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Lordagen den 15 augusti:

STORAKTION I YSTAD
LOrdagen den 15 augusti samlas vi fOr en storaktion i Ystad, oeh vi inbjuder alla
SD:are i Skane att sluta upp denna dag! Vi kommer att ha nagon fom1 av aktion i
Ystads centrum, eventuellt ett torgmote med bokbord och tala.--e,och dessutom ska vi
tiicka sa stora delar av staden vi bara kan med SD-blad.

Ring kontaktpersonerna fOr information om samlingstid/plats och samakning!
Det finns planer pA att bilda en arbetsgrupp fOr Sverigedemokraterna i Ystad, i
sydligaste Skane. Med vara aktioner den 15 augusti hoppas vi kunna vacka ett stort
intresse fOr SD bland Ystadsboma, oeh fOrhoppningsvis ocksa 6kad medlems-
tillstromning i kommunen!

NEJTILL EG!
Far de fIesta Sverigedemokrater ar EG,
liksom den Europeiska Unionen, som roda
skynken att slita sander. I ryggmargen har
vi det nationella ansvaret, vilket innebar
att Sverige alltid ska farbli ett sjalvstiindigt
land.

Vi kan pa egen hand ta fram fakta om
EG. Men sadan kan oeksa fas genom t.ex.
organisationen "Nej till EG".

Du kan prenumerera pa "Kritiska
Europafakta" - det kostar endast 50 kr.
Adress: Rikskansli Nej till EG

Box 31124
400 32 GOTEBORG
Postgiro: 433 02 (J7 - 4
Tel: 0311428640

Oeh har ett prov fran namnda tidskrift:
"Kort om Europeiska Unionen
EG-motet i Maastricht beslot att bilda en
supermakt, Europeiska Unionen:

1. Stark centralmakt som kan fatta beslut

i praktiskt taget alIa fnlgor utom religions-
.f...& ~r •••• k'V' "tn'va(,~01ltl'k +';;. ••"',/0:>.-:" 1....•tltl1r
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industri, ekonomi, budget, milja, stodek
pa kondomer, bojning av slanggurkor med
mera.

2. Majoritetsbeslut (ingen vetoratt) inom
flertalet omraden. Sverige vantas fa 4 av
80 roster i ministerradet. Det kravs i dag
54 av 76 roster for kvalifieerad majoritet.

3. Federal polis (Europal).
4. Parlament som inte ar lagstiftande,

utan framst radgivande.
5. Bynlkrati med 16 000 tjansteman i

Bryssel.
6. Domstol i Luxemburg med stor

politisk makt.
7. Gemer-samt medborgarskap, pass,

rlagga, national sang, central bank, valuta.
8. Gemensamt forsvar i slutet av 90-

talet, majlig kamvapenmakt.
9. EU saknar uttradesparagraf. fI
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·.INSANDARE

H ". ,'?ets mot patnoter.
Med anledning avNST:s

ledarsidaden 5/6.
Ni sager jiimt att vi, Sverige-

demo krater, ar Asiktsfartryeka-
re, nazister, rasister, faseister
oeh annat .som kan anvandas i
fOrnedrande syfte. Detta visar
hur okunniga ni ar. Ni vet helt
enkelt inte vad ni pratar om.
Tag reda pA fakta oeh gar det
fran olika synsatt.

Vidare sA skall mar. "vanda
oss ryggen". Plotsligt sa blev det

rt brevt~
llJ ledarsidan
tillAtet att fOrtryeka andra pa
gnmd av en asikt pA exakt sam·
ma satt som nazisterna f6rbjod
soeialdemokraterna nar de fiek
majoritet i Tyskland. Att ni ba-
ra har mage att babbla om de-
mokrati. Nedan faljer nu ett ur-
drag ur Sverigedemokraternas
program:

"For att den opinionsbildande
politiska verksamheten oeh de
politiska partierna skall kunna
arbeta pa Iika villkor kriivs ii.tt
de m'edborged;6a fri- vch dttig-
heterna garanteras sBval i
grundlagen som i vardagslivet.
lnga politiska partier skall dis-
kriminer-as eUer farhindras att
framfara sin mening. Sverigede-
mokraterna ser varje inskrank-
ning av politisk Asiktsfrihet. ytt-
rande av frihet och motesfrihet
som ett hot mot demokratin".

Er hets mot oss ar tiofait var-
re an den vi pAstAs bedriva mot
invancrare. Mot obekvama
svenskar ar det tydligen fritt
fram atthet.'la hur myeket som
heISt, oeh ciA speeieHt' oss
svenska patrioter.

Krav pa begl'ansning av in-
vandring frAn andra varldsdelar
eHer andra liinderhar ytterst
sallan med raSi!;ffi att gora. Vi .
vill varna om vArt lands folk-
stam, kultur oel; ekonomi men .
sarntidigt sa har vi stor respekt
for andra folk oeh deras kultur.

