Pa det stora hela var det ju ett gyllene
tillfalle att forsoka tvatta bort Trollhattans
starn pel som problemstad. Halva forstasidan
och ett uppslag var demonstrationen yard.
Ungefar fyra femtedelar av tidningsutrymmet
upptogs av bilder, formodligen viile tidningen
inte skriva for mycket om demonstrationen da
joumalisterna givetvis insag att det var nagot
skumt med det hela.

Gladjande nog maste det ha varit ett stOrre
tryck pa TrolIhattans Tidning da de dagen efter
hade tre insandare som kritiserade demonstra-
tionen. Den storsta var fran folkpartiets ordfO-
rande i TrolIhattan, Dan Mollengard som fick
sin text ihopklumpad och fe1stavad av tidning-
en sa att den blev mycket svar att lasa, vilket
inte ar ovanligt nar en tidning inte haIler med
den som skrev insandaren. Som sverigedemo-
krat Kanner man latt igen sig.

Intressant nog maste jag halla med folkpartis-
ten denna gang da han hade flera vettiga aspek-
ter (priset fOr ett trettiotal poliser, tvangskom-
mendering, alImant ointresse bland de utkom-
menderade).Tidningens svar var kort och latt-
last och borjade med ett personangrepp pa Dan
varpa hans asikter nonchala~t fOrlojligades.



A.yen har kan nog en sverigedemokrat kanna
igen sig i medias behandlirig. De andra tva var

. kortare o~h kommenterade mest kort att det var
idiotiskt med tvang~kommendering samt att
skulle demonstrationen genomforts under ele-
vernas fritid skulle det uppriktiga intresset
markas battre. Tva helt riktiga kommentarer.

Tidningen publicerade aven en artikel samma
dag som forklarade att det kandes "konstigt"
fOr eleverna att bli tvingade men att det var ratt
okej anda. I den korta artikeln far tva personer
fran kommunen, det tidigare namnda kommu-
nalmdet Gert-Inge Andersson och Johan Roos,
bitradande forvaltningschef pa KUB, bada

mojlighet aU forklara aU de inte hade tvingat
nagon utan att skolan missuppfattat det hela.
Artikelns syfte verkar vara att forsoka pavisa
att det hela egentligen ar en smasak och att aHa
faktiskt ville deltaga.

Vad som inte star i tidningen ar aU det pa kom-
munhuset gick omkring personal och sa till de
ansllillda aU bege sig till demonstrationen. Det
hela tyder snarare att lokala partipampar nu
befinner sig sa langt ifran den demokrati de
sager sig representera att de sjaIva ar det s1Or-
sta hotet mot den. Man kan bara hoppas aU de
har vett aU skammas. Forhoppningarna ar inte
stora ...

Sverigedemokraterna i Trollhattan polisanmaler demonstrationen

Foljande skaI till polisanmalan finns:
1. Deltagama bestod huvudsakligen av ditkommenderade elever, inte ens foraldrar-

na tillfragades.

Skolbamen tvingades marschera bakom roda flaggor, vilket maste ses som ett
pfltvingat politiskt stallningstagande.

3. Trollhattans kommunalrad Gert-Inge Andersson (s) var enda talare och hans tal
inneholl bland annat ett EU-positivt omdome.

4. Talet och demonstrationen anvandes for aU skapa en bild av folklig forankring
for en motion som sedan lades i kommunfullmaktige.

Vi anser att ett sadant forfarande med utkommenderade ahorare (skolbarn) vid en
politisk demonstration ar ett forfarande som inte passar i en demokrati utan mer
betecknar diktaturer som Sovjetunionen eller Hitlertyskland.

Lagtexten som vi hanvisar till foljer nedan:
Regeringsformens 2 kap. 2 § sager att: "Varje medborgare ar gentemot det alfman
na skyddad mot tvang aft giva tilf kanna sin askadning i politiskt. religiast. klllwrelft
elfer annat s/zdant hanseende. Han ar darjamte gentemol det allmiinna sk.vddad mot
tvang att deltaga i sammankomst for opinionshildning eller i demonstration elfer
annan l11eningsyttrillg elfer at! tillhbra politisk sammansilltning. trossal/~til/ld elle,.
annan .\1zl11l1wnsllltnillgfbr llsktzdning SOI11apses i fbrsta 11leningen".



Boj}.;:ottaMolndalsposten!
Sverigedemokraterna r6rtrycks!
A ven i MOlndal visar diktaturens kreatur sitt fula
tryne. Etablissemanget (Moindalsposten) har 1999
stoppat SD, genom att inte langre lata oss annonse-
ra i tidningen. Heder skall den fore detta ehefre-
daktOren ha for att han pa ledarsidan 1998 forsva-
rade var sjalvklara ratt fa annonsera i Molndals-
posten. Detta be slut som den nya ehefredaktoren
fattat star helt i strid med sann pressetik. Denna

asiktsfortryekarmetod som strider mot ett oppet
demokratiskt samhalle kommer givetvis att anma-
ias tiB pressombudsmannen. SD Kommer inte att
lata sig trampas ner av odemokratiska element utan
strid - i yttrandefrihetens namn! Sverigedemokrat-
erna star fOr okad demokrati, tryekfrihet, yttrande-
frihet oeh motesfrihet - For alia manniskor!
Bojkotta darr6r Molndalsposten!

