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Ledare
Moo ett riktigt bra val i ryggen kan SD:s oeh snus aktivister karma
sig nojda mea att allt slit och slap faktiskt IOOernanstans. Pa riksniva
fiek SverigOOemokratema 76 300 roster, vilket ska jamforas moo
forra valets resultat pa 19 624 roster. I ett Vastperspektiv kan vi
gladjas at att vi erovrade tva nya mandat i Molndal samt starkte var
staIlning i Trollhattan. Vi var nara mandat i Lerum, oeh vi hade tatt
mandat 1Uddevalla oeh Lilla Edet om vi stallt upp dar.

Jag viii aven passa pa att taeka samtliga aktivister i Vastdistriktet,
bade ni som arbetat pa egen hand oeh ni som hjaIpt Sverige-
demokratema i partiorganiserad form. Ni ar guld varda. Tack!

For den som ar intresserad av att studera asylmissbruket i Sverige
kan en skrift thin Migrationsverket rekommenderas. Den heter Argus-
rapporten och kan fag nastintillgratis thin Migrationsverket. En sym-
patisor kommenterade skriften moo att " ...det fir bast att ha ljuset
tiint niir man laser rapporten, for man blir morkrddd ... ".

Andra klart lasvarda publikationer ar "Mangkultur eUer vilfiird?"
av ekonornilektor Lars Jansson, dar kostnaden for massinvandringen
uppges vara 267 rniljarder kronor per ar. "Invandring och demo-
krati" av John Jarvenpaa behandlar den politiska korrekthet och
den asiktslikriktning som foljt i det havererade man~lturelia sam-
hallets spar. SD:s Jan Milld bar skrivit "Dialog om mvandringen?
- Dokumentation av ett rorsok", som ar en skrammande genom-
g~g av den okonformitet som myndi~eter och andra auktoriteter
VIsat prov pa, for att motverka Jan Millds och Anders Sundholms
BlcigtilaFragors kamp mot asiktsfortrycket. .

John Jarvenpaas oeh Lars Janssons bocker gar att lana pa
stadsbibliotelCet i Gotebo~~. Lars Janssons bok gar aven att lana Da
Molndals stadsbibliotek. ~ namna att lanekon ar mycket Icingpa
dessa ...

Etablissemanget ser heist att du inte laser nagot av ovan namnda
verk. Just darfor bor de lasas.

Vastbulletinen ar so vasts och sou
Vasts gemensamma medlemstidning.
Uttryckta Asikteri Vastbulletinen behOver
inte nOdvandigtvis vara partiets eller
redaktionens Asikter.

Ansvarig utgivare:
Jimmy Windeskog
0707-40 88 66

Redaktor:
Rolf Weine Berg
0737-56 77 28

Utformning:
Ake Olsson

Bildredigering:
Camilla Andersson

Foto:
Camilla Andersson
Niklas Svensson
Rolf Weine Berg
Michael Andersson
Steve Larsson
Ake Olsson

Korrektur:
Tomas Svensson

OVriga medarbetare:
Niklas Svensson
Jimmie Stranne
Jimmy Windeskog
Anders Eldkrona
GormUnd

Rattighetema till material publicerat i
Vastbulletinen forbehAlIs Sverige-
demokratemas Vastdistrikt.

sou Vast - Ungsvenskama i Vast-
distriktet
Tel: 0704 - 71 1002
Hemsida: http://vast.ungsvenskama.coml

SO Vast
Box 300 36
400 43 Goteborg
Tel: 031-5172 44
Pg: 380585-0
E-post:
goteborg@sverigedemokratema.se

http://vast.ungsvenskama.coml
mailto:goteborg@sverigedemokratema.se


Valet iMolndal:
oart arbete har givlt result at - 2 mandat till Sverlgedemokraterna !
Manga ars malmedvetet och entraget arbete har antli-
gen gett Sverigedemokraterna tva mandat i Molndals
kommunfullmaktige. Vi tar en titt pa hur vi lyckades i de
olika delarna av Molndal.

Molndal ar uppdelat i tva valkretsar, Molndal loch
Molndal2, med 15 respektive 14 valdistrikt.
For hela Molndal kan vi se att Sverigedemokratema fick
673 roster (1.9%) i riksdagsvalet,
895 roster (2.6%) i kommunalfullmaktigevalet, samt 70 I
roster (2.0%) i landstingsvalet. I de tva senare okade
SD med 0.8 % respektive 0.7 %.

De starkaste valdistrikten i kommunalfullmaktigevalet ar
Hallesaker (6.1 %), Balltorp (4.7 %) samt Brattasl (4.2
%). Svagast ar Sorgarden, Toltorp och Lackareback
som alia tre ligger runt 0.8 %. Valdeltagandet for
kommunalfullmaktigevalet lag pa 802%.

Nar det galler skillnaden mellan antal roster i riks-, kom-
mun- och landstingsvalet, sa kan det sagas att den
storsta avvikelsen var i Balltorp dar differensen mellan

Ett stort arbete gjordes av SD:s och SDUs aktivister
med att del a ut valfoldrar till hushallen, men svarigheter
finns i detta, pa grund av alIa kodlils till portuppganga-
ma. Vanligt sinnade boende, hjalpte ibland till att oppna
for vara svettiga "ililtarbetare". Tack!

