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I Vastra Gotalands Ian

Sverige ar fantastiskt
Sa har da vastbulletin nummer 2 detta ar kommit ut. Vi kommer att beratta om varan verksamhet
samt belysa de problem som varat samhalle har. Vi vill passa pa att taeka alla er som pa olika satt
stoder varan verksamhet. Allt ifran att dela flygblad till att skanka oss pengar. Det ar ju vi
medlemmar som ska fa partiet in i riksdagen 2002. Verksamheten hittills ar klart over det
forvantade. Vara flygblad har en strykande atgfmg overallt i lanet. Ett flertal aktivitetsdagar har
anordnas oeh kommer Hingre in i bulletinen att belysas. ~,1edandra ord ... det ser myeket Ijust ut
iniOr framtidc:n. ju Der personer som :'tl1~.iutero\,;hsom blir aktiva dcsto battre resuhat ar an vanta i
valet. Oeh det ar bara 2 ar kvar. En tid som vi ska forvalta pa basta satt. Sa sitt inte bara hemma oeh
fOrvanta er en forandring, det ar ni som redan bildat er den ratta uppfattningen som kan gora den har
forandringen genom att hjalpa till aktivt med olika saker. Hor aver till narmaste kommunforening
oeh tala att ni ar intresserade att hjalpa till.
Sverige ar fantastiskt later overrubriken .... ja, vad ska man saga om Sverige. Efter rattegangarna av
mordbrannama i Goteborg oeh domarna i "valdtaktsdadet" i Rissne vet man inte om man ska skratta
eller grata. Massmedia skriker ut att harda domar ar utdomda. Vad massmedia menar med detta har
nog vi vanligt folk svact att forsta. Att fa 8 ars fangelse efter ha tagit 63 personers liv ar ju ett han
utan dess like. Nar det galler Rissnedomen ar ju straffen lika lojelsevaekande. Om straffen fOr
sadana har vedervardiga brott inte ar hogre borjar manju undra vad rattsstaten ar till for. Nar det
galler branden i Goteborg fanns det ju inget annat straff an livstid som galler, oeh i Rissne borde ju
klart hardare fangelsestraff har utdomts. Men som sagt .... Sverige ar fantastiskt, om det ar pa gott
eller ont ar ju upp till er att bestamma.

Annars ar det mesta sig likt ..... massmedia gor sitt basta for att de fatal ganger vi namns
misskreditera oss sa gott det gar, men vi biter ifran oss bra. Vi namns allt oftare i olika media oeh
vanliga manniskor ute i landet lar nog ha 1m sig vilka Sverigedemokratema ar. Vi ar en stark
framvaxande folkrorelse oeh en blivande maktfaktor inom svensk politik. Val mott till detta
nummer, oeh vi hoppas att du hor av dig med synpunkter.

scl-Gb9 informera,.
Under hela varen och under sommaren har aktivister entdiget kfunpat med att dela ut flygblad
och pa andra satt hjalpt till for att vfrrt budskap ska na ut. Vi har vid ett flertal till fall en aven
lanmat kommunen for att kunna stOtta andra kommuner med hjalp. Vi kommer innan aret ar
slut, och om farten pa utdelade blad ar som nu komma upp i cirka 150 000 utdelade blad. En
helt fantastisk siffra !!
Nationaldagen firades pa en restaurang ute vid havet och var en mycket trevlig tillstallning
med god uppslutning.
Vara medlemsmoten som vi haIler en gang i manaden blir bara mer och mer valbesokta. Den
forsta sondagen i vaDe manad kl. 12.00-14.00 traffas vid i hyrd lokal och har tva trev1iga
timmar tillsarnmans. Vi bjuder pa fika och har lite fOrsa1jningsmaterial, som klistermarken,
pins, t-shirts m.m. for den som ar intresserad att kopa. Vill du som ar medlem ocksa vara med
pa vara moten ar det bara att ringa oss pa telefonnummer 51 72 44 sa Tardu reda pa var motet
haIler hus. Val mott !