Tyeker att ni skaH slA upp or-
det rasism i nagot lex ikon oehta
reda pa vad det betyder oeh se-
dan anvanda det fcirnuftigt,
samt att gora' skillnad pa na-
zism, rasism,. rasmedvetande
oeh !1yktingmotstand.

Landskrona
Sverigedemokrat

Svar
OrganisatiOll\lr sam sverige-

demokraterna oeh framstegs-
partiet bor ingnlunda fc.irbjudas.
Avgrundspartierna skaU istiillet
bekampa~: med de medel som
demokratin 0(;11 den fria' opi·
nionsbildningen erbjuder.

Daremot ar etablerade politi-
ker pa intet sim tvungna att ha
kontakt cUer samrore med ny-
nationella oeh folkstamsvar-
nande gruppel' bara fOr att dessa
lyekats kriila sig in i beslutande
fOrsamlingar!

Sverige-
.demokrater - patriote~?

De fcirbund 80m sjiil,vmant ta- -
git pa sig roUen som "patrioter"
har mer an nagra anclra skadat
den nationeHa aaken. Langre an
sa gAr det knappast att komma
fran det gemensamma demokra-
tiska, humanistiska oeh fredliga
svenska historiska arvet! Det ar
direkt patetiskt att se oeh hora
exempelvis sverigedemokrater-
nas "mas5uppvisningar" dA
knappt hundra personer bra-
kande stakar sig igenom den
svenska nationalsAngen.

Den anstandiga borgerlighe-
ten mABte valja vag. Skall den
har typen av grupper gradvis
aeeeptetas eHer sit-all Ild,gOiU5
en klar oeh tydliggriins mot de
partier som finns bortom ny de-
mokrati?

I Landskrona ar fragan bran-
nande. Framstegspartiet i stug-
varmen eHer ute i den ideologi-
aka kylan?

Ovanstaende inHigg fran Hakan Linden i Landskrona, oeh tidningens kommentar,
publicerades pa NST:s ledarsida 920623.

Uigg marke till pol.red:s ordval; "avgrundspartier", "krlila", "brakande". Oeh
vilken ar pol.red:s demokratisyn? Nar manniskor rostar fram oss i fria val, oeh pa sa satt
ser till att vi kan "krlila in", sa antyder pol.red. att etablissemanget (som enligt pol.red.
sa fint slagit vakt om det demokratiska, svenska historiska arvet, oeh tydligen alltid
lyssnar till folkets asikter) sIca dra upp en grlins mot oss. De etablerade ska alltsa
utbrista "Vi maste varna om demokratin - vi maste frysa ut de som inte tyeker som vi~R I



pA GANG I LANET
Sedan bOrjan avapri] ar vi ute varje lordag for att sprida SD:s budskap, allra oftast i
form av flygblad, som delas ut till hushAIl i orter runt om i Skane. Sedan forra
Skanebladet har vi delat ut cirka 8 500 blad i Arlov, Malmo, Lomma, Eslov, Kavlinge
och Helsingborg. Ett stort tack till alIa som staller upp peilordagarna, oeh hjalper till med
detta jattejobb. Tack ocksa, ni som pa egen hand delar lit flygblad iera egna kommuner,
exempelvis Landskrona och Eslov!

Planerat for nannsta fraintiden ar bland annat tillverkning och utdelning av ett lokalt
Hoor-blad. Detta flygblad ska spridas till hela Hoors befolkning, och tar bland annat upp
att Hoors kommunfullmaktige inte viII kannas vid folkmajoritetens asikter i
flyktingfragan. SD:s motion om folkomrostning om flyktingmottagandet kordes ju over
av kommunfullmaktige med rostsiffrorna 38-1. Detta trots att, enligt en
opinionsundersokning, 70% av Hoors befolkning ar negativa till flyktingmottagandet i
kommunen. Vi kommer att skriva oeh utforma detta blad en lordag inom kort, hor av dig
om du viII hjalpa till.

Andra planerade lordagsaktiviteter ar fortsatta flygbladsutdel ningar, bl.a. i Malmo.
Och saklart Ystad den 15 augusti, stall upp dar om du kan, varje SD:are behovs!

Ring kontaktpersonerna for tider oeh samlingsplatser!
Andreas Reutersward 046/14 90 68
Pat.rik Jonsson 040(21 1505

I~~~~~:~~~~~kane. Betalningen satter Du in J
vart postgiro 42 38 12 - 7. Frakt Ingar oeh vi gor allt fOratt Du ska fa Dina grejor inom
14 dagar.

FlygbIadet "Nu satsar vi pa nagot nytt!" , 1000 st
Stort knappmarke "For ett svenskt Sverige"
Partiprogrammet "FOr Sveriges basta"
KHstermarken, 100 st blandade sjalvhaftande

Bildekal~
,"Indianerna stoppade inte invandringen - i dag sitter de i reservat... II

"Siste svensken tar flaggan med sign Kra ftfull!
" Stoppa flyktinginvasionen"
"Stoppa invandringen NU!"
" Sverigedemokraterna" 2-fiirgs

200:-
10 :-
30:-
75 :-

30:-
30:-
10:-
10:-
10:-

Stordekaler i t1erfiir~;
"ROr inte mitt land!" Snygg!
"Svenskarna fOrst!" Miiktig!
"Tiden.ar mogen ... fOr Sverigedemokraterna"
" Sjobo i dag - Sverige i morgon II

" Utan svenskar stannar Sverige!"
"SD" (med fdckIan)
AlIa sex stordekalerna tillsammans: BiIJigt!