Valaffischer har satts upp runt om i kommunen, dock
med kort livslangd. Med nagra veckors perspektiv pa
valet kan man konstatera att de "demokratiska" parti-
ema uppvisar en ny variant av demokrati, dar man pa
alia upptiinkliga satt forsoker stoppa ett parti som manga
valjare har rostat pa.

Valkampanjen for valet ar 2006 boIjar nu, och tva man-
dat i Molndals kommunalfullmaktige ar en bra plattform.

1nedanstaende tabell kan man utlasa hur vaIje valdi-
strikt rostat i riks-, kommun- samt landstingsvalet.
(alia siffror anger procentuell fordelning)

Hela Molndal 1,9 2,6 2,0
Riksdag Kommun Landsting

Molndal1 1,6 2,4 1,8
Molndal2 2,3 2,8 2,2

Balltorp 2,6 4,7 3,5
Almas 2,4 2,6 2,4

Bosgarden 2,2 3,3 2,8
Brattas 1 3,7 4,2 3,5

Broslatt 1,8 2,4 2,1
Brattas 2 1,8 2,6 2,1

Fassberg 1 1,2 2,3 1,7
Glasberget 1,4 1,8 1,6

Fassberg 2 1,7 2,4 2,1
Hallen 2,1 2,5 1,6

Krokslatt 1,5 1,4 1,4 Hallesaker 5,5 6,1 5,7

Lindhaga 1,0 1,5 1,1
Kvamby 2,1 2,7 1,9

Stadshuset 0,9 1,5 0,6
Lackareback 0,9 0,9 0,7

Sorgarden 1 0,4 0,7 0,4 Ravekarr1 1,4 2,0 1,1

Sorgarden 2 0,8 1,3 0,6
Ravekarr2 2,5 3,1 2,4

Toltorp 1 1,8 2,3 2,0
Sinntorp 1 2,0 1,9 2,1

Toltorp2 0,9 0,9 0,7 Sinntorp2 2,1 2,9 2,5

Vasterberg 2,5 3,9 2,8
SkanMlIa 2,3 2,8 1,9

Aby 1 2,9 4,1 3,3
Valas 2,4 2,7 1,9

Aby 2 2,1 2,5 1,9



Valet i 6oteborg:
Nara en tredubbling av rosterna!

Vi kan konstatera art den svertiga valrorelsen i Goteborg
gay resultat. Aldrig forr har sa manga s)mpatisorer och
nya medlemmar strommat till och hjalpt oss med val-
arbetet. Valet gick utomordentligt bra, aven om vi inte
tog oss in i fullmaktige. Goteborg ar utomordentligt svfnt
att ta mandat i. eftersom kommunen ar indelad i hela
fyra valkretsar.

I yalet 1998 fick Sverigedemokratema I 718 roster i
kommunvalet i Goteborg. I fuets val gick vi starkt fram
och fick hela 4532 roster' Det ar en okning med 164 %.
vilket maste betecknas som klart godkant. For art erovra
ert mandat i Goteborgs kommunfullmaktige skulle vi be-
hov1 bomt I 400 roster till. vilket vi kommer art klara
med marginal i nasta val. Fragan i kommande val blir
inte huruvida Sverigedemokratema tar sig in i fullmak-
tige. utan med hur manga mandat.

Vi okade fran 0.6 % i forra valet till 1.6 % i detta valet,
vilket innebar art vi har vuxit forbi KPML (r) och art vi
ar mer an tre ganger sa stora som SPI, samt ar jambor-
diga med Centem.

Valkrets loch 2 starkast
Var i Goteborg Iyckades vi bra och var Iyckades vi
samre') Statistiken \isar art vi okade mest i valkrets 1
och 2. I valkrets I fick vi 2. 1 % vilket ar en okning med
1.2 % sedan Torra valet. Totalt for valkrets I sam lade
Sverigedemokratema I 444 roster. Save (2.6 %) ,
Bjorlanda (25 %). Bramaregarden (23 %) och Lundby
(2.3 %) gick bast i denna valkrets. men aven Backa (20

%), Biskopsgarden (2.0 %). Brunnsbo (2.1 %). Tors-
landa (2.0 %) och Tuve (2.2 %) gick over forvantan. I
valkrets I var Rbdbo samsta omradet eftersom vi en-
dast samlade 1.2 % av rostema dar.

I valkrets 2 okade vi mest (+ 1.3 %) och hamnade pa 1.9
% vilket innebar I 169 roster. KJart starkast stod har vi i
Bergum (38 %), Gunnared (30 %) och Kortedala (3.0
%). I Angered och Bergsjon fick vi 1.2 % respektive
1.5 %. Dil dessa tva delar harbargerar manga invand-
rare som inte rostar pa oss. kan det antas art Sverige-
demokratema har ett mvcket starkt stod bland svensk-
ama i omradet, vilket inte minst infobestallningama fran
omradena visar. I ert tidigarc starkt Moderatomrade
som Orgr:1e forvanade resultatet ordentligt med 1.1 %
av rostema.

Valkrets 3 och 4 okade minst
Valkrets 3 var Sverigedemokratemas svagaste i Gote-
borg. Har okade vi bara med 0.7 % och hamnade pa
804 roster med 1.1 % Starkaste fastena aterfinns i S:t
Pauli (1.7 %). Annedal (12 %) och Domkyrko (12 %).
Samsta delen var Haga med laga 0.7 %.

