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Snon faller och "flyktingarna" kommer i drivor.
Vintern kommer att halla oss i ett kallt jarn-
grepp och den kommer inte att ta slut bara for
att almanackan sager att det ar var.

Det ar ett kallt klimat som natt oss. Polisen
griper jarnrors-, sten- och bombbevapnade dan-
skar, iranier och "svenskar" som med "antira-
sism" som ursakt ger sig ut pa gatorna for att
sUss och vandalisera. Inte ens VAM, Vitt Ariskt
Motstand, som ofta propagerar fOr "revolu-
tion" och tystande av obekvama journalister ar
i praktiken sa valdsbenagna. Tvartom har VAM
blivit en del av etablissemanget. Rakade skallar
samlas, protesterar och blir sedan bussade till
rockkonsert. Pa nagot satt ar det vansterfolk
och antirasister som blivit radikalerna. Betyder
det att det har blivit etablerat att vara motstan-
dare mot flyktingpolitiken?

Forhoppningsvis ar det sa!

Stad Sverigedemakraterna
- partiet sam stader Dig!



LOKALA NYHETER

Nytt ; 51J - IltiS~!
Den senaste tiden har vi har i Gbg

haft en oerhort hog aktivitetsni-
va med moten, flygbladsutdel-

ningar ett par ganger i veckan, och
utomhusforsaljningar varje vecka.
Oet finns ett gang med Lasse och
Niklas (SOU) i spetsen, viII du
hanga med pa nagon eller nagra
aktiviteter -sa tveka inte -utan kon-
takta oss redan idag. Imorgon har vi
sakert nagon aktivitet som du kan
vara med pal

Tisdagen den 16/11 var under-
tecknad tillsammans med Jonny
uppe i Vara och hade en debatt med
tva foretradare for LUF (liberala
ungdomsforbundet) infor klassre-
presentanter fran hogstadiet samt
ett antal intresserade larare. Oet
blev en intressant stund, inte minst
med tanke pa att var motstandare
"Iuffaren" var en person som gift
sig med en iranska och konverterat
till islam... Josses, vilka ideer en
sadan person har. Som tur var sa
fattade de flesta eleverna vilken
bluff han var. En elev fragade till

och med efter "luffarens" inled-
ningsanforande (vilket han rnbar1
agnade at att smutskasta vart parti)
om han (eleven) hade missat poang-
en med anforandet, om det inte var
meningen att man skulle beratta om
sig sjalv och sina asikter istallet for
att beratta logner om SO.

Torsdagen samma vecka var
Johan med i narradion i Gbg anga-
ende dodsstraff. Han skotte sig
mycket bra och efter program met
ringde flera personer till oss och
pratade.

Vi har ocksa hunnit med att
besoka Wendelsbergs folkhogskola
och berattat om oss infor blivande
fritidsledare (Hur otroligt det an
later, var manga pa var sida.), samt
ett flertal olika intervjuer, mest for
olika skolarheten, men aven "vanli-
ga" journalister har visat intresse.

Som sagt var - mycket hander
och annu mer hlir det under nasta
ar, valaret -94.

Du sam annu inte har betalat din
avgift fOr -94. OOrdet nul



Vad hander i Ed?
Rapport (ran SD- VASTs

flygande reporter
80m vi hoppas att alia vet, har so
ett kommunfullmiktlgemandat I
Dais-Ed.

I stort sett sedan valet tills i
november har Solveig Metus innehaft
den platsen. (En kille som heter Fre-
drik Hagberg hade forst platsen men
han flyttade ifrAn Ed strax efter valet.)

Solveig har numera bosatt sig i
Stromstad, och vi hoppas att hon ska
fA igAng verksamheten lika bra dar
som i Ed. Platsen innehas numera av
Marcus Koch, en 24-Arig kille (bOrdig
frAn Partille) som sakert kommer att
axla Solveigs mantel utmarkt bra.

Marcus elddop var kommunfull-
maktigemotet den 4/11 dA frAgan om
75 st kommunplacerade bosnier skul-
Ie upp. Den nyblivne ledamoten var
givetvis nervos, men holl ett bra anfo-
rande infor fullmaktige, de tvA lokala
tidningsreportrarna, undertecknad
och Lasse frAn Gbg samt Micke frAn
Thn. Tyvarr talade han for dova oron,
och forslaget gick igenom pA tvA roda
sekunder. Mycket intressant att note-
ra ar, att av de sex ej narvarande vet
vi att Atminstone fyra inofficiellt ar
emot flyktingar. Detta ar bara ytterli-
gare ett exempel pA politikers hYckle-
ri; om du inte tycker som partiet sager
att du ska tycka, hAil dA kaft och stan-
na hemma. Hink om dessa politiker
runt om i landet vAgade stA rakryggat
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upp och saga: "Nu fAr det fanimig
vara nog", dA skulle omrostningarna
fA ett helt annat resultat...