Stoppa hetsen mot privatbilismen!
Sverige har europas nast hogsta bensinskatt, bara
Norge har hogre, men dar ar oeksa IOnelaget ett helt
annat an i Sverige. Som bilist betalar du skatt flera
ganger om fOr din bil. Forst betalar du en av euro-
pas hogsta skatter pa inkopspriset om du koper en
ny bi!. Darefter betalar du din arliga bilskatt. Dar-
efter laggs det sky hog beskattning pa reparation,
bildelar oeh andra kostnader. Oeh sa en bensinskatt

som gor att vi nu nastan maste betala lO:-/liter. Den
hoga skatten pa inkopspriserna leder idag till att
alltfler valjer att aka utomlands fOr att kopa sin bil.
Detta medfor naturligtvis ett ekonomiskt bortfall
fOr saval statsmakterna som den inhemska bilbran-
chen. Sa den samhallsekonomiska IOnsamheten
med nuvarande politik ar hogst tveksam.
Nu vill GOran Johansson inr6ra vagtullar!

Stoppa P-terrorn!
De fiesta av oss har val nagon gang fatt en P-bot.
Sjalvklart maste en viss ordning rada med var oeh
hur folk stillIer sina bilar. Om man gay trafikpolisen
okade resurser for att halla efter vansinniga parke-
ringar som bloekerar trafikflode, etc. raeker detta.
Poangen med dagens vansinnesjakt pa bilister med

skyhoga boter ar svar att se. Kostnaden for att upp-
ratthalla dagens system med lOner till P-vakterna
oeh administrationen slukar helt de pengar som
kommer in fran boter som delas ut. Dartill ar det
inte rimligt med de skyhoga parkeringsavgifter
som rader iGoteborgs centrum.

Varfor morkar massmedia???
Gang efter annan forsoker massmedia tysta ner
vilka det ar som star for en stor del av de grova
brott som sker. Det ar ju inte politiskt korrekt att
peka ut invandrare som brottslingar. da det kan ses
som ett misslyekande i integrationsarbetet. Istallet
ska det tystas ner i den man det ar mojligt. Hade det
inte varit for att radiga sverigedemokrater tagit reda
pa etnisk bakgrund pa de ungdomar som var in-
blandade i den hemska gruppvaldtakten i Rissne
hade deras nationalitet fortfarande varit holjd i dlln-
kel. Massmedia var da inte nadiga i sin kritik mot
Sveri gedemokraterna oeh menade alt SO forsokte
vinna politiska poang pa en ling fliekas tragedi.
Konstigt all debattcn om al\ vinna politiska poiing
kOl11l1lerdil jllst SD gor en aktion f()r all siiga san-

ningen. Det var ingen fran massmedia som for-
domde de etablerade partierna da de likt ett korstag
kom ner till Goteborg for att vinna politiska poang
efter brandkatastrofen pa Hisingen. lnte ett ord hor-
des efter mordet i Skogas pa nyarsdagen da mode-
rater oeh vansterpartister giek hand i hand under en
anti-valdskampanj i Skogas. Det ar bara att konsta-
tera ... jll mer massmedia skriver ilia om SO oeh jll
mer politikerna fran de etablerade partierna fors()-
ker forlala SO. des to raddare ar de. De vet at! SO ~ir
en kraft att rakna med oeh al\ vi iir pa myeket stark
frammarseh. Sa biiva mande ctablissemangel.
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SD AR PA GANG!!!



CAES~R Joh~nsson pa nya sloseri pptag ...
I Goteborg rader i kommunpolitiken ett
somnliknande tillstfmd som kallas "Gote-
borgsandan". Det innebar aU Socialdemo-
kraterna och Moderaterna inte ids gora sig
besvaret att fejka debatt i olika fragor utan
avgor det mesta i totalt samforstand. Sa ar
ocksa kommunfullmaktigemotena i Gote-
borg riktiga somnpiller. Saledes kommer
sjalvklart ingen protest att horas nar Goran
Johansson nu ska genomfora sin nya "bril-
janta" ide. Han tanker anordna en fest for
skattebetalarnas pengar, dar han sjalv oeh
stadens invandrare ska fa smorja kraset.
Kostnaden for kalaset beraknas bli c:a 450
000 kronor. Man tanker da pa de aldre sven-
skar som t.ex. sitter pa vissa sjukhem i sta-
den oeh endast forses med den mest torftiga
kost, man tanker pa alIa de uteliggare som

pa kvallarna flockas kring "Fcmmans Torg"
oeh Frolunda centrum och for vilka den
aUra minsta hjalpinsats skulle vara ovarder-
lig. Men ijakten pa lattkopta invandrarros-
tel' till nasta val yager sadana overvaganden
Iatt. Och Goran Johansson vet oeksa att
eftersom det i Goteborg inte finns nagon
politisk opposition sa kan han lugnt se fram
emot den forestaende festen. Kanske detta
ar en segrarnas jubelfest - en fest for att fira
segern over de dumma svenskarna som nu
har skankt bort sitt land? Vi bifogar har en
talong som du garna kan fyUa i och skicka
in. Ivantan pa att vi far in sverigedemokra-
teri fullmaktige 2002 ar detta en liten fing-
ervisning till Goran Johansson om att alIa
inte ar sa dumma som han tycks tro!

