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Kom till Siottskogen och fira
nationaldagen med SDI
Flyktingar misshandlas i Vanersborg
- •Ingen ••Ingrlper •.•
Samt en uttommande rapport fran
Micke i Trollhittan, dir det ir full fart!
Arets forsta Gbg- bulle i "fullformat" kommer ungefar samtidigt
som en bulletin fran Sthlm och ett nytt nummer av SD-kuriren. Vi
tycker att det nistan symboliserar aktivitetsnivan inom partiet:
Nu oser vi igang!
Det kommer att hinda massor den nirmsta tiden. Partiledarveckan pi Gotland gistas av Klarstrom, SDkommer att ha sommarlager i Dalarna och en hel massa annat!
Det verkar som om det hinder mest i de lite mindre kommunerna, ni sag sikert sjilva reportaget fran Smedjebacken. Det
pyr ute i folkhemmet ...
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va TV-program
som giek harom veekan har blivit
foremal for en hel del uppmarksamhet.
Det var
"Rasist, Javisst!" oeh "Jag ar inte rasist, men ... "
Pa ett ovanligt lite vinklat satt fiek manga olika manniskor komma till tals oeh beratta vad dom tyekte om
"flyktingproblematiken".
En ny folkhjalte har vi oeksa
fatt! Eri, tjejen som vagade tala om for invandrarganget
att hon tyekte att de skulle aka hem, har gatt rakt in i
folkhemmets
hjarta. Oavsett vem man talar med, oeh
vilka asikter dessa personer har, ar det inget annat som
gjort ett lika starkt intryek som den blonda skoltjejen!
Den dagen alia svenskar ar lika arliga, rattframma oeh
fria fran hymlande som Eri ar det inte en "flykting" som
viU bo bar har! For handen pa hjartat hur manga viII ha
dom bar? Inte manga ...
I Vanersborg
ser vi svensken som han ar i allmanhet.
Ett fatal manniskor vagar ge uttryek for sina asikter oeh
forsoker "Iosa problemen" pa sitt satt. Den mindre modiga aUmanheten appladerar genom att blunda oeh hall a '
tyst. Ar det da ratt att misshandla folk? Nej! Men det ar
en naturlig foljd av den latsasdemokrati
som inforts i·
Sverige. Las mer om detta pa sidan 5!

Stod Sverigedemokraterna
- partiet som stoder dig!

~LOKALA

NVHETER~

Kom och fira 6:e
juni med SD-Gbg
Den svenska nationaldagen ska naturligtvis firas
och sag di ett battre satt an att gora det med so.
Kommed till Siottskogen!

V

i har haft en himla tur med vadret
den har varen, och har vi aven tur
med nationaldagsvadret
ska vi nog
fa till en rihigt trevlig 6:e juni!
Som ni sakert forstar utgar vart vanliga sondagsmote till forman for ett mer
extrovert firande av nationaldagen.
Vi
planerar
att ses pa Linneplatsen
ld:
12.45-13.00. KI: 13.05 gar vi en bit in i
Slottskogen och star dar ungefar till ld:

15.00
Vi kommer att ha med oss fika och
nya Ultima
Thule-grejor
for forsaljning.. Du har garna med dig kompisar,
flaggor och trevliga t-shirts. Samt en

riktigt soligt Sverige-humor!
Om vadret inte ar pa sitt soligaste,
om det t.ex rader nederbord ses vi pa
Linneplatsen
anda for gemensam Hard
till inomhust firande.
Missa inte detta utmarlcta tillfalle an
sla tva flugor i en small. Naturligtvis
ska vi inte bara pa narmast norslct
maner i fullstandig gladjeyra festa runt
utan vi ska ocksa passa pa att sprida
vart nationella budskap.

Linneplatsen
kl: 13.00

Hardu tatt postens rabattmirken?
Vi har stort behov av frimarken for att klara vira haga porto·
kostnader. Om posten har skott sig har du fitt tvi kuponger
for rabattmarken och ett for Sverigepaket. Omdu inte behover
dessa sjalv ar vi tacksamma om du viii skicka dem till OS5.
PS. Det gor inget om du loser ut dem forst...

•
Rapport f~ran
Trollhattan
i startade upp verksamheten i januari -93 och nu i maj ar var kommunforening
fardigbildad.
Var
verksamhet bestar sa har i borjan framfor allt av att mobilisera sa manga som
mojligt av alIa de nationellt
sinnade
svenskar som finns har i Trollhattan,
och de ar inte fa!
AUa praktiska
detaljer ar daremot
inte klara annu, postbox kommer t.ex
forst om ett par veckor, men det gar
bra att na oss genom SD-Gbg:s
boxadress.
Vi uppmanar alia nationella trestadsbor att kontakta 055. Vi hailer pa med
flygbladsutdelning
och klistermarksupptryckning. Vi ar ute pa stan pa kvallarna for att varva folk. Dessutom forsoleer vi hindra de stora invandrargang,
$Om driver omkring i Trollhattan
pa
helgerna, att misshandla svenska ungdomar. Nagot som annars tyvarr sker
nastan varje vecka

V

Till hosten planerar
vi torgmoten
och en stor nationell fest. Till dess hoppas vi att fa kontakt med just dig som
laser detta.