I valkrets -+ hanmade SD pa 1.4 % vilket ar en okning
med 0.8 %. I 115 rostberattigade valde art laGGa sin rost
pa Sveriges enda reella oppositionsparti. Bast gick det i
Vastra Frolunda (2.1 %). Tynnered (20 %) och Hogsbo
(1.9%). San1st var Styrso med 0.9 %. I Vastra Frolunda
kunde aktivistema rapportera om det mest omfattande
valfusket mot Sverigedemokratema i Goteborg. Bade i

post- och vallokalema i Vastra Frolunda forsvann
vara val sedlar i en omfattning och hastighet som mte
stod Mona Sahlins kedjerokande langt efter.

Med kniven mot strupen
Valrorelsen i Goteborg har varit synnerligen stimule-
rande for vara aktivister. Uppmuntrande rap och \al-
iare som rusat efter akti\-istema for att fa fler \alscd-
lar har sporrat akti\-istkadema inom bade SD och
SDU Goteborg att slita varg in i det sista. Vi uppskat-
tar att c:a 100000 \alfoldrar dclats ut i Goteborg, vil-
ket efter omstandighetema far anses vara klart god-
kant. Aktivister meddelar art de monterat upp bortat
1000 valplakat sista veckan fore valet.

Diverse vanster- och hogersekter hade fullt upp med
att riva ner SDs valplakat pa nartema, vilket gjorde



att vara egna aktivister okade intensiteten ett par snapp.
Inget parti kunde dock klaga pa att Sverige-
demokraterna eller Sverigedemokratisk Ungdom rev ner
andras plakat och valaffischer. Varn aktivister syssiar
inte moo sant, utan litar pa den enskilde mOOborgarens
omdome och ratt att vaIja.

hart trangda. Dels av etablissemanget som gjort sitt
basta for att smutskasta och fortala oss, och deis av de
fysiska attacker fran bade vansterextrema och
hagerextrema morkerkrafter som drabbat nastan varje
toIgmote partiet ordnat. Vi bar heia tiden kampat moo
kniven mot strupen. Det ar nu det ar dags att skarda
frukten av alIa vara uppoffringar. Segern ar vilr!

• 1998

~ 2002

Valkretsl Valkrets2 Valkrets3 Valkrets4

Riksdags- och landstingsroster iVa.u-a GO'ttlland
Kommun RiksdagsrOster Landstings- MarX 1.0% 0.3%

roster Mellerud 1.9% 1.3%
Munkedal 2.1 % 1.6%

Ale 2.1 % 1.5 % MOlndal 1.9% 2.0%
AlingsAs 0.5% 0.2% Orust 1.3% 0.9%
Bengtsfors 0.2% 0.0% Partille 1.4% 1.1 %
Bollebygd 1.4% 1.0 % Skara 0.8% 0.5%
Bareis 1.4% 0.9% SkOvde 1.0% 0.6%
Dais-Ed 0.3% 0.3% Sotenas 1.0% 0.5%
Essunga 0.3% 0.1 % Stenungsund 1.2% 1.0%
Falkoping 1.5% 0.9% Stromstad 0.6% 0.1 %
Fargelanda 1.6% 1.3% Svenljunga 0.9% 0.4%
Grastorp 1.2% 0.7% Tanum 0.6% 0.2%
Gullspang 2.7% 0.6% Tibro 0.8% 0.2%
Goteborg 1.6% 1.4% Tldaholm 0.8% 0.4%
Gotene 1.0% 0.2% ljOm 1.9 % 1.4 %
Hemjunga 1.2% 0.3% Tranemo 0.9% 0.4%
Hjo 0.9% 0.4 % Trollhattan 2.1 % 2.3%
Hanyda 1.5% 1.2 % TOreboda 2.2% 1.6%
Kalrsborg 0.5% 0.1 % Uddevalla 2.4% 1.8%
Kungalv 1.2% 0.8% Ulricehamn 0.5% 0.2%
Lerum 1.7% 1.4% vara 1.0% 0.6%
LidkOping 0.7% 0.3% V~rg~rda 0.6% 0.3%
Lilla Edet 2.6% 2.2% Vanersborg 0.9% 0.5%
Lysekil 1.2% 0.6% Am~1 0.7% 0.2%
Mariestad 1.7% 1.1 % OckerO 0.7% 0.5%
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Norra Bjiirke, SOVasts basta valkrets!
I en av Trollhattans 32 valkretsar nadde vi 8.5
procent och blev dar 4:e storsta parti (delat moo
Vansterpartiet som tick exakt samma antal ros-
ter). Detta ar det basta resultatet i vart distrikt
under deUa val. Norra Bjorkes valkrets bestar av
vad vi normalt kallar landsbygd. Hade resultatet
fran Norra Bjorke statt sig over hela kommunen
hade vi fatt 5 kommunmandat i TroUhattan.

Varfor har det gatt sa bra i Norra Bjorke? Naturligtvis
kan vi inte ge ett definitivt svar pa den fragan, men det
finns vissa bakgrundsfaktorer som vi tror kan ha spelat
In

Vi har under aren delat flitigt i valkretsen. Vi har talat
med nagra av de som bor dar och tatt bra gehor for var
politik.

I Kronogardens norra vaIkrets fick vi 7.2 procent
(frollhattans invandrartataste vaIkrets). Dar blev vi 3:e
storsta parti, storre an sarntIiga borgIiga partier. Social-
demokraterna fick 80m brukIigt ar i invandrartata omra-
den over haIften av rosterna. Idet har fallet 62.6 pro-
cent. Vanstern kom 2:a med lOA procent.

