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SD ar storsta partiet utanfor riksdagen !
Sa fick da arhundradets sista val, Europaparlamentsvalet,
sitt slut. Ett val som rekordmanga europeer vande
ryggen. Det mycket Higa valdeltagandet
(38,84%) sager hur lite EU-fragan beror svenska folket samt att det
inte finns nagon riktig forankring mellan EU-byrakraterna
i Bryssel och valjarna i Sverige.
Den uppmarksammade
Marit Paulsson-effekten
visar ocksa hur starkt personfixerat detta val blev. Manga av
hennes valjare hade ingen aning om vilken EU-politik Folkpartiet foresprakade. Det end a tydliga var bara
vilken "tuff' karring hon ar.
Tyvarr nadde vi Sverigedemokrater
inte den framgang manga hade hoppats pa, da manga av vara egna
valjare valde soffan i stallet for att ga och rOsta. Med mycket laga resurser och helt utebliven massmedial
uppmarksamhet(l)
fick vi "endast" 8568 roster (0,34%), men som dock ses av manga som helt godkant.
Helt klart ar nu att vi ar det storsta politiska partiet utanfor riksdagen.
Enligt partiorganisator
Tor Pau!sson, som jobbade hart infor valet, ar valresultatet over all forvantan och
mycket val godkant. Manga av oss som analyserat detta, kan klart hall a med.
Det finns fyra mycket positiva saker med vart forst a EU-val
1) Vi har tatt manga fier aktiva medlemmar
2)

som i framtiden

Flera tusen flygblad har delats ut och hundratals
konkurrenter en enorm styrka.

3) Vi har starkt prqfilerat
" enfrageparti"

oss som EU motstandare,

4) Vi har testat var organisatoriska
detta val utdelning

av valsedlar

kommer att jobba mer med SD.

affischer har satts upp, vilket gor att vi har visat for vara

vilket gor att manga inte langre ser oss som nagot

formaga, som har blivit mycket bra det senaste aret. T.ex. hade vi vid
pa nastan samtliga vallokaler i hela Stockholms Ian.

Den stora overraskningen
for oss som ar aktiva i huvudstaden ar att over 30% av partiets alia roster kom just
fran Stockholms lan, d v s 2631 rosterl Dettel bevisar att hart arbete lonar sig. Nu arbetar vi hart infor.va.let
2002 och ser till att sa manga som mojligt kommer i arbete.
Vi ger inte upp sa latt. Kampen gar vidare ..

En av anledningarna till att vi inte fick det stod vi hade hoppats pa i ELI-valet, var naturligtvis
det massmediala etablissemanget
Man valde att helt morklagga att vi overhuvudtaget stallde
upp i EU-valet den 13 juni Foljande artikel gick att lasa pa SDs hemsida pa internet veckan
fore ELI-valet

Massmedia tystar oer SD iofor valet
Med snart bara en vecka kvar till ELI-parlamentsvalet har de svenska massmedierna valt att
overhuvudtaget inte belysa Sverigedemokraternas
valdeltagande
Trots att partiet
representerar ca 20 000 rostberattigade svenska medborgare och som sedan starten ar 1988
bara okat sin valjarkar, har man helt valt taktiken att tysta ner SO.
De etablerade riksdagpartierna debatterar och breder ut sig i TV om ELI. s framtidsutvecklig,
samtidigt som Sverigedemokraterna
inte har en chans att na ut med sitt budskap Detta
eftersom medierna med lomska metoder "isolerar" och forsoker tiga ihjal SO.
Sverigedemokraterna
har stora erfarenheter av massmediernas vinklingar och lomska
subjektivitet lover lIars tid har vi kampat i massmedial motvind, for att kunna ill ut vart
budskap Men vi ar medvetna om att det massmediala spelet inte hailer i langden och att tler
och tler genomskadar hyckleriet
Dock har diverse "proffstyckare" tatt ekonomiskt stod och uppdrag att skriva olika backer
som anvants som redskap att bekampa SO. De tva framsta pa senare tid har varit "fronten
experten" 0) Bim C1inell och den pro-kommunistiska
veteranen Stieg Larsson.
Fraken Clinells bok "De Iwn.mdes revansc!t" har bl.a. marknadsforts kraftigt i Dagens
Nyheter Boken har ocksa recenserats stort i samtliga av de stora dagstidningarna
Dessa roda "proffstyckare" har inte nagon som heist verklighetsforankring
om Sveriges
nuvarande samhallsutveckling.
De har i sann svensk politisk korrekt and a bevisat for
allmanheten att i vart land tillhor bara demokratin och yttrandefriheten dem sjalva, men aldrig
ett politiskt parlamentariskt parti som Sverigedemokraterna
(I)
Men vi ger inte upp for det, vi fortsatter att kampal
.__._.._ ,
Sverigedemokratiska
framgangar 1999.