Viii du gora en insats?
Hor av dig till

055.

Framlingsinvasionen

och vart faderneslands allmanna forfall
kommer inte att upphora av sig sjalvt.
Det ar upp till oss sjalva att fa upp skutan pa ratt kol igen.
Situationen
har i Trollhattan
ar
annars ganska bedrovlig.
Vi har en
invandrartathet
som inte star de varsta
stockholmsfororterna
langt etter. Minst
tva av vara stadsdelar har pa bara fern
ar blivit forvandlade till invandrarslum
varifran svenskarna flyr som skallade
rattor.
SD- Trollhattans absolut framsta mal
ar att stoppa all vidare flyktingmottagning. Varken de med permanent uppehallstillstand
eller de som soker asyl
kommer
att
beredas
plats
har
i
Trollhattan om vi far nagot att saga till
om etter nasta val.
T vartom bor alia som kom hit under
attiotalet repatrieras utan undantag!
Trollhattan
har blivit en oroshard
med valdtakter, stolder och folkgruppsmotsattningar
och det blir bara varre
for varje ar som gar. Repatriering
ar
den enda vag som finns ut ur den
sjalvmordsfil som vi svenskar har tvingats in i!

Nationella halsningar
Mikael Swahn, ordf SD-'Trollhattan

Valdsamheter
i Vanersborg

D

u har sakert sjalv last om hur
stackars Amin Hussein Afrah i
Vanersborg fick stryk av raggare
nar han skulle ata korv.
Han hade varit pa disko och pa
vagen hem stallde han sig i en lang ko
for att fa sig lite till livs for sina bidragspengar. Snart borjade en person som
anlande strax efter ikon att knuffa pa
honom. Amin uppger att han forsokte
prata med personen men att denne bara
fortsatte att knuffa honom. Plotsligt
fick han ett knytnavsslag i ansiktet
varpa han forsokte ta sig fran platsen
men blev upphunnen bakom kiosken,
dar personen som knuffat Iiksom tre
andra borjade sparka och sla pa honom.
Dock sag ingen i den langa kon nagonting.
Valdsamheter av det har slaget ar
idag snarare regel an undantag och
betydligt intressantare an fallen i sig ar
de bakomliggande orsakerna till valdsyttringarna.
Vad har hant med Sverige? Det var
brak med framlingar ibland aven forr,
men da fanns det oftast vittnen. I en
TV-intervju i ett program som hette
"] ag ar inte rasist, men ... " uttalade en
person att "det var dags att sluta non-

chalera VAM". Och det var en helt
vanlig 35-aring. Att vanliga svenskar
skuUe agera sa har var helt otankbart
for bara ett par ar sedan.
Amin tanker flytta till Goteborg nu.
Han tror att det kommer att bli lattare
att bo i en storre stad. Och tyvarr for
oss har pa SD-Gbg har han val ratt.
Det ar lattare att dolja sig i anonymiteten har och i Sthlm och Malmo. Men
trycket okar mer och mer aven har.
Minst haIften av vara nya medlemmar
bor i Angered medan vi bara har en
handfuU medlemmar i stans "finare"
omraden. Vad kommer att handa nar
baUongen spricker och storstadsborna
ocksa kokar over?
Det som vara politiker haller pa med
over vara huvuden ar valdigt farligt.
Manga svenskar blundar fortfarande
och vantar pa att det onda ska ga over.
Kanske ar det sa att det behover bli
samre anda for att det ska kunna bli
battre. Om vi far stopp pa invandringen
kanske vi aldrig blir av med dom som
redan ar har. Genom att fortsatta utmana hela svenska folket med en allt mer
extrem invandringspolitik kommer de
extrema losningarna aUt narmare. Viii
dom verkligen det?

