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DEn-A HAR HANT...

...och DEn-A SKA HANDA

Den 11 april holl vi ett mycket Iyckat
torgmote i Landskrona. Ett tjugotal
personer stallde upp som medverkande i
motet, dar vi med tal, banderoll och ett
forsaljningsbord informerade om SD.
Talare var David Jem, som talade om
EG, miljon och invandrarkriminalitet.
Talet vackte uppskattning i synl'Jerhetnar
det gallde var standpunkt i EG-fragan
och var syn pa invandringspolitiken.
Under tiden som motet pagick spreds
cirka 1000 flygblad till allmanheten och
efter motet delades ytterligare 2000
flygblad ut till hushall i Landskrona. Tack
alia som stallde upp!

Landskrona: I detta omrade har vi tydligt
kant av positiva vindar. Darf6r har man
har borjat fundera pa att starta en
arbetsgrupp och nAl'tillfalle erbjuds aven
en kommunforening. Mer an ·halva orten
har tackts med flygblad och SD har aven
intervjuats i lokalTV.

Hela upplagan av det lokala
Burlovsbladet har nu delats ut till
hushfillan i Burlov!
Engelbrektsdagen i Stockholm den
25 april manifesterades med en
demonstration for Sverige. Omkring 200
patrioter medverkade, av dem var vi 16
Skaningar. Demonstrationen var mycket
Iyckad, och st6rdes inte av motdemonstranter. Kanske var det just dartor den
helt tystades ned inom samtliga
massmedia. Pa kvallen festade omkring
femtio SD:are pa restaurang, och innan
hemresan pa sondagen gick vi
Skaningar
och
tittade
pa
en
vikingautstallning pa Historiska museet.
Du som inte var med - missa inte denna
tradition nasta ar!
Den 8 maj stallde sig Andreas R
och Peter S utanfor Varnhemsskolan i
Malmo for att dela ut flygblad. Med nagra
undantag (extremliberaler) gick sjalva
utdelningen bra. Etter utdelningen bjod
tva flickor i H3b upp dem till klassrummet
dar man just debatterade invandringspolitik. Ett tillfalle man inte far missal
SD:arna klarade uppgiften galant.

Uppat Jandet planeras den sjatte
juni ett stort utomhusmote i Stockholm.
Ni som planerat att deltaga, anm~i1ert
intresse
fOr
samakning
till
kontaktpersonerna.

KAMPANJUGRET

har planerats i
Dalarna nagon gang i mitten av juni.
Vaije svensk patiiot c1r sJaivskriven i
Dalarna ; mitten av juni. Vi planerar
gemensam uppakning - anmal Ditt
intresse redan nu, vi aterkommer med
narmare uppgifter om fardsatt, priser och
tider.

TINAS MOTION
Vid en votering den 29/4 avslog Hoors
kommunfullmaktige Tinas motion om
lokal folkomrostning om f1yktingmottagandet. Rostsiffroma blev 38 mot
och 1 for. Skanebladet har en Iiten
rapport att lamna lasekretsen. En
hycklare i Hoors hogsta beslutande
f6rsamling, ville att man skulle strunta. i
200 valjares asikter. Han foreslog redan
nar alias vc\r Tina lamnade in motionen
for behandling, att den skulle avslas pa
stc\ende fot. Tala om fOrakt for den
svenska folkviljan!
har kommit over ett mindre
antal flaggnalar till ett lagre pris an i
Stockholm: 7 kr/st. Bestall hos:

SD-Hoor

SO-Hoar
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PI 831, 243 36 HOOR

VARJE LORDAG
Andreas Reutersward 046 - 14 90 68
Patrik JOnsson 040 - 21 1505
Dessa ar dina kontaktpersoner om Ou
viii veta vad sam ar pa gang inom SO i
lanet. Vi har m1gon form av aktivitet i
lanet varje lordag. Ring och hor efter
vilken tid och motesplats sam galler.
Planerat for maj
al': 16/5
utdelning i Malmo. 23/5 fest i Lund, 30/5
utdelning i Loddekopinge.
,Stall upp om du har tid. Kom ihag!
Ett partis framgangar ar ett fesuitat av
dess medlemmars verksamhet.

SD-VAKTER
For ordningshallning och bevarande av
motessakerheten pa SO:s tillstallningar
har vi beslutat att halla oss med egna
vakter. Vi kom tram' till att cirka sex
stycken ar ett bra antal att borja med. Tre
anlll&lningar her kommit in, viII Ou staila
upp som SD-vakt, skriv ett brev till boxen
och beratta 'farfar Du ar lamplig. Mark
kuvertet "SO-vakt"!

ltlRFESTEN

Du glommer val inte grillfesten nu den
23 maj? Oet bjuds pa forratt , varmratt
och efterratt, allt for' en kostnad av
endast 80 riksdaler (toser endast 60:-)
(anmiil oss for konsdiskriminering! Red
Anm). 01 och vin finns till salu. For er
siofockar som har glomt att betala in har
vi flyttat '(ram sista anmalningsdag. Ou
anmaler Dig genom att betala in
entreavgiften pa postgirot, tala om vad
det galler, senast den 18/5. Flickvanner
och f1ickors pojkvanner ar mycket
\talko~na. Tapa en slips, vi ska bracka
Ian W och kommer da:ior att utlysa
tavling for roligaste slipsen!
Varfesten ar den fOrsta fest SO-Skane
hailer. Vi hoppas dartor pa stor
uppslutning. Kom· ihag! Delad gladje
kommer atltid att vara dubbel gl~dje.
Ordna sa aUgladjen p!l fasten bhr enorm
genom att komma.

,VALFONDSKONTOT

I

?

7412-10-04108

ViII Du se en kraftfull valkampanj
Anvand i sa fall ovanstaende

I Malmo och Burl6v 1994?
F6reningsbankskonto!

Vi har nyligen oppnat detta konto sa att de pengar ni medlemmar anse
skall anvandas till aft ge era asikter tyngd i morgondagens samha~le sk
,kunna fa sta ororda och forranta sig.

CENSURERA T!
Har foljar en insandare som inta
bedomts sam ·Uunplig
for publicering i dagspressen. Far Ou en
insandare refuserad av massmedia skicka den garna till Skanebladet!
ft

Byt regering!
Den borgerliga regeringens invandrarpolitik liknar verkligen Ebberods Bank.
Pa den korta tiden av tre manader har
man Iyckats med att femdubbla antalet
asylsokande. Oetta maste betraktas
som det storsta paslaget nagonsin, som
drabbat de svenska skattebetalarna.

I

Raknar man enkelt mad 200.000 kr
per asylsokande och ar och med tva
arsgrupper var antalet flyktingar ca
80.000, och bUr nu - med borgarregeringens insats - 400.000 st. Kostnaderna blir
da foljande: Fran att ha kostat 16
miljarder kr per ar okar bordan till runt 80
miljarder. Detta ar borgerlig politik.
Sa har kan det inte fortsatta. Oet
hjalper inte med dimridaer och att den
skyldiga, Birgit Friggebo, pratar i media
om mer pengar till kulturen. Vad som
behovs ar den borgerliga regeringens
avgang, atminstone i dess nuvarande
skepnad.
Gosta Bergquist