aBS: Var hemsida pa internet kommer i framtiden att
fortsatta att utvecklas. Darfor rekommenderar vi att besoka
den kontinuerligt
www.sverigedemokraterna.se
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Radio-SD sander varje lordag pa 88 MHz mellan klockan 14.00-15.00.
Reprisen gar pa torsdagar mellan klockan 21.30-22.30.
Har tar du hora var syn pa massmedia, massinvandringen samt politikernas
hyckleri Vi analyserar inrikes- och utrikesnyheter, detta utan politiskt korrekt
censur, samt spelar varierande nationell musik.

,

Asylratten anvands till bidragsfusk
Under 1998 Ijog var tionde asylsokande, eller ungefar 1 000 personer, om sin identitet Och
22 procent - 2 200 personer - hade redan fatt uppehallstillstand,
eller tatt sitt arende provat, i
ett annat EU-Iand eller i Norge
Skalen till lognerna och de dubbla asylansokningarna
kan vara manga Bedrageri ar ett.
- Saker du asyl i ett annat land, uppbar pengar dar samtidigt som du saker asyl i Sverige och
uppbar pengar har, sa ar det ett bedrageri. Du uppger inte att du har tatt bidrag i det andra
landet, sager Bengt Hellstrom pa Invandrarverkets
ID-enhet
Invandrarverket
sparar bidragsfusket genom att alia asylsokande som ar over 14 ar maste
lamna fingeravtryck.
Dessa jamfors sedan med andra landers fingeravtrycksregister.
En sadan
sokning tar i genomsnitt fern manader att genomfora
Enligt Nyheterna kostade missbruket av asylratten samhallet drygt 63 miljoner kronor forra
aret.
(TV-I

hemsidan 1999-05-19)

ED-organ: Rasismen lever i Sverige
Trots "goda" insatser for att bekampa "rasism" och "framlingsfientlighef'
kvarstar problemen
i Sverige Det menar EU-organet ECRI (European commission against racism and
intolerance) i en rapport om laget i Sverige. Med 20 procent av befolkningen antingen fodd
utomlands, eller med minst en foralder fodd utomlands, ar det dags for Sverige att inse att
landet ar mangkulturellt,
skriver man i rapporten. Framst bland problemen ar det rasistiskt
inspirerade vald som forekommer i landet.
(Kalla: Afiollhladet text-tv 25 maj 1999)
Var kommentar
Att en EU-myndighet (ECRI) lagger sig i Sveriges massinvandringspolitik
ar skrammande samt bevisar hur farligt och icke-folkforankrat
hela EU projektet egentligen

ar.