~INSANDARE~
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synta raslster muslimer
annu mer
star var dans insandare!
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En ung s'Vensk tjej.

och allt har varit

Nu har av nagon anledning den finska foreningen
forsvunnit

Red svarar
Jag viII hoppas att det ar
nagon som forsoker provocera oss. Men tyvarr ar
den anonyma insandaren
ovan ledsamt nog ganska
typisk for hur manga sonderindoktrinerade svenska
tjejer lurats au tanka.
VeckoRevyn och Min
Varld har pumpat ut en
bild av att smarta tjejer ar
oppna for blandkultur och
internationalism. Man ar
battre om man har en
svart kille an en svensk
och bruna barn ar sotare
an svenska

det finns

nagon

tidning

at de asik-

ter som de ovriga mer eller

haft dans,

konst,

mer till tals men det ar val tur

mindre

valdigt trevligt.

gaIIer

vitt atskilda asikter som kom-

gar ona dit. I lokalen bredvid

turer

det

sondagar

enda

var har en finsk forening
ocksa traff"ats och aven de har

mycket att lara av andra kulnar

pa

en

Som vanligt ar det ganska

anordnar

har

svensk

i

i Gbg

jag

en

insandare

bulle! Rekord!

massa

darifran

muslimer

och
tagit

en

over.

Deras ungar springer
runt
overailt inne i huset och fran
deras lokal hors en slags k1agan, en massa laten samt det
de kaIIar musik.
Trivseln ar borta och min
danslust

just

har forsvunnit

pa detta

staIIe

och jag undrar

just hur det kommer att se ut
om 15-20 ar. Kan

vi

svenskar

da roa oss nagonstans
att se och hora packet?

utan

statskontrollerade

media.

KIp en
Iradlos
lelelon!
Tradlos digital
telefon
med
bra funktioner
som kortnummer o.d.

995:Kontakta
SD-Gbg for
information

~RIKSNYHETER~

SD-vast besokte
Alandskonferensen
o

Vi var tva billaster med SD:are som
akte fran Cibg till Sthlm for att aka
med pa konferensresa till Aland
och samtidigt ha arsmote.

o

A

rets Alandskonferens samlade den
basta samling SO:are jag sett. Ett
brett urval manniskor som representerade alia de politiska ismer som
anda finns inom SO.
Intressant med vart parti ar ju att
vara medlemmar kommer Fran sa vitt
skilda forhallanden och har sa olika
politiska erfarenheter. Oet finns val
knappast nagra kommunister men val
allt Fran gamla sossar till avhoppade
NyO:are. Gemensamt ar dock att valdigt manga har forsokt forandra samhallet genom de etablerade politiska
partierna. Men som vi manga konstaterat ar det lika hopplost att gora det som
det ar for en flodhast att flyga!

betvivlade Bo Nilssons kompetens men
bilderna Fran Medborgarhusets trappa
Fran den trettionde november satt troligtvis for farskt i motesdeltagarnas
minnen. Vi valkomnar darfor istallet
Tina Hallgren-Bengtsson som vice. Val
mott Tina!
I ovrigt valdes bland annat Tomas
Johansson in i styrelsen. Han har tidigare jobbat med SO:s narradio och
gjorde sin debut som talare pa motet.
Talet var valdigt valskrivet och vi forvantar oss mycket av Thomas i framtiden!

Internationella besok
Vi hade forhoppningar om besok Fran
Vlams Blok men deras representant
kunde tyvarr inte komma. Men Kai
Willemsen fran Oanmark var en mycket valkommen ersattare. Han holl ett
uppskattat tal om bl.a situationen i
Oanmark

Ett avhopp- manga tillskott

Arsmotet i Gbg

Forutom att manga nya och fortroende
tillskott slutit upp i partiets led drabbades vi tyvarr av ett avhopp. Oet var Bo
Nilsson som efter att ha forlorat ett
mycket jamnt val till platsen som vice
partiordforande. Jag tror inte att nagon

Hiir i Gbg har vi ju ocksa haft arsmote
men det motet var betydligt mindre handelserikt. Joakim valdes om som ordforande av ett va.lbesoktarsmote som diskuterade mycket men beslutade mindre.
]ohan Lindgren

Kop SD-prylar!
HeltCickandeflygblad i A5-storlek:
Senaste numret av sO-Kuriren, nr 20:
(Vi har Oven aldre nummer, 1Q-20:-/st.)

Bunt sD-kuriren:
(lOst. blandade nummer)
Klistermarken:
Lagerrensning- Blandade klistermarken:
siste svensken... (bildekal)
Indianerna •.• (bildekal)

100 st. 50:100:-

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

Flaggnal:
Kassettband 90 min SO:
sO:s partiprogram:
Skriften "Oet dubbla sveket", 8 sid:
T-shirt:"Trana for sverige" (runskrift)end XL:

15:40:30:15:110:-

UltimaThulesCO"svea hialtar":
UltimaThulesCO"For fOderneslandet":
UltimaThules CO"The early years": OBs NY!
Alia tre skivorna plus en affisch - specialpris:
Videofilmmed Thule:

129:129:129:359:129:-

Betalningsker i rorskott tillsO-Gbgs postgiro: 38 05 85-0
Order pOminst 100:- = fraktfritt.

