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FOR SD-VASTSVERIGE

Nr:

1 92

Ny adress och telefon i Gbg:

Sverigedemokraterna
Box 30036
400 43 Goteborg

Tel: 031-41 72 44
Pg: 380585-0
ar

Det
var forhoppning aff kunna svara person ligen sa ofta som mojligt, och aff vi skall kunna
na ut till annu fler an vad vi gjort hiffi/ls. Las mer
pa sidan 31
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m
en har bulletinen gors av

D

SD-Gbg

och kommer att

ga ut till samtliga medlem-

mar i region vast. Vi planerar en, till
en borjan, liten men regelbunden,
utgivning pa 4 or per ar.
Just det har numret gar aven ut
till tidigare medlemmar, men de foljande numren kommcr hara aktllella
medlemmar att fa.
Vi hoppas pa det har sattet att
kunna visa att vi har i Gbg har lagt
in en hogre vaxel. Och att det finns

SD

all anledning att stodja oss. Bade
som medlem och ekonomiskt,

med

bidrag och inkop fdn var forsalj-

Olng.

5 tlid 5 verigedemokraterna.
Partiet som stiJ4}er Dig!

o
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ARSMOTET
o

Arsmotet i Gbg den 1 mars
beslut om nyorganisation...
Vid arsmotet gick styrelsen ut
med eff forslag om aff starta eff
deltidsbemannat kansli i Gbg.
Alia tyckte aff det var en bra ide
men aff losa ekonomin var desto
svarare. Nu losfe det sig for den
allra narmaste tiden tack vare
frikostiga bidrag Fran eff par av
de narvarande, som vi har viii
passa pO aff tacka!

ar en staodig bristvara oeh all var
energi i stort sett giek at till att hjalpa grannkommunema
uoder valrorelsen. Eftersom utsiktema till ett
rimligt valresultat i Gbg var "sma"
ioriktade vi oss istallet pa att hjalpa
till i Molndal oeh Vargarda.

N

u skall det doek bli andra
bullar! Som du redan
saken sett, har vi nytt

telefonnummer

et var maoga som hade

D

s~o~~~kt.~r pa ".aktivitetsOlvao har I reglOoen.
Eller vi kanske skall saga bristeo pa
densamma.
Fran styrelsens sida berattade
om de problem

Detta for att gora det mOjligt att
svara "lajv" i telefon oeh battre
kunna skota var korrespondens.
Ytterligare ett exempel ar tidningen
du nu haller i din hand, men efter-

vi

som funoits med

att organisera aktiviteter,

och ny adress.

som du kan lasa om den pa annan
plats gar vi inte in pa den har.

oar pengar

En av de saker vi diskuterade var att ha regelbundna sammankomster, dit nya och gamla medlemmar och intresserade kan komma och
hera vad som hander inom SD. Vi kommer att traffas den fersta sondagen i varje monad, ta en fika och snacka SD.

Intresserade hor av s;9 po vor te/efon: 03 J -4 J 72 44

For fa betalar for mycket!
Eft parti or dess medlemmar och

ut flygbladen lar fa skaffa dem sjalv.

sympatisOrer. Eft parti or dess
medlemmar och sympatisorers
verksamhet.
I Gbg roder det inte nogon
stOrre brist po medlemmar och

Och de som har gott om tid har

sympatisorer. Det or mango som
ringer eller hor av sig till oss po
annat saft. So bra, soger ni do. Do
or det iu konstigt aft det inte honder merl
Men det or inte dor det brister.
Det or pO tvo andra punkter.
• Det finns for fa aktivister.
• Det or for dyrt aft vara akti-

oftast inte gott om pengar, sa det ar
val inte sa konstigt att det inte hander mer an det gar.
MEN VARTTAR PENGARNAVAGENDA?
Vi ar ju ganska manga medlemmar!
Och 1SO kronor per medlem blir ju
ganska mycket pengar.
Joda, men de kommer aldrig i narheten av Gbg. Pengarna gar at i
Stockholm. Det ar inget konstigt med
det; lokal, medlemsutskick,

telefoner

och fax mm ar langt ifdn gratis. Men
det hjalper ju inte oss.

vist!
DET MASTEBLI BILLIGARE
att vara
aktivist. Den som jobbar ideellt skall

kostar val inget att dela ut

inte behova betala fOr det. Da kom-

F

or dyrt att vara aktivist? Det

flygblad? Eller ar det det gar?
Tyvarr ar det sa att den som vill dela

mer vi aldrig att fa fler aktivister. Du
som inte kan vara med och affischera

'CIS

SD-Gbg?

eller dela ut flygblad kanske i alla fall
kan hjalpa oss ekonorniskt. Det ar
inte svart. Du kan kopa vara produkter. Du kan satta in ett bidrag pa vart
postgiro,

antingen nar du har en

slam over, eller annu battre, ha en
automatisk

overforing

SVERIGEDEMOKRATERNA
ar en radikal
rorelse! Det ligger i var natur att vi
aId rig fir sta stilla, for da kan vi
aldrig komma nagon van. Men for
att aterkomma till hur den har artikeln borjade.

pa kanske en

SO-lapp eller sa varje manad. Alla
bid rag ar livsviktiga!