Marcus har ocksA hunnit med att
lamna in tvA motioner. Den forsta ror
s k ALU-pengar och den andra hand-
lar om att HIV-testa alia nyanlanda
f1yktingar. Dessa bagge motioner
kommer inte att behandlas fOrran pA
fullmaktigemotet i februari, sA vi fAr
anledning att Aterkomma om Marcus
betraffande detta. De senaste veckor-
na har lasare av Dalslanningen kun-
nat lasa ett antal insandare frAn
Marcus, sA visst hander det saker
omkring honom.

Vad som behovs i Ed ar (som pA
mAnga andra platser) mer folk som
hjalper till med flygbladsutdelningar
och yttre aktiviteter, men tyvarr verkar
det som att "Svensson" i Ed till och
med ar annu fegare an pA mAnga
andra platser i Vastsverige. VAr abso-
luta fOrhoppning ar, att detta ska vara
andrat tills valet. VAr blygsamma mAI-
sattning infor valet ar, att fordubbla
vArt rostetal och darmed fA in tre per-
soner i fullmaktige. OA nil

Tidigare namnda fullmaktigemote
finns videoinspelat och kommer fOr-
hoppningsvis att ingA i SOs nasta
videofilm som beraknas komma ut
under senvintern/vAren -94.
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Aret som gick ...
En del av allt som hande!

1993 var aret da SD verkligen tog
steget in till Svensson i stugvannen.
1993 var aret da vi verkligen visade
vad som komma ska ...

Aret borjade i lugn och ro med
fortsatt sjunkande krona, okande
arbetsloshet och allman higkonjunk-
tur. Utvecklingen under :\ret blev med
SO-ogon sett betydligt Ijusare vad det
led.

Den 25 april genomforde SO en
mycket Iyckad demonstration i
Sthlm, troligen den storsta hittills.
(Vanta bara tills vi i Gbg far tillsrand
till en "riktig" demonstration, da ska
vi visa de stoddiga 080rna.) Pa Mynt-
torget hol1 Anders ett mycket bra tal,
som av manga kallades det basta
nagonsin.

Den 6 juni var det dax for natio-
naldagsfirande i bade Sthlm, Sund-
sval1 och har i Gbg. I Slottsskogen
var vi drygt 100 personer som trotsa-
de regnet och gjorde ett tappert for-
sok att fira dagen.

I juli hade vi ett sommarlager i
Smaland som blev ganska omskrivet i
lokalpressen. Oet var tyvarr inte sa
manga representanter med fran
Vastsverige, men det ska vi andra pa

till nasta sommar, eller hur?
9 oktober kan val ingen ha missat,

SOs basta mote nagonsin. (Anders tal
var tom battre an den 25 april!) Vi
skrev om det en hel del i den forra
bullen sa vi lamnar det fOr den har
gangen.

Under aret har vi i Vastsverige
aven haft ett flertal torgmoten, bl a i
Boras, Molndal, Alingsas och Halm-
stad. I somras hade vi ett stort mote i
Trollhattan, vilket blev starten for
SO-Thn, som sedan har visat sig
mycket aktiva.

Flygbladsutdelningar har vi haft
varje vecka, bade i och utanfor Gbg.
Forsaljningar, typ utanfor Scandinavi-
urn eller i Brunnsparken, har Lasse
och SOUarna dragit igang pa senare
tid. Var forhoppning ar att vi ska sta
utanfor idrottsarenor och andra eve-
nemang i mycket storre utstriickning i
framtiden.

Givetvis ses vi i Gbg som vanligt
varje manad for ett informellt mote,
dit givetvis alia medlemmar och
andra sympatisorer ar valkomna.
Ring kansliet 031-41 72 44 for nar-
mare info om manadsmotena.



Halland pa frammarsch
- full fart iHalmstad!

