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Glad sommar, partikamrater!
Det ar nu snart bara ett ar kvar till vart genombrottsval. For visst ser det ljust ut! I fona valet
knep Ny Demokrati och SjobopartiE2tvara roster.
Sedan dess har det visat sig att NyD bara
pratar, och Sjobopartiet gor knappt ens det.
Den ena gallupundersokningen
efter den
andra visar att en allt storre majoritet svenskar
liksom SD sager nej till EU och invandring (till
och med bland folkpartiets valjare iir nu en
majoritet emot den forda flyktingpolitiken ...).
Vi behover alltsa inte overtyga folk, men vi
maste visa att vi ar aktiva, vad vi star for (och
kanske viktigare: vad vi inte star for) och att vi
gar framat.
I Skane gar vi framat snabbare an nagonsin,
informationspaketen gar at som smor i solen och
nya medlemmar trillar in varje vecka. Badar golt
infor valkampen nasta sommar, en sommar som
garanterat kommer att bli het!
Varen 1994 boriar SD
Skane yalkampenl
Var
ekonoml far Inte bll ett
hinder - stod valfonden
ayen Dul Vart mal:
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VI ARVDE
£ira midsummar langt ute pa landet ar nagot
som man aldrig blir matt pa. Sa har i
hogsommaldaga.T upplever man som allra
I starkast den underbara svenska naturen. Vi har
i begavats med en mangskiftande natur, alltifran !
! vara skanska slatter och kuster till den tysta 1
fjallvarlden med sin midnattssol. Och vem I
skulle inte vilja njuta Tivedens dunkla skogsII mystik eller Dalarnas gronskande fabodsvallar.
I
Allt detta maste vamas innan det ar fOr
I sent. Om katastrofen med den europeiska
I unionsbluffen blir ett faktum aven for vart land,
I ar dessa miljoer ett minne blott i sin nuvarande
6:ia miljo. Det som kommer att ske at att tyska
ultrakapitalister
exploaterar vara naturskona
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industrier. Vi ska inte tro att vi sjalva kommer
att aga dessa verksamheter. Nej minsann, vi ska
snallt dansa efter pipan i Bonn och Bryssel.
Om vi i "EU-paradiset" vill vandra i fjiillen,
sa ar berggrunden fylld med kiimavfall fran
Frankrike. Rent vatten kommer inte att vara en
sjalvklarhet. Centraleuropeerna
har i gott
samf6rstand f6rdarvat sina egna vattendrag.
Lat inte detta bli verklighet i Sverige. De
goda opinionssiffrorna i EU-fragan kommer inte
att besta av sig sjalva. Vara motstandare SkYT
inga medel. Vi maste fora en stenhard kamp
mot EU, for Svei'ige!
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Detta har hant•••

Bidrag sedan 930518:
SD Lund
Gen, Malmo
Paul, Ystad
Richard, Malmo
Paul, Ystad

100:200:-

50:100 :-

50:-

Sedan sist har vi haft skolutdelningar runt om i
Skane och massiva flygbladsutdelningar i Malmo,
vilka har givit mycket stOTtgensvar (inte min5t i
form av ett langt radioinslag i ett program iran
Opponentgruppen i Malmos narradio. Lyssnarna
varnades dar for de nazistiska flygblad som just
nu delas ut i staden, och uppmanades att ringa
och blocker a var telefonsvarare!).
Arbetsgruppema
i Helsingborg och Y stad
har kommit i gang pa allvar. Infotraffar, tidningsintervjuer, stora flygbladsutdelningar och fOrsaljningar. SD Helsingborg har dessutom blivit fOrsta
kommun (forutom Stockholm) med egen partilokal!

Fader vdr som ar i Bryssel
Helgat vare Ditt namn
Ldt oss komma till Ditt rike
Ske Din vitja
Sd som i Bryssel
Sd ock i Sverige

Tac:k!

Ett vannt tack fOr de fa men valbehovliga bidrag vi fatt
sedan sist. GlOm inte att inte bara valfonden behaver
pengar, utan aven den lopande verksamheten. !nom kort
kommer vi att fa stora utgifter (ett nytt flygblad ar pa gang
bland annat). Visa din nationella solidaritet genom att
handla ur Skanelagret ochl eller satta in ett stod pa PG:t!

Skanelagret
Foljande SD-produkter kan Du bestalla direkt fran SD Skane. Betalningen satter Du in pa
vart postgiro 42 38 12 - 7. Frakt ingar och vi gor allt for att Du ska fa Dina grejor inom
14 dagar.
Flygbladet "SO - en ny kraft for Sverige", 100 st
Knappmarke "Stoppa vansterextremismen"
Stort knappmarke "For ett svenskt Sverige"
Part·Iprogramme t "F"or Svenges
.
b"ast a...............................................................
"
Klistermarken, 100 st sjalvhaftande OBSI Helt nya, SD Skanel
Provnummer av SO-kuriren
Tre nummer av SO-kuriren
Ung Front nr 1 (SDU:s tidning)
SO:s handl ingsprogram i EG-frAgan
Skriften "Europaunionen - nej tack!"

50:5:10:30 :75:20:50:20:20:10:-

Bildekaler
"Indianerna stoppade inte invandringen - i dag sitter de i reservat
"5'Iste svensken tar fl aggan me d sig
. "
"5 toppa fl y k"tlnglnvaslonen
.
" ..,
"5toppa .Invan drlngen
.
NU!"
"5verlge
. d emo kra t erna "

"

Stordekaler i flerfarg
"R'"or Inte mitt
. Ian d!"
"Svenskarna forst!"
"T'd"
. edemo krat erna "
I en ar mogen •.. f"or 5veng
"Sjobo i dag - Sverige i morgan"
"I Utan svenskar stannar Sverigel"
"SO" (med facklan)
All a sex stordekalerna ti Ilsammans:
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30 :30 :10:10:10:-
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10:10:10:10 :10:10:-

50 :-

Handla hos Sverligedemokraterna
- du stodier sve,:nsk nationalism.
Kontakta Din kommunforening!
SD Hoar
PL 831
24336 HOOR
0413 - 235 91
_P_G_:_4_3_7_9_S_7_6_-_4

SD Lund
Box 1194
221 05 LUND

SD Malmo-Burlov
Box 14 022
20024 MALMOSt
040 - 96 60 65
PQ: 42 38~
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SD Ystad
P Svensson
Vasterg 35 C
271 35 YSTAD
fQ: 6~3 3061 -
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