I Molndal har vi tatt en del nya aktiva medlemmar den sista tiden. Darfor har vi fatt en
ordentlig fart pa aktiviteterna de sista manaderna, vilket skramt upp knasvanstem rejalt i den
har delen av Sverige. Ung Vanster och andra extremgrupper har affischerat flitigt i M61ndals
centrum den senaste tiden och AF A har satt upp klistermarken over hela staden, men det
sporrar oss forstas bara annu mer i var kamp om hemkommunen.
SD Molndal har tryckt upp egna lokala affischer och flygblad som vi sprider i snabb takt.
Forhoppningsvis kan vi tacka hela kommunen med flygblad under augusti. Vi uppdaterar
ocksa den lokala hemsidan sa ofta vi hinner for att oka intresset bland allmanheten. Sa surfa
gama in pa SD Molndals sida pa natet med jamna mellanrum. Forhoppningsvis kan vi fa upp
en nyhetssektion och ett fotogalleri inom kort.
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Kan Sverige raddas?
Nar barnen i en familj rakar i fara sa agerar varje foralder instinktivt med kraft och rycker in
oavsett e v personlig fara for att radda sitt barn. Att varna sitt och de sina ar en grundlaggande
instinkt som finns och maste finnas fOratt en individ, en familj eller folk ska kunna overleva.
Men denna grundHiggande instinkt tycks helt ha overgett svensken. Osterrikes folk star 'pa sig
och okar enligt undersokningar sitt stod for sin regering nar de utsatts for intemationalistemas
odemokratiska patryckningar. I manga lander har nationaldemokratiska partier sedan lange
utgjort starka opinioner i sina landers hogsta beslutsforsamlingar. T ex Frankrike och Belgien.
T om i Norge och Danmark kan partier med atminstone nationella inslag vinna betydande
framsteg. Men hittills alltsa inte i Sverige. For har i allemanslandet harskar
intemationalismen. Har ar det den aggressivt intemationalistiska greken Alexandra Pascalido
som haIler nationaldagstalet pa avenyn i Goteborg. Har kan Aftonbladet utnamna rapparen
Ken till en god svensk och satta in bilder pa denne med flammande svenska flaggor i
bakgrunden han som gjort sig kand genom att pa seen tala om att valdta prinsessan Madeleine
och detta utan att en end a svensk knystar ett ord till protest. Nagra storre protester hors heller
inte nar en av Nordeuropas stOrsta moskeer nu invigs i central a Stockholm.
Internationaliseringen pagar med obruten kraft Har politiker och medier verkligen lyckats
dupera svenskar till feghet och passivitet? Eller ar det sa att de fiesta bara lever i sina sma skal
och har nog med sitt privata liv utan att vilja krangla till tillvaron med politiskt engagemang.
De etablerade partiema och nu aven iderorelser som miljo och fredsrorelsen klagar over
bristande engagemang. J varfor ska manniskor engagera sig i partier som man sett bara skadar
vArt land? Goran Persson klagar over att det inte finns nagon riktig opposition. Vi gor gama
tillagget att det inte finns nagon vettig regering heller. Det ar vi Sverigedemokrater som ska
bli den politiska utmanare, den fomyare av svensk politik som sa val behovs. Tyvarr fOrstorde
kanske turema kring Ny demokrati lite av folks e v vilja att satsa pa nagot nytt. Men SD fanns
innan Ian och Bert korde sitt populisttrams och har fortsatt att standigt bygga upp organisation
och folklig popularitet under hela nittiotalet. Vi kan kanske gladja oss over att inte ha blivit en
massmediafluga som dragit till oss politiska lycksokare pa det sattet nar vi ser hur det partiet
slutade sina dagar. SD har alltid okat i valen. Nu, med tva ar kvar till valet maste var och en
inse att det ar dags att agera. Satt i en slant pa var valfond, aven en mindre summa pa nagra
tior gor nytta. Delta i fiygbladsutdelningar eller bestall en bunt av de nya snygga flygblad vi
nu tryckt i hundratusentals infor hostens stora offensiv. Hjalp oss att riidda Sverige!

Sverigedemokratema ar den medicin som kan radda Sverige fran dess
undergang.