Skriv under och skicka in nedanstaende talong till:
Goran Johansson
Gustav Adolfs Torg 3
404 82 Goteborg

Du kan naturligtvis tiven skicka den till:
Goteborgs-Posten / Fria Ord
405 02 Goteborg

PROTEST!
Harmed protesterar jag mot den av Goran Johansson planerade festen fOI~Gotehorgs
invandrare. Att Du vill slosa hart 450 000 kronor pa att ytterligare g()da sladens oi 11-

hjudna framlingar istallet for att hjalpa uteliggare, fattigpensionarer LIlLr handikap-
pade hI' ett slag i ansiktet p~ivaJje ansUindig svensk.



Satt in Ditt bidrag pa SD-Vasts
Valfond, Postgiro: 199348-4

Ft)r alt fii ,·ilr ri5relsc att g~ikraftigt framat i n~ista
val iir vi t\"ll11gna att lita till vara medlemmars
neh sympatisiirers solidaritet oeh offervilja. Det
iir vi oeh de pengar sam vi gemensamt Iyekas
samla in sam Kommer att avgora vilka krafter vi
kan uppbada. SO-Vasts valfond Kommer endast
att anvandas till inkop av sadant sam ar direkt
relaterat till valet d.v.s. f1ygblad. affiseher samt
givetvis valsedlar och valfoldrar narmare inpa
valdagen sam ar den tredje sondagen i september
2002. Oet finns dessutom andra utgifter sam vi
inte Kommer undan am vi ska bedriva nagon
verksamhet. Oet ar kostnader for postbox, telefo-
ner, ut-skick, moten m.m. Oessa kostnader far
inte betalas med pengar fran valfonden. I ovrigt
kan det vara pa sin plats att poangtera att alla
inom SD arbetar ideellt sa det ar enbart fragan
am bidrag till materialkostnader. Vi har ju ett val
am drygt tva ar oeh det kravs att vi kan fa en hel

Joakim. Lindome
Niklas. Gateborg
Lars, Gateborg
NikIas, Gateborg
Tage, Alingsas
Per, Malndal
Patrik, Gateborg
Ake, Malndal
Joakim, Lindome
Stig, Gateborg
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Sverigedemokraterna - GOteborg
Box 30036, 400 43 GOTEBORG

Tel: 031-51 7244, Mobil: 070-740 1539
Postgiro: 380585 - 0

e-post: gbg@sverigedemokraterna.se

Sverigedemokraterna - Molndal
Box 25, 437 21 MOLNDAL

Tel: 031-208835, Mobil: 070-740 88 77
Postgiro: Se SD-Goteborg

e-post: molndal@sverigedemokraterna.se

del pengar till dess. Sa vi v~idjar till alia er med-
lemmar att forsaka stalla upp sa gott det gar att
skanka ass pengar. Gar det till en vana aU exem-
pelvis skanka SO 20-100:- varje m~mad samtidigt
sam alia andra rakningar ska betalas. Vi ar myck-
et taeksamma for alia bidrag vi far; stora sam
sma. Vi Kommer att ha en valfondsstapel med i
vastbulletinen framover med start fran nasta SO-
Vastbulletin. Fomamn oeh art (sam nedan) ar det
vi Kommer publieera i denna stapel. Man kan
givetvis aven skanka pen gar helt anonymt eller
under pahittat namn. Forsatt nu inte din chans att
pa ett bra satt paverka Sveriges framtid. Vi tack-
ar er alia pa forhand.

Sverigedemokraterna - Trollhattan
Box 7045, 461 07 TROLLHATTAN

TellFax: 0520-42 95 22, Mobil: 070-663 27 33
Postgiro: 491 76 22 - 5

e-post: trollhattan@sverigedemokraterna.se

Sverigedemokraterna - Uddevalla
Box 7045, 461 07 UDDEVALLA

Mobil: 070-436 52 46
e-post: nddevalla@sverigedemokraterna.se

SDU-Vast, Box 7045,46107 TROLLHATTAN.
Tel: 0520-32817. e-post: sdn.vast@sverigedemokraterna.se

mailto:gbg@sverigedemokraterna.se
mailto:molndal@sverigedemokraterna.se
mailto:trollhattan@sverigedemokraterna.se
mailto:nddevalla@sverigedemokraterna.se
mailto:sdn.vast@sverigedemokraterna.se