Norra Bjorke och Kronogarden ar sa vitt skilda omra-
den 80m de kan vara. Det ena bar mycket ta utomnordiskt
fOdda, det andra en majoritet av demoNorra Bjorke Iig-
ger i den vackra svenska landsbygden flera mil fran
TroIIhattans centrum, Kronogarden ar en relativt ned-
giingen forort niigra ta kilometer friincentrum.

Valkrets Distrikt Andel Rlister Valkrets Distrikt Andel Roster
1 Bjomdalen 2.4% 23 2 Halvorstorp 2.9% 37
1 CentrumN 3.5% 44 2 Kartstorp 5.1 % 34
1 CentrumS 6.7% 72 2 Kronogard N 7.2% 70
1 Centrum V 4.0% 48 2 Kronogard S 4.6% 49
1 Centrum 0 5.3% 40 2 LextorpN 3.6% 31
1 Dannebacken 4.6% 48 2 LextorpS 5.4% 64
1 Hjortmossen 6.3% 79 2 Norra Bjorl<e 8.50/0 26
1 Hjulkvam 4.9% 48 2 N Sjuntorp 4.5% 43
1 Sandhem 3.7% 50 2 S Sjuntorp 4.1 % 34
1 Skogshojden 3.30/0 34 2 Skoftebyn N 4.4% 47
1 StavreV 5.3% 53 2 Skoftebyn V 2.60/0 35
1 StavreO 4.60/0 53 2 Sylte N 4.2% 28
1 Stromslund 4.2% 51 2 Sylte S 5.20/0 54
1 Trngvalla 4.6% 41 2 Upph~rad 4.70/0 33
1 Torsred 3.3% 42 2 Velanda 4.1 % 33

2 Asaka 5.4% 53

"It is dangerous to be right when the government is
wrong." Voltaire

" Sanna ord ar inte aIItid vackra, vackra ord ar inte aII-
tid sanna." Kinesiskt ordsprik

"Man vaIjer icke sitt ideal. Det ar idealet 80m vaIjer
dig." Vl1helm Ekelund, svensk diktare.

"Det ar en ofr3nkornIig slutsats att vi maste lata vaIje
folk definiera sig sjaIvt."
Josef A. Schum peter, ekonom.

"Du kan Iura en del av folket hela tiden, och hela folket
ibland, men du kan inte Iura hela folket hela tiden."
Abraham Lincoln, amerikansk president.

"Det finns ingen sanning - det finns bara asikter."
Hjalmar SOderberg

"Sjomannen her inte om medvind, han lar sig segIa."
Gustav Lindborg

"Fakta upphOr inte art existera darfor att de fortigs."
Aldous Huxley, fOrfattare.



Valet iTrollhallan:
136 roster Iritn succe
SO Trollhattans malsattning 2002 var att forbubbla antalet
mandat i kommunen. fran tva till fHa Pa sa satt skulle
o\Tiga partier inte langre kunna halla SD utanfor namnder
och kommunstyrclsen Men trots att \i Iyckades oka an-
talet roster och bli S\crigedemokratemas femte basta kom-
mun i hela landet. klarade vi inte malsattningen Men det
\ar nara. hade \·i fatt ytterligare 136 roster. sa hade \i natt
fyra mandat. )Ju fiek \l t\a. Jag sjah oeh Gorm Lind har
ersatt Niklas Carlsson oeh Christian Andersson i fullmak-
tige

Satsningen var ambitios. Tre olika lokalflygblad 1 fyrfargs-
tr.ek taekte komrnunen. det sista skiekades ut tillsammans
med val sedlar oeh \alfoldem. am derta ar mojligt nasta
\al ar osakert An missa ytterligare t\a mandat med 136
roster. handlar om otur och marginaler Oct ar dock direkt
orO\ackande att SO endast fick halften sa manga riksdags-
roster som kommunala i Trollhattans kommun Speeidlt
da \i hckadcs sa m\cket battre 1 grannkommunen Udde-
\alla. trots att \i mte stallde upp i kommumalet. A\ nagon
anlcdning Sa har SO i Trollhattan fortroende lokalt. men
inte pa riksplanet.

S\aigcdemokratcma akade i valet llll kommunfullmak-
tigc fran 3 till 4.5 % av rostema oeh fiek hcla I 409 roster.
De omraden vi fick bast resultat i \ar: Centrum. Hjort-
mossen. Norra BJorke. Kronogard. Lextorp och Sylte

Massmedia motarbetade oss lokalL pa de satt de kunde.
Har hekades dock SO pa ett fullt godkant satt For.·isso
forsokte lokaltidningen TT/LEP med flera tjuvknep. men
detta foregieks a\ en framgimgsrik fl\gbladskampanj och
de gjorde darror mte sa stor skada. Ett mindre Iyekat pro-
jekt a\ SO Trollhattan var. forsoket med en lokal \alfilm
som spreds \ia CD-ROM. Resultatct blev dyrt. omstand-
ligt och inte speclellt lyekat Men det \ar ett forsok att
gara nagot nytt an;n om det misslyckades.

omraden. Kanske trodde \i att skillnadema gcntemot an-
dra omraden skulle bli mindre i in, men sa bIev inte faller
Motet ansikte mot ansikte med valjama maste bli battre.
annars har \i ingen chans att oka i dessa omn\den. Nar \i
gor detta. sa ger det resultat Men vi har gjort det pa tok
for sallan.