Osterrike-bo j kottsfiaskot!
TveklOst ar det den tredje statsmakten,
media som styr oeh manipulerar den s k
folkviljan precis som den viII. ~
Innan valet 1988 minns vi hur stort
uppslagna artiklar om plOtslig saldod
mlgon manad tOre valet hjalpte miljopartiet
in i riksdagen. Ian och Bert kunde
medverka i fiertalet direktsandningar pa
basta sandningstid med Siewert Oholm
innan valet 1991. Mer misslyckat har
medias halvhjartade fOrsok att lansera
kvinno oeh pensionarspartier under senare
tider varit. Sa kunde vi nu se i borjan av
detta ar hur effektivt media konspirerade
for att effektivt ta dod pa en typ av debatt
de inte vagade se komma fram. Det gallde
forstas
valdtaktsdebatten
och
den
kvinnosyn
manga
unga
man
med
invandrarbakgrund i Sverige har. Efter den
uppmarksammade valdtakten i Rissne giek
SD ut oeh belyste sambandet mellan de
okande
gruppvaldtaktema
och
utvecklingen
av
ett
mangkulturellt
valdssamhalle. Eftersom SD ar det enda
parti i Sverige som inte hymlar med
sanningen kom vi oeksa harigenom in i en
sakdiskussion. Bl.a. fick Rinderheim delta
i Josefssons program;
Fittja Paradiso. Men detta stavde da
mediavanstem sa snabbt oeh samf:illt att
det knappast kan racta nagon tvekan om att
har hade tagits nagon form av kollektivt
beslut. Som av en handelse dok det upp en
film om porren och dess betydelse fOr
forekomsten av valdtakter. All media
fokuserade nu pa detta oeh diskussionen
om den verkliga grundorsaken fOrsvann.
Visst kan man diskutera pornografins
inverkan men porr har funnits valdigt lange
oeh den intressanta diskussionen bor ju
galla vad ar det for nya inslag i
samhallsutvecklingen som ocksa lett fram
till ett forandrat samhalle?

Om det fortfarande finns nagon SDsympafisor som innan turema med
·bojkottsaktionema mot Osterike drog
igang var for EU kan man bara hoppas att
dessa handelser tatt vederborande att
oppna ogonen. EU handlar enligt vad de
ivrigaste fOresprakama sjalva sager inte om
ekonomi , handel eller kultursamarbete.
Nej, det ar framst ett redskap for att
uppratthalla politisk hegemoni i Europa.
Man har i grunden en liknande inriktning
som foma Sovjetstaten. Politisk
likriktning som inga metoder kanns
frammande for att uppratthalla for
diktaturens kreatur. I Sverige utgors
diktaturens kreatur framst av Goran
Persson och Anna Lindh. Anna Lindh har
nu oppet erkant att demokrati inte alltid ar
det basta. Kanske inte sa fOrvanande for att
komma ifran i parti som inforde
tvangssterilisering av handikappade och
rymmer manga okanda kommunister pa
hog politisk niva?
Nu vill allt fier avbryta den enligt alla
intenntionella konventioner djupt
orattfardiga politiska terrom mot Osterrike
men vara svenska besserwissrar till
politiker ar sakIart bland de mest
tveksamma att upplosa bojkotten.
Skalet till att man avbryta ar emellertid inte
respekt for den demokratiska
beslutsprocessen i Osterrike utan ren
egoism, man vet att beslut som ska fattas
av EU maste vara eniga oeh detta har
Osterrike kunnat blockera, darfor tvingas
man nu omvardera sin bojkott. Klart ar att
intemationalistema i EU nu visat sitt ratta
ansikte.