Handla hos Sverigedemokra terna
- Du stodjer svensk nationalism!

10:-
10:-
10:-
10:-
10:-
10:-
50;-



Det dubbla sveket
VI ¥ill verkligen rekommendera er sam

il!te bestiipt den nya, Deh myeket liisviirda,
mformatlonsskriflen "Det dubbla sveket"
att gora del. Har ett utdrag ur inneh,Hlet:

"SVERIGEDEMOKRATERNA AR
SVERIGES MEST
FLYKTINGVANLIGA PARTI!
Yi vill namligen hjalpa de verkliga flyk-
tmgarna. De15 miljoner sam tvingas leva
under ohyggligt svara forhallanden i varl-
dens stora flyktinglager. Riksdagspartier-
na tyeks daremot bara vara intresserade av
de sa kaHade flyktingar som har nld att
kopa. flygbiljett till Sverige. Enligt FN:s
flyktmgkommissariat ar endast 5% av de
".flyktingc:r" som saker asyl i Europa verk-
ltga flyktmgar, dvs tOrfoljda pa grund av
politiska uppfattningar, ras eller religion.
Den stora massan ar ratt oeh slatt ekono-
miska eller soeiala "flyktingar". De ar inte
utsatta for nagon forfoljelse utan kommer
hit i avsikt att med ett enda slag fa en
radikal hojning av sin levnadsstandard ...
. ...~~ det ~~merkostnaderna for fiyk-

tmgpohtIken IJuger politikerna an mer
hamningslost an vanligt. En siffra sam de

ofta namner ar.5-6 miljarder kronor per ar.
Men det beloppet motsvarar inte ens an-
slaget till Statens Invandrarverk (SlY), sam
brukar uppga till ea 7 miljarder kr per <if.

...De ea 40.000 "flyktingar" oeh deras
anhoriga, som Sverige brukar ta hand om
varje ar, kostar de svenska skattebetalarna
15 till 20 miljarder kronor: ~1inst. Den
summarf skulle faktiskt dieka till aU ge en
nodtorftig fOrsorjning at alIa varldens 15
miljoner verkliga flyktingar ...

...Den 'intemationella statistiken
belyser klart hur generos' oehexeeptionell
den svenska flyktingpolitiken ar. Enligt
FN hade Europa i borjan av 1991 tagit
emot ganska exakt 1 miljon flyktingar. Av
dessa svarade Tyskland for 250.000
(25%), och Sverige kom tvaa med
211.000 (21%). Men Tyskland har 20% av
Vasteuropas befolkning, Sverige bara 2%.

Lander som i storlek ar jamforbara
med. Sverige hade bara tagit emot ,9mkring
en Hondel sa manga flyktingar: Osterrike
18.000, Norge 23.000, NederHinderna
28.000, Sehweiz 29.000 ..."

"Dei dubbla sveket" bestiiJIer Du thin
riksorganisationen pa PG 23 45 65 - O.

Pris: 15:- 1st, 100:- Itio st.

..
Andrat valfondskon to!

Vi har hittat ett nytt konto i en annan bank vilket har flera stara fordelar gentemot det
g~~nla b~nkkontot. Nyekeln till det nya kontot ar:
CJ.earmgnr: 8214- 9
Kontor.r: 3.382.762. - 7
Du g?r pattiet, r.1us.kassor~n, en tj~n~t om du som vanligt skiekar allmanna bidrag till
postgrrot, men gor dIg besvaret att ga tIll banken med dina valfondspengar.

STOD DITT PARTI!
Ett varmt tack till Er som ger Sverige-
demokratema ekonomiska bidrag.

Sedan forra Skanebladet har 2 515:-
inkommit i bidrag till SD har i Ianet. Av
dessa bidrag ar vi sarskilt tacksamma fOr:
1.Andreas i Lund, 1 000:-

fiiiiiiiii'liiiii!iiiir----:-----------~ 2. Tommy iMalmo, 500:-
1111111111111111111 Med sorg vill vi meddela att 3. Jan & Tina Ii HOOf, 300:-

11\\111\\ 1111111111

Ralph Rosenquist, Per-Olof iMalmo, 300:-
en av varn medlemmar iMalmo, tragiskt H' r
gatt bort. Vi sander dig en sista halsning. jart 19tTACK!!_ Kassoren -

BiljardkvaIl
Vi funderar pa aU nagon levall hitta Stora
Nygatan 19 i Malmo, oeh Interpool biljard-
salonger for att ?li b~ljardarer. Vill du hanga
med? Sla ett plmg tIll Andreas eller Patrik!
Pris: 34:-/timme oeh skalle.