Oet som fungerade allra bast var distributionen av \al-
sedlar oeh flygblad. Detta tillsammans med ett seriost
upptradande i media var det som gav resultat Nasta val
tar vi f\fa mandat - minsr

Jimmy Windeskog,
numera kommunfullmaktigeledamot fOr SD i Troll-
hiittan.

Bjalp oss med portkoder
Vara aktivister skulle vara tacksamma om de slapp begransas av de allt vanli-
gare portkoderna som hindrar flygbladen fran att na alia hushall. Kan du hjalpa
aktivisterna med portkoder nagonstans i Vastsverige? Hbr da av dig till ass.
Kontaktinformation hittar du pa annan plats i Vastbulletinen.



Kronila
ilr do, en nyttit!medboreare?

Som ett mittenparti, bar Sverigedemokratema asik
ter fran hela det politiska spektra - fran vanster till
hOger.Isynen pa familjen ar Sverigedemokratema

konservativa och bar ldirnfamiljen som sitt ideal. Kvin-
nan och mannen ska sjalva ha det sllirsta inflytandet over
sina barns uppfostran. Detta stir ibjart kontrast till, ex-
empelvis Socialdemokratemas manniskosyn. Goran
Persson har bland annat sagt att: "- Riittvisa iir aft de
som har bam pa dagis gar en insats i samhiillet och
betalar skaft. De som faredrar att vara hemma med
sina bam har ell frill val och bar inte subventione-
ras. "

Goran Perssons perspektiv ar det strikt kortsiktigt eko-
nomiska: Den 80m inte konstant betalar inpengartill stats-
kassan, gor inte en insats i samhaBet. Sverige-
demokraterna daremot anser att en kvinna och en man
gor just sin storsta insats i samhallet, nar de vamar sina
barn och ger dem en god och karleksfull uppfostran.
Medborgarna ar inte konsumenter, skattebetalare eller
loneslavar i forsta hand. Medborgama ar framfor allt
entreprenorer i nationsbygget. Genom att bygga en trygg,
rattvis och homogen nation skapas de basta forutsatt-
ningarna, bade for individen och for folket. Det malet ar
langsiktigt och grundlaggande. Per-Albin Hansson sa pa
sin tid, med bestamdhet: "- Sverige at svenskarna och
svenskarna at Sverige!". Goran bar foljaktligen en del
att lara av sin numera avlidne partikamrat Per-Albin.

Sannolikt blir aIdrig GOran Persson den landsfader som
han sa suktande forsoker vara. En simpel skadis med
statsmannaambitioner ar trots allt inget annat an en sim-
pel skadis.

GOran har aIdrig tagit sig ur sin ekonomicentrerade syn
pa samballet. Nar han for nagra ar sedan sa att: "-Det
gar brafar Sverige". menade han inte nodvandigtvis
att det da gick bra for Sverige. Daremot hade han ge-
nom nedskarningar lyckats forbattra statskassans tillstand.
Kort sagt, det gick bra for den svenska statskassan.
Kronorna 80m tagits fran de svenska pensionarema, de
sjuka, de unga, forsvaret, skolan och polisen stronunade
in till statens kassa. Men, gick det verkligen bra for
Sverige?

En intressant vinkling i sarnmanhanget ar, att med det
strangt ekonomiska perspektiv 80m GOran har, visar ban
ironiskt nog att ban sjalvaIdrig gjort en insats i samhallet.
Han har hela sitt liv, forsoIjts av skattemedel i form av
politiska arvoden.

Kan Vastbulletinen bli battre?
ViII du hjalpa oss pa Vastbulletinen med arbete och resurser? Om du kan
skriva, teckna, fota eller pa annat vis bidra till att Vastbulletinen blir battre,
ar du varmt valkommen att kontakta oss pa Vastbulletinens redaktion.
Ring redaktor Rolf Weine Berg, 0737-56 77 28, eller skriv till:
vastbulletinen@yahoo.se

mailto:vastbulletinen@yahoo.se


Valet iBOfas:
Fran noli oeh intet

Dr ett sverigedemokratiskt perspektiv kan man saga att
Boras ar ett kapitel for sig. Det var niimligen forst i varas
som Sverigedemokraterna tick nagon fonn av organise-
rad aktivitet i kommunen. Tidigare har endast enstaka med-
lemmar och aktivister bedrivit verksarnhet pa eget bevag.
Detta visade sig ocksa i valet 1998, da SO enligt vissa
uppgifter tick c:a 70 riksdagsroster fran Borasarna. Nu ar
laget annorlunda. Sverigedemokraternas nystartade arbets-
grupp i Boras delade under valrorelsen ut over 10 000
valfoldrar till hushallen i Bonis. Ett stort antal valaffischer
sattes ocksa upp i valrorelsens slutskede. Den arbetsgrupp
som startades varen 2002 har nu vuxit sig stark och man
skrapade mop hela 876 riksdagsroster i arets val! Oetta
motsvarar 1.5 % av rosterna vilket ar hogre an genom-
snittet for hela riket. Detta kan jamforas med SPI som
endast tick 716 riksdagsroster i Boras.