I forra bulletinen kunde vi beratta, att
Halland begavats med sin forsta kom-
munforening pa manga ar. (Falken-
berg hade en under kort tid 1990.)
Nu har vi den stora aran att beratta
om, att det blev annu en forening av
bara farten. Det ar namligen ett stort
gang som har dragit igang i Halm-
stad. Initiativtagaren heter Bo Joels-
son och de har redan skaffat postbox
och har aven planer pa ett telefon-
abonnemang. Pa kort tid har de kort
ett antal flygbladsutdelningar och
mindre moten. De planerar att stalla
upp i kommunalvalet bade i Halm-
stad och forhoppningsvis ocksa i det
niirbelagna Laholm. Vi pa SD-Gbg ar
overtygade om att vi kommer att hora
mycket mer om Halland under 1993
och onskar harmed Iycka till!

I Trollhattan ar det som vanligt myck-
et liv. Tomas & Co hailer hogsta
tempo och sympatisorerna blir bara
fler och fler. Vid kommunstyrelsens
senaste mote var ett tiotal SDare pa
plats med banderoller och flaggor och
protesterade mot besluten gallande
kommunens och invandrarverkets
forriideri mot svenskarna, angaende
de planerade 420 "kulturforbattrande
nysvenskarna". Lokalpressen skrev
om oss och att vi varit dar och protes-
terat. SD-Thn kommer att protestera
utanfor samtliga kommunfullmaktige-
moten anda tills efter valet -94 d<i vi
sjalva kommer att vara represemerade
och fora var talan aven dar inne
bland "betonghackarna" (tack Stig
Maim for det ordet). Bava mande
Thns kommunfullmaktigeledamoter!

TOO DIN KOMMUNFORENINGI
SO-Yarberg
Box 1186
43216 Varberg

so- TrollhaUan
Jarnvagsg. 16a
46131 Trollhattan
Tel: 0520-12022

SO-Halmstad
Box 9062
30009 Halmstad
Pg: 49688 63-3

SO-Dais-Ed
Box 113
66800 Ed
Tel: 0534-12437



Innebandydax
SD och SDU i Gbg planerar att starta ett
innebandylag. Tider och platser ar inte
bestamt, men var forhoppning ar att
kora igang strax efter arsskiftet. Tank pa
att alia som ar med inte behover spela, vi
behover aven en stor hejarklack med
Svenska flaggor och allt som hor till.
Hor av dig snarast till SD-Gbgs kansli.

Valfondsdax
SD-Gbg kommer fran och med nasta
nummer att redovisa var valfond. Alia
pengar som kommer in till oss gar givet-
vis oavkortat till valrorelsen och var
kamp for Sverige. Pengar fran var for-
saljning och samtliga inkommna bidrag
kommer att redo visas i SD-Vast. Tank
pa att varje krona kommer att behovas.



Kop SD-prylar!
Flygblad i A5-storlek: Ring for prisuppgift!
SDUs tidning Ung Front, nr 1 och 2: 20:-/st
Senaste numret av SD-Kuriren, nr 22: 20:-
(Vi har Oven aldre numme for 10-20:-/st)
Skriften "SO 88-91": 50:-
Bunt SD-kuriren (lOst. blandade nummer): 100:-
Klistermiirken (OB51 Helt nyol): 100 st 60:-
"Siste svensken tar med Raggan" 25:-/ st, 2 st 40:-
"Indianerna stoppade inte invandringen-

idag sitter de i reservat" 25:-/ st, 2 st 40:-
Logerrensning blondade klistermarken: 100:-
Flaggnal (Svenska Raggan): 15:-
Rockmarke "Stoppa vansterextremismen": 10:-
50:5 partiprogram (aBS prissonkt!): 10:-
Skriften "Det dubbla sveket", 8 sid: 15:-
Skriften "SYemk flyktingpoli'ik- en kritisk betroktelse" 10:-
BSS-ettfOrsOkalt vacko debott (den valkanda boken): 90:-
T-shirt ''Trona fOr Sverige" (runskrift), XL: 110:-
Affisch "Sverige fadernesland" (fyrfarg): 20:-
BarsCirkama EP-skiva (vinyl) "Framet Svenskar": 40:-
Ultima Thules video: 129:-
Ultima Thuleplanscher (3 olika): 45:-/st eI110:-/3st
Ultima Thules CD "Vikingabalk" (nya platton): 129:-
Ultima Thules CD "Svea hioltar": 129:-
Ultima Thules CD ''The early years": 129:-
Ultima Thules CD "For foderneslandet": 129:-
Ultima Thules CD-Maxi "Vikingablod": 35:-

Kop 3 valfria Thule-CD och du far Maxin pO kopet!
Betalning sker i fOrskott till S[)-Gbgs postgiro: 38 05 85-0

Order pO minst 100:- = fraktfritt.
I