Ell pa11i (ir dess med/emmar och
.rympatisiirer, Ell partis terksamhet

a',

dess med/emmar och .rympatisiirers

V

I

HAR JUST FLYTIATvar telefon sa

att den star pa ett hminstone
bemannat

deltids-

kansli. Vi har flyttat var

postbox sa att vi skall kunna temma
den flera ganger i veekan. Vi tyeker
att det har ar viktiga saker for att
kunna ha komakt med vara medlemmar och andra intresserade.

verksamhet.

Men det

Dct ar aUtsa du oeh jag som skall
det att handa nagot. Vi maste tala

fa

om vad vi tyeker, sa att folk marker
att fler tyeker som de. Vi mastc
jobba oeh satsa pengar. Det ar nu
det maste handa nagor!

ar ime gratis. Gratis ar det daremot
att komma oeh halsa pa oss nar vi

Du KAN UTA pA au vi i SD kommer

har manadsmote!

att gora aUt vi kan. Men utan din

Kom dit, ta en

fika, snaeka lite SD, mot likasinnade.

medverkan

Om vi umgas mer kanske det ar Iat-

vagen. Vi har gjort ett forsta drag,

kan vi aldrig na heia

tare att gera mer. Om man vet att

for au visa att spelet ar igang. Nu ar

man inte ar ensam om att deia ut

boUen din.

flygblad kanske man orkar gora det
lite of tare!
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PRESSENS

LOGNER

Lurendrejarna i Lerum - eller:
Varfiir gillar Expressen Lasermannen?
Aft en obalanserad kvinna
Lerum gar sOnder sin lagenhet
for aft kunna slcylla det hela po
rasister, det slOr mig knappt ails.
Men nor vora media knappt tors
tala om aft det var bluH, do bUr
jag desto mer upprord.

T

yvarr ar ime detta det enda
exemplet. Det andra "rasistattentatet i Lerum var

devackande

artikel. Ytterligare en

dag senare kommer dock lopsedlarna och helsidesartik.larna! Da har
namligen en av flickornas far sagt
att "hoppas att det har inte leder till
rasism". DET var tydligen mycket
viktigare an tva svenska flickors liv.

V

ad ar det da vara massmedia vili uppna med
med sitt till synes ganska

konstiga agerande? Tror de att det

ocksa av aUt att doma en ren bluff.

gagnar flyktingarna? Att svenskarna

Fonnodligen en narkotikauppgorelse
i undre varlden av nagot slag.

ime forstar sanningen, utan tror pa
alia galna logner som ;ournalisterna

Kommer ni ihag "pojksoldaten
Sam"? En stackars flykting som bru-

spyr ur sig!
Var pa din vakt nar du laser tid-

talt mordade

ningen. Eftersom

sina tva flickvanner

att de ime accepterade

fOr

att han ville

journalisterna

okritiskt anammar allt som de tror

vara tillsammans med dem bagge
tva. Expressens behandling av den

gynnar deras Sverigehatande internationalism ar det du som maste vara

handelsen

kritisk och granska allt de skriver.

var ett av de varsta exem-

plen pa medias lognaktiga behand-

Vi inom SD kommer naturligtvis

ling av fall dar flyktingar ar inblan-

att fortsatta

dade.

inn an vi runner svara kan ju skadan

Dagen efter mordet refererades
detta i en liten inte alltfOr uppseen-

fora ut sanningen, men

redan vara skedd.

o

PA

DIN

SIDA!

V ad tyckte Du?
Hijr av dig till SD-Gbg!
i hoppas

V

att du
har gillat
var nya "bulle"

Vi behover hora mer Franvora
med/emmar! Shivoch berotta vad
du Forvontar dig av SD-Gbg.
Vi tar gorna emot insondare!

och att du kommer att hora av dig till oss eller
kommer till vara moten.
Vi vill vara partiet som har kontakt med sina medlemmar.

Ingen

skall bnna att de iota kan fa nagon
som lyssnar pa demo Det ar namligen dar vi tror att en av de storsta
bristerna finns i dagens politik.
Ime tror f{)rresten. Ver. Bur
manga boner

du som tycker att

det ar bra att vi tar in dessa horder

0 h .. doe
c an a lOrtsatter vara "folkvalda" som om

det var precis det
som folk Ville!
Sjalv undrar jag ganska ofta om

Benke Westerberg

twr att han fore-

trader mer an en liten klick av
svenska folket, nar han predikar
invandringens lov. Eller om han
har nagra andra, mer ljusskygga
motiv, och vilka det i sa fall skulle
kunna vara?
Tva saker ar i alia fall sakra.
Vi star pa din sida.
Och vi lyssnar pi! dig!

av folk fdn hela varlden? Det ar
formodligen

iote speciellt manga.

SD-Gbg i debatt!
Fredagen den 10.e april mellan kl. 10.30-13.00, i aulan pO:

•

Burgardens gymnasIum.

Kop SD-prylar!
50 st: 30:100 st: 50:-

Fargglada klistermarken, 8 olika.

Molndalsmarken:
Siebo idag - Melndal imorgon m fl.

Bildekaler 2-farg:

30:- st, 2 st 50:-

Sisto svensken...
Indianerna ...

Sma dekaler:

10:- st, 2 st 15:-

Flyktingstrem till Gbg - Nej tack!
D:o med vikingaskepp

Knapp: For ett svenskt Sverige

10:-

T-shirt:For ett svenskt Sverige

100:-

Ange storlek

Jeans-skjorta moo svenskt motiv pc ryggen:

180:-

Betalningsker i forskott tillSO-Gbgspostgiro: 38 05 85-0.
Frakt tillkommermoo 20:- Over 100:- fraktfritt.