FPO

Post och bankkontor laggs ner!
N u ska postkontor och bankkontor laggas ned i en takt som val endast kan jamforas med
regementsnedlaggningarna
runt om i limdet. Huvudskalen ar dels besparingar och dels att man
anser att inbetalningar hadanefter ska ske uteslutande via internet eller' gireringar. Detta ar
oforskamt mot svenska folket. Nar bankerna i baksmallan efter 80-talets spekulationsv~msinne
behovde skattemiljarder
till stOd i borjan av 90.-talet da fick skattebetalarna snallt punga ut.
Och forre generaldirektOren
fOr posten Vlf Dahlsten
kunde fa ut miljonbelopp
i
fallskarmsavtal.
Da fanns det pengar. Men nu kommer inte minst Sveriges pensionarer som
knappast kommer lara sig anvanda internet i nagon stOrre utstrackning att ill lida. Dessutom
finns det en social dimension i sammanhanget-post
och bank ar naturliga motesplatser och
arendena dit kan for manga vara ett av ill tillf£illen att komma ivag fran sina hem. Men
svenskarna
blir allt ensammare
med alla tekniska
hjalpmedel
som ersattning
for
sammanhallning
med vanner och familj. lnte sa konstigt att aven den nationella kanslan da
forsvinner. Manniskan som blir en passiv konsumtionsenhet.
De etablerade politikema har
inte horts yttra ett knyst om det som pagar-den som tiger samtycker ju som bekant.

Goteborgskalaset
Att manniskor
i stOrre utstrackning ska kunna traffas och umgas over generationsgranser
ar
positivt. Men det finns vissa baksidor med evenemang av den typ som Goteborgskalaset
ar.
Brottsligheten
skjuter kraftigt i hojden.
Valdtakter,
misshande1 och personran ar framst de brott som ti1ltar. Detta dessutom i
semestertider nar manga poliser har semester. Det 'lore i det laget ratt om polisen under dessa
veckor fick extra resurser tillskjutna, kanske kunde Goteborgs krogare betala nagon procent
extra i skatt som gar direkt till extra iiIlslag till polisen spa att de rar de resurser som behovs
fOr att trygga sakerheten aven under dessa annars trivsamma veckor. Der ar ju latt for politiker
som Goran Johansson att skaffa sig extra popularitetspoang
hos allmanheten
med att verka
for jippon av detta slag sa lange som man inte ocksa maste ta hand om aven de negativa
effekterna.

Sagasens flyktingforlaggning
FlyktingfOr1aggningen
Sagasen i Kallered har ater blivit en transitplats for personer som soker
asyl i Sverige. Av tidigare erfarenheter vet vi att det inte ses med blida ogon av befolkningen i
Kallered. Och inte behovde vi vanta lange innan det var dags fOr dessa manniskor (som flyr
fran krig och ondska) att visa att de inte ar battre sjalva. Man kan lasa i GP 23/9 att ett
vansinnesdad har skett. En person hade hallt nagon lattantandlig vatska pa en annan och tant
pa. Trots att de kommit pa eget bevag till ett annat land sa kan de inte respektera vara lagar.
Vem vet innan fler krav kommer pa deras egna lagar ??? Vi i Sverigedemokratema
kan inte
sitta stilla och se pa nar sadana har ociviliserade metoder anvands, utan allt som oftast ar vi
ute pa gatoma och propagerar for Sveriges framtid. Och i den framtiden ar det
Sverigedemokraterna
som sitter i beslutsfattande organ i samhallet. Och vi hade aldrig til1<ltet
att det i Molndals kommun skulle finnas nagra flyktingforlaggningar.
Men som det ser ut nu
sa tavlar ju kommunpampama
(med ill undantag) om partitoppens gunst, om vem (som enligt
dem sjalva) ar mest humana.

An bii a1..'tiYinom Sverigedemokraterna kan for manga vara en ston steg art ta. Man kanske
tror sjal\' art man inte har n<igotatt tillfora partiet. Men det ar precis tvartom, ju mer personer
som aktiverar sig desto mer rar vi gjort. Nu ar det mindre an 2 ar till valet. oeh arbetet vi gor
stegras for varje veeka som gar. Det blir 2 ar av spridande av vara budskap pa olika satt, oeh
resultatet av vara slit rar vi se pa valnarten. Begransningarna som sarts i varat arbete beror
endast pa antalet personer som ar aktiva pa olika satt. Man kanju vara aktiv pa olika satt. For
det forsta fysiskt. det vill saga art man ar med oeh delar flygblad, affischerar m.m.
Sen kan man ju aven skriva artiklar som vi tar med i bulletiner som denna. pa varan hemsida
pa internet, oeh aven i riksbulletinen. Man kan ju aven vara med att organisera olika
tillstallningar aven om man sjalv inte onskar deltaga.
Sen till en av de viktigaste aktivisterna, namligen de som skanker oss pengar. Utan pengar
som ni medlemmar skanker oss skulle aldrig detta ga att genomfOra. Varje kommunforening
ar sjalvforsoIjande oeh ar beroende av de pengar som kommer in fnin er bidragsgivare. Det ar
alltsa myeket viktigt art alla kan hjaJpas at art sa art vi standigt har medel art betala vara
flygblad, affiseher, klistermarken. Vi taekar er alIa som skanker oss pengar. Ni ar guld varda.

Som en del aver redan vet har SD-Kuriren bytt redaktion. Varat partiorgan at nu hattre,
snyggare layoutmassigt. oeh ar till oeh med i farg pa vissa sidor, mer art lasa ... .ja listan pa
forbattringar kan goras lang. Vi bifogar i detta utskiek inbetalningskort pa prenumeration, oeh
det ar var forhoppning art alIa som inte redan prenumererar lOser en prenumeration. J u fler
som prenumererar desto battre (om mojligt) kommer tidningen bli i framtiden.

Traffar for pensionarer
Fnlgan har i Goteborg vaekts om det finns intresse fOrvara aldre medlemmar art kanske
traffas nagon gfmg i manaden over en kopp kaffe oeh diskutera. Vi har nagra personer som ar
\'illiga an arrangera detta om intresse finns. Och det ar var forhoppning an alia vara seniorer
nappar pa detta erbjudande. Hor aver till SD-GBG

Satt in ditt
bidrag pa SDVasts Valfond,
Postgiro
19 93 48-4
Varat arbete ar ju inte gratis, och all
propagandamaterial kostar ju pengar. Det
ar ju vi och de pengar vi tillsammans kan
samla ihop som kommer art avgora hur det
kommer ga i valet 2002. Man kan skanka
precis hur mycket eller lite pengar man
vill. Vi tar tacksamt emot alIa bidrag som
kommer in. Vi vet art vi kommer ha stora
utgifter framat valet med val sedlar,
affischer, flygblad, annonser, och vi maste
hela tiden ta in pengar for art ta rorelsen art
ga framat. Med tanke pa art det i hela lanet
under bara derta ar kommer art delas ut
minst 250 000 flygblad kan ni sjalva rakna
ut art det kostar att bedriva partipolitik Sa
vi ber er verkligen att stOrta oss pa basta
sartoVi redovisar de som sen forra
bulletinen sktinkt oss pengar nedan.
Sjalvklart kan man aven vara anonym om
derta onskas. Vi tackar er alIa pa
fOrhand..!!
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Per, Molndal
Michael, Gbteborg
.Gbran, Gbteborg
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Joakim, Mblndal
Kurt, Mblndal
Birgitta; Gbteborg
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Kontakta din narmaste lokalforening
Har du fragor ?? .. viII du veta mera eUer kanske vill du aktivera dig eller komma pa vara
maten?? Da ska du ta kontakt med den lokalforening sam Jigger nfumast dig.

Sverigedemokraterna-Goteborg
Box 300 36
40043 Goteborg
Tel: 031 51 72 44
e-post: gbg(li),sverigedemokraterna.se
www.sverigedemokraterna.se/goteborg

Sverigedemokraterna- Trollhattan
Box 6011
431 06 Trollhattan
Tel/fax: 052042 9522
e-post: trollhattan@sverigedemokraterna.se
wwvr .sverigedemokra tern a.se/trollhattan

Sverigedemokraterna- MOindal
Box 25
431 27 Lindome
Tel: 031 208835
e-post: molndal(li),sverigedemokraterna.se
www.sverigedemokraterna.se/m olndal

Sverigedemokraterna- Uddevalla
Box 6011
431 06 Trollhattan
Tel: 070 43 65246
e-post: uddevalla(li),sverigedemokraterna.se

Ha en underbar host
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