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Hej! Ni har sakert un drat vart er kara "bulle"
tagit vagen. Det undrar vi ocksa! Men ni ska
fa mycket att lasa framover. Det lovar vi!

Till att borja med byter vi namn till "SD-
Vast", detta for att visa att vi verkligen bryr
oss om hela regionen. Som ni kanske vet, eller
kanske inte vet, organiseras partiet om, med
mycket storre vikt pa de olika distrikten.
Daribland ert distrikt: Vast!

Som ni kan laso po de lappar som du faft tillsammans med den her
bulletinen har vi orsmote den 4:e april. Det ar roligt om sa monga
aver medlcmmar som mojligt kommer dit och visor att ni tar
Sveriges framtid po allvar.

Det orsmote vi just besokt i Sthlm var valbesokt av engagerade
medlemmar fron hela landet. Eftersom jag varit med i det har parti-
et sedan det bildades, kan jag bara holla med riksledningen nar de
sager aft den konferens- och motesresa vi var po i or, var den basta
och for framtiden mest lovande partiet nogonsin genomfort!
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Varkanten or som kanske bekant arsmotesdax for SD. Som fram-
gatt av riksbulletinen var det arsmote 27/2 i Sthlm for SD-riks.

Har i Gbg har vi arsmote for SD-Gbg samt SD-vast4/4. Du som or
medlem for -93 har fatt en separat inbjudan med denna "bulle", dar
du ser plats och tid. Skulle vi ha missat inbjudan till dig, om du nyli-
gen betalt medlemsavgiften for -93, eller om du tanker komma pa
motet och betala dar - vilket gar alldeles utmarkt - kontakta oss i
Gbg sa ser vi till att du far reda pa vad som galler.

Som du forhoppningsvis kanner till, ses vi alltid forsta sondagen i
varje manad over en fika. Aprilmotet utgar till forman for arsmotet
samma dag, men givetvis ses vi 2/5 som vanligt. Sia gama en signal
sa berattar vi mer om vara "vanliga" moten.

Ring som vanligt 031-417244. Tyvarr kan vi inte ha nagra speciel-
la telefontider, men storst chans att nagon svarar or: vardagar 18-21
samt helger 15-18.
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Pga.arsmitet utgar manadsmitet for,april. Vi ses igen'clen,-2J5!



Att ett nummer av Gbg-Bullen, eHer nagon annan av SDs tidningar for den
delen, skulle produceras i Israel ar nog ime riktigt vad Segerstedt-Wiberg och
de andra Sverigehatarna van tar sig av oss. Men det ar precis vad som ar fal-

let med den har tidningen. De, liksom manga andra, lever i en vanfOrestallning att
vi SD:are ar antisemiter. Jag skulle vilja hora ett enda argument fran deras sida,
nagonting sakligt som de kunde grunda sina hatska uttalanden pa. Men det har jag
aldrig fatt, av den enkla anledningen att det finns inget for dem att yla om.

Sverigedemokraterna bygger namligen pa en vaJdigt enkel "affarside," namligen
den att det finns en bred folklig opinion mot den politik som fors idag och att folket
behover ett parti som vagar fora dess talan mot det system som nastan Iyckats
utplana varje uns av verklig demokrati i det har landet. Daremot finns det i Sverige
ingen opinion mot judar, eller nagon annan skotsam grupp heller for den delen. Ar
det nagon aver som hart talas om kinessiska ungdomsgang som ger sig ut och
"spoar svennar"? Knappast! Daremot finns det en del andra grupper, som ime ens
behover namnges.

Det finns, generellt sett inte hel!er nagon opinion for att losa flyktingfragan med
vald och terror. Men ... En sadan opinion kommer med obehagligt stor sakerhet att
bli resultatet om fanatiker som Westerberg, Lodenius, Franck och allt vad de heter,
fortsatter att satta sig over demokratin genom att over svenskarnas huvuden
bestamma vad sam ar "ratt" asikter, och fatta beslut som svenska folket ime viii ha.

Det ar ime en utveckling som vi SD:are efterstravar, den gagnar nam!igen ime
det svenska falket. Istallet maste vi arbeta for att fa bort den stampel av rasism som
alltfor ofta drabbar var rorelse.

Patriotism ar inte nazism.
Svenskhet ar inte rasism.
En svensk flagga ar inte en nazistsymbol.
Vad de .in sager behover du inte tvivla pa de tre raderna ovan. Aftonbladet och

Expressen far skriva vad de viiI, vilket de allt som oftast ocksa gar, men sa ar det.
Om vi SD:are envetet fortsatter att sprida vara asikter kommer folk till slut att fatta
vad vi star for. Och framfbr allt - vad vi inte star for. Men da galler det ocksa att
inte Lha sig overilas. Det ar latt art bnna att det ime spelar nagon roll vad man
gor, tidningarna och TV kallar ju en anda for nasse, men det galler att vi inte ger
dem nagot belagg for deras pastaenden. Det har kommer namligen aldrig""att bli ett
parti som valkomnar nazister. uet ar tvartom inskrivet i vara stadgar att var och en
som uppvisar nazisympatier omedelbart ska uteslutas lit partiet. Det har ham forut
och kommer tyvarr att handa igen.

Nog med deppigheter. Ett och ett halvt ar kvar till \rart genombrottsval. Det tror
jag faktiskt! Det finns inga andra seriosa alternativ och folk i gemen ar ruskigt trot-
ta pa packet uppe i riksdagen. Folk vill ha forandring, det som NyDemokrati utlo-
vade har ime levererats. Over 26 000 manniskor rostade pa Sjobopartiet. Ett namn
som knappt hade nagon som heist organisation bakom sig. Kort sagt: det finns en
himla massa roster som bara vantar pa oss!

Jobba pa kamrater, och:

Stod Sverigedemakraterna - partiet sam stader Dig!



Kop SD-prylar!
100 st. 50:-

1000 sf. 150:-Heltockonde f1ygblod i A5-storlek:

Senoste numret ov SD-Kuriren, nr 19:
(Vi har oven a1dre nummer, lO-20:-/st)

Sisfe svensken ... (bildekal)
Indicnerno ... (bildekal)

Bildekoler 26x 8 em:
Flyktingstrom till Gbg? - Nej tack!
D:o med vikingaskepp

Flaggnal:

Kcssettband 90 min SD:

30:- sf, 2 st. 50:-
30:- sf, 2 sf. 50:-

SD:s portiprogram:

Skriften "Def dubblo sveket", 8 sid:

15:-

40:-

30:-

15:-

T-shirt: "Trona for Sverige" (runskrift) end Xl: 100:-

Ultimo Thules CD "Sveo hjoltor": 129:-
Ultimo Thules CD "For foderneslondet": 129:-

Betolning sker i forskott till SD-G!?gspostgiro: 38 05 85-0
Frokt tillkommer moo 20:- Over 100:- froktfritt.