Ocksa antalet infobesmllningar har slagit alIa tidigare re-
kord. Personer ur sarnhallets alla skikt har anslutit sig till
SD och framtiden ser sannerligen ljus ut i Boras. Med
nuvarande utveckling kommer SD att kunna stalla upp med
en omfattande kommunallista i valet 2006

Hur gick det da i valet?
Dtav Boras tre valkretsar tick Sverigedemokratema over-
lagset flest roster i tredje valkretsen. Med 124 roster var
Sjobo det starkaste kortet i valkretsen. Sjobo foljdes av
Fristad, Sjornarken, Sparsor-Frufullan, Vastra SandarecL
Norra Sandhult, Hestraklint och Alideberg-Ryda. Totalt
sarnlade tredje valkretsen (Boras 3) 381 roster vilket gay
1.8 % av rosterna.

Boras 1 var den nast basta valkretsen med 255 roster (1.4
%). I Boras 1 var Trandared det starkaste omradet med
64 roster. Bramhult kom med sina 58 roster pa god andra-
plats i valkretsen. Andra bra omraden ar OalsjOfors, Gang-
hester och Aspered.

I andra valkretsen (Boras 2) tick SD respektabla 232 ros-
ter (1.2 %). I namnda valkrets visade sig Hedvigsborg
med 32 roster vara det starkaste fastet. Vastra Nornnalm,
Viskafors, Kristineberg-Gasslosa och Bjorkang-Oster-
maIm \isade sig vara andra starka omraden for Sverige-
demokratin i Boras.

Lite smolk i gladjebagaren ar att 14 044 rostberattigade
valjare struntade i att utova sin viktigaste rattighet - att
rosta. Om Sverige ska bli ett battre land att leva i, maste
alIa svenskar dra sitt stra till stacken. Inget blir battre av
art man rullar tummarna och flyr sin rattighet med undan-
tlykter om partiers otillracklighet. Mojlighetema finns dar,

det galler art ta tillvara pa dem. Ett valdeltagande pa 80.8
% ar inte uselt, men det ar inte heller betryggande. Ma-
handa ar riksdagspartierna varda folkets forakt, men detta
ska da riktas mot dem. Det basta sattet att visa
riksdagspartiema sitt missnoje ar, att rosta pa det storsta
partiet utanfor riksdagen - Sverigedemokraterna.

SverigedemOkratema iBoniS
bildar kommlUlfiirening
Valet for Sverigedemokraterna har varit en sprangbrada
for partiet pa manga satt. Partiet har vaxt over alia
breddar, och budskapet har tatt gehor i nastan hela
Sverige. De djupgaende forandringar som skett i det
politiska klimatet har sjalvfallet paverkat aven Vast-
sverige. I Bods har den nystartade arbetsgruppen varit
febrilt aktiv under hela valrorelsen. Fran ingenstans
vaxte den sig snabbt forbi arbetsgruppsstadiet och son-
dagen den 3 nm'ember bildade man kommunforeningen
SO Boras. Styrelse valdes, aktionsplaner diskuterades
och grunderna for det lokala handlingsprogrammet lades
under motet. Manskap fran SD Goteborg och SO Moln-
dal fanns pa plats for att assistera vid det formella arbe-
tet. Den driftige Kristoffer Helle valdes enhalligt till ord-
forande for kommunforeningen. I ryggen har han en
handlingskraftig grupp nya aktivister som kommer att
arbeta for att fora ut SD:s budskap i kommunen.

SD Boras har byggt upp en egen hemsida for att lattare
informera intresserade om den fortskridande verksam-
heten. Att intresset for, och behovet av Sverige-
demokraterna har vaxt i Boras ar antalet riksdagsroster
ett bevis pa.



AktivislI!
Vill du ocksa engagera dig aktivt? Vill du vara med oeh paverka Sveriges framtid? Vill du ha ett svenskt oeh de-
mokratiskt Sverige? Bli aktivist! Som aktivist ar du med oeh forut det Sverigedemokratiska budskapet pa ett
offensivt satt. Du hjaIper till efter egen formaga oeh pa den niva du sjaIvvaIjer. Aktivism ar inte nodvandigtvis sy-
nonymt med flygbladsutdelningar oeh ett evigt springande i trapphus. Tviirtom sa ar aktivism vad vi aktivister gor
det till. Olika tillflillen oeh olika situationer kraver olika losningar.

Eftersom Sverigedemokraterna inte tavlar pa samma villkor som de statligt sponsrade oeh sanktionerade parti-
erna oeh ungdomsforbunden, maste vi blagula aktivister vara mer flexibla oeh dynarniska i vcirt arbete. Nya ideer
och djarv aktivism, liksom genomtankta aktioner oeh aktivism baserad pa tidigare erfarenheter, ar det koncept
vilket aktivismen vilar pa.

o Om du vill vara en del i den mer offentliga aktivismen, kan du delta i de aktioner dar vi sprider flygblad
badegenom att dela till hushaIlen, pa skolor, pa bilar vid kopeentra oeh direkt i handen till medborgare vid
storre evenemang oeh folksarnlingar. Aktivister satter ocksa upp affischer och klistermarken, men detta
sker under diskretare former kvalls- eller nattetid. Har finns en ehans fOrde som tyeker att flygblads-
utdelningarna ar for utlarnnande.

o Om du vill vara aktivist i diskretaste form kan du bidra pa manga andra satt. Kanske kan du staIla upp
och skjutsa aktivister per bit? Har du kopieringsutrustning, fotoutrustning, videoutrustning, datautrustning
eller andra hjaIpmedel som du kan understOdja varn aktivister med? Skank gama en slant via post-/bank-
giro, om du kan. Du kan vara anonym. AlIa kan bidra pa ett eller annat satt - om viljan finns. Kontakta
oss sa kan vi tillsammans utforma arbetet for Sverigedemokratin i Vast. Sverige ater!

Vi kimpar · Yi Vaxer · Vi Segrarl

Ung svensk? Aktivera dig!
ViII du soya gott om natterna? Gar da en insats for vart lands framtid. Aktivera
dig i SOUl Alia som delar SDU:s grundlaggande varderingar ar valkomna
som medlemmar. Ou bar dock ha fyllt 12 ar och vara hogst 35 ar gamma!.
Medlemskapet kostar endast 50 kronor.

sou Vast tel: 0702-711 002, 0737-56 77 28.
.SOU Riks postgiro: 649 36 00-8. SOU Riks tel: 046-37 02 85.



Valulslallningen i 601eborg:
Dundersueee lor Sverieedemokraterna oeh SOIJ!
Va1utstallningenpa Goteborgs stadsbib1iotek pagick den
5-14: e september och var fOr Sverigedemokraterna en
stor succe! Manga engagerade medborgare besokte
SD:s monter for att hfunta valsedlar och for att stalla
fragor om partiets politik. En hel del hade sporsmal om
var Sverigedemokraterna star i andra &agor an invand-
ring. Detta kan tolkas som att SD alltmer boIjar etab1era
sig pa den politiska arenan som det enda egentliga
oppositionspartiet. Var dag pa valutstallningen gick det
at hundratals valsedlar. Valutstallningen utsattes dock
for sabotage vilket inte forvanade moo tanke
pa den aktivitetsniva som den maskerade
formyndarvanstem hall it det senaste halv-
aret.

En natt under valutstallningen roade sig
nagon/nagra med att krossa samtliga rutor
till stadsbibliotekets utstallningslokal. Om
dadet var utfort av vanstem eller inte ar
fortfarande oklart, men det ar sannolikt att
dadet hade politiska motiv. De ansvariga
for valutstallningen valde dock att lata
evenemanget fortsatta, da yttrandefrihet
oeh opinionsbildande maste komma fore
en minoritets demokratiforakt.

Sverigedemokratemas representanter
fick hora manga uppmuntrande ord fran
vaIjama, bade fran unga och gamla. SD:s representan-
ter blev ocksa frekvent intervjuade, bade av nyhets-

Kort sagt var valutstiillningen en stor framgang for
Sverigedemokratema. Nya kontakter knots och ett start
antal valjare fick en mer klarsynt och avdrarnatiserad
bild av Sverigedemokraterna an den som erbjuds i
Pravdamedia.

Var kandiderar vi i kommunvalel ir 20061
Ett av de regionala millen for Sverigedemokratema infor
valet ar 2006, ar art kandidera i betydligt fler kommuner
an vi gjorde i arets val. Vl1kakommuner ska dii Sverige-
demokratema stalla upp i vid nasta val? Om man utgar
fran resultatet i arets val och det faktum att vi sannolikt
kommer att vaxa betydligt de kommande fYraaren, kan
man ha foljande riktlinje: De kommuner dar vi tick 1.4
% av riksdagsrostema eller mer, ar potentiella mandat-
erovringar. Foljande kommuner blir dii mojliga: Ale,
Bollebygd ,Boras , FalkOping, Fargelanda, Gullspirng,
Hdrryda, Lilla £det, Mariestad, 1)6m, Uddevalla och
T6reboda. Dessa, utover de redan etablerade satsning-

ama i Lerum, GOteborg, Trollhattan och Molndal skulle
betyda en mangdubbling av utbredningen och de perso-
nella och ekonomiska resurserna for Sverige-
demokratema i Vast efter valet 2006.



Valresultatet iLerum:so pit stark Irammars~h!
Efter att ha existerat i endast tre manader, far man anse
att valet i Lerums kommun blev ett lyekat sadant! Vi
fiek 310 kommunalarostervilket gav 1.5 %. Forett
mandat hade det raekt med futtiga 423 roster. ..

Starkaste valkretsen var Lerum 2 med 177 roster, mot
Lerum 1 som gav 133 roster. Valdeltagandet var hela
83.3 % i Lerums kommun.

Vi bar med sma medel oeh :fa aktivister lyekats taeka
stora delar av Lerums kommun med valsedlar. For att
synas in i det sista valde vi att lagga in stoten sa sent
som mojligt, och var overens om att vanta till de sista
tva veckoma innan valet for att na basta resultat. Detta
verkar ha fungerat ...

Valaffischer sattes upp overallt i kommunen, och rediga
samhallsmedborgare hjaIpte effektivt till att riva ner
dem, allteftersom de klistrades upp ...

Kommunpolitikema kunde inte blunda for att vi fanns,
mer an att h3lla tyst om det. ..

Sverigedemokratema iLerum skrapade dessutom ihop
fier riksroster an kommunroster -361 styeken - vilket
talar for ett storre intresse an vad som visade sig i
kommunalvalet. Detta kan bero pa att vaIjare i ytter-
omraden kanske inte visste att vi fanns an, da vi inte
hade resurser att na ut till dessa i samma utstraekning
som de andra omradena. Aven dessa roster skall ga till
oss i Lerum nasta gang!

Omradena vi fiek bast resultat i var bland annat :
SOdraFloda, Stenkullen, Rulan, Drangsered, Norra
Hjallsnas, Olstorp-Oijared, Stannum-Bjornholm,
Sodra Hjallsnas, Sodra Lerum oeh Rojden. Daremot
presterade vi samre i Uddared oeh Torp Nordgarden.

Ilandstingsvalet giek var andel i Lerum fram med 1.2
% sedan forra valet. Da hade vi endast 0.2 % oeh
denna gang fiek vi 1.4 %.

Vi anser att detta valet var ett pilotforsOk, for att se om
det :£innspotential, oeh det gav klara signaler om att vi
bOrfinnas med i matehen nasta gang!

Fram till dess bar vi ett viktigt arbete med att etablera
en kommunforening och visa att vi finns.
Det ar av storsta vikt att det rekIyteras fier aktivister
och fier medlemmar for att kunna mobilisera en stark
valkampanj i Lerum infor valet 2006! Sa aven i resten
av Svea Rike.

Vi SD:are i Lerum ar alIa ense om att nasta val bara
kan ga battre!

Jag vill aven passa pa att an en gang taeka viira aktiv-
ister i Lerum, som har hjaIpt till sa gott de kunnat. Utan
dem skulle vi inte niitt den har prestigeframgangen!

Jimmie Stranne,
ordf. SD Lerum.

Viktigt!
Fran och med nasta nummer kommer Vastbulletinen endast att skickas ut till de i Vastra Gota-
land som dittills beta It in medlemsavgiften for 2002 eller 2003 i SO och SOU.

Medlemskap i Sverigedemokraterna kostar 200 kronor och betalas in pa pg. 23 45 65-
O. Enligt styrelsebeslut den 19 oktober ska samtliga medlemmar fa partitidningen
SO-Kuriren gratis.
Medlemskap i SOU - Ungsvenskarna - kostar endast 50 kronor. Skicka en forfragan till

e-post info@ungsvenskama.com sa kommer inbetalningskort med posten.

mailto:info@ungsvenskama.com


viua lolkvalda bar ordet
" - Den narkotika som vi tar in i Sverige kommer ju
ofta fr8.nandra lander."
Laila Freivalds under sin storhetstid.

"- Vi svenskar kan knappast havda en exklusiv ratt till
ett av Europas mest glesbefolkade omraden."
Folkpartisten Christer Hallerby om demokratins
virdegnmd.

"- Man behover faktiskt inte ha piller for allting. Det ar
biittre med starkande promenader eller avsta fran kaff'e
eller vad det nu ar for nagonting."
Lars Engqvist (s), davarande socialminister om
hojningen av hogkostnadsskyddet for lakemedel
(SvD 10 apriI1999).

" - Fragan ar bara hur pass medveten arbetarrorelsen
ar om att svenskarna maste integreras i det nya sam-
hallet, och att invandrarna skall ha fortur tilljobb".
Nalin Baksi, riksdagskvinna om demokratins
virdegrund.

" - Rattvisa ar art de som har barn pa dagis gor en in-
sats i samhallet och betalar skatt. De som foredrar att
vara hemma med sina bam har ett futt val och bor inte
subventioneras. "
GOran Persson om vikten av att kunna vilja.

"- Gudrun iir inte ensam. Riksdagen ar-den enda
arbetsplats som man kan vara full vatje dag".
Bert Karlsson, skivmagnat och f.d. riksdagsman.

"- Segregerade omraden ska ha de basta skoloma,
flest lar-areoch mest resurser" .
Mona Sahlin, virldsmedborgare och socialdemo-
kratisk regeringsfOretridare om de svenska
skattebetalarnas pengar.

" - Om stadet for valutaunionen fortsatter att starkas,
kan en eventuell folkomrostning om EMU-medlem-
skap aga rum tidigare an beraknat."
Erik Asbrink om demokratins virdegmnd (Af-
tonbladet 22 november 1998)

"- Det ar inte min uppgift att ha synpunkter pa NATO:s
politiska strategi ..."
Utrikesminister Anna Lindh utan isikter i utri-
kesfragor (Rapports morgonsindning 22 april
1999).

"- Det ar slaende vad ett lands politiska stabilitet bety-
der for ett lands utveckling nar man ser pa Kina."
GOran Persson pa statsbesok i Kina den 4 nov
1996,uttalar sig om demokratins virdegmnd. Ki-
nesiska diktaturen visar pi en sliende stabilitet
precis som Tredje Riket och Sovjetunionen, eller
hurGOran?

Ung och social? Engagerad och nationell? Ensam och uttrakad?

ViII du vara med och bygga upp de sociala aktiviteterna for Ungsvenskar i Go-
teborg? Hor da av dig till oss. Ou behovs.
Niklas Svensson (SOU Gbg) 0704-711 002. RW Berg (SDU Gbg) 0737-56 77
28.

Bar du en ide?
Har du ideer till f1ygblad, aktioner eller annat som du viii att so och sou i Vast
ska ta sig an? Hor da av dig till oss och beratta om dina ideer. Kontakt-
information hittar du pa annan plats i Vastbulletinen.



God Jul oeh en
riktigt GonNytt

o

~ iinskar vi pa
redaktionen
alIa er Sverige·
viinner!