Syrianer tar over Norsborg
Tre syrianska foreningar har kopt Norsborgs centrum. De tre koparna ar: Syrianska
riksforbundet i Sodertalje, Syrianska ungdomsforbundet
samt Armenisk- Syrianska kulturoch idrottsforeningen
i Norsborg. De fick betala 18 miljoner kronor for fastigheten. Affaren
innebar att de tre foreningar tar over agandet efter Kommunala Botkyrksbyggen
AB och
Lansfastigheter
HB, som nu viII "renodla" sin verksamhet enligt Botkyrksbyggens
vd Bjorn
Andersson.
Fran syrianskt synvinkel ar man belaten av kopet eftersom man hade en del kapital over, som
det var dags att investera.
Syfiet med krjpet ar attfijrsoka st(jdja organisationemas ekonomi Icmgsiktigt, sager Gabriel
Melki, styrelseledamot
i Norsborgs centrum fastighets HB.

(5;vellska fJaKhladet 1999-06-22)
Var kommentar:
I sann "Volvoanda" saljer man just nu ut stora delar av Sverige. Vi marker
for varje dag som gar att Sverige blir allt mer osvenskt och att "gettoiseringen" av
huvudstaden bara fortsatter i rask takt, medan folket star och tittar pa med handerna i
byxfickorna
Fragan ar hur langt det ska behova ga tills svenska folket vaknar och verkligen
inser hurallvarligt det kommer att bli. Forresten, var kom syrianernas pengar ifran?

Valnamndens maskopi mot Sverigedemokraterna
Ett antal oegentligheter skedde pa valdagen den 13 juni i vissa vallokaler i Stockholm, sarskilt
pa Kungsholmen och i Vantor. Pa Kungsholmens Gymnasium forsvann valsedlarna snabbt,
och valnamndsrepresentanter
uttryckte muntligen sin avsky nar de fick reda pa att
Sverigedemokraterna
lade sina valsedlar pa bordet Nar tva SD-aktivister senare skulle bevaka
rostrakningen blev en del valnamndsrepresentanter
irriterade over SD:s narvaro, och gick sa
langt att saga att "har har vi Arklovs polare pa besok" (sic') Det ar viktigt att paminna folk att
varje medborgare har ratt att bevaka rostrakningen Pa St Eriks Gymnasium forsvann
valsedlarna pa ett markligt satt strax efter att Vansterpartiet hade lagt sina valsedlar pa bordet.
Pa ett valkontor i Vantor kom en valnamndsrepresentant
av afrikanskt ursprung, som
senare angav sig vara aktiv Vansterpartist, och borjade diskutera med de tva SO-aktivister
som lade valsedlarna pa bordet Hon sade att hon val' radd for Sverigedemokraterna
for att
hon skulle "slangas ut" ur landet. Sadant beteende ar fullstandigt oacceptabelt i en fungerande
demokrati. Valnamndsrepresententernas
enda funktion ar att se till att valet gar till pa ratt satt
och att inga oegentligheter sker. Sadant beteende vacker en hel del skepsis inom
Sverigedemokraterna.
Vid kommande val i Sverige bor vi se over om inte FN-oJJservatorer skall vara narvarande
vid voteringen samt rostrakningen. Pa sa satt behover vi inte oroa oss for eventuella valfusk.
Sverige klarar tydligen inte sadana enkla uppgifter.

Dagens Nyheters artikelserie om Aby och SD
Sveriges storsta morgontidning, Oagens Nyheter, startade den 17 juni en artikelserie om
vardagen i bostadsomradet Aby i Vasterhaninge
De tva journalisterna Petter Beckman och
Bengt Eurenius bodde i inhyrda lokaler i elf par veckor. Syftet var att granska och kartHigga
den s. k. invandrarfientligheten,
eftersom SO har starkt stod i omradet.
Eftersom vi Iyckades valdigt bra i Haninge kommunalval i fjol (tva mandat), ar oron stark att
detta kommer att sprida sig till flera kommuner i lanet.
En del artiklar handlade aven om knarkproblemen samt om relationen mel1an svenskar och
invandrare Men artikelserien vackte upprorda kanslor hos manga invandrare samt hos en del
rabiata svenska "multikulti"-foresprakare.
Man ansag att Aby inte var varre an andra
omraden
Den 19 juni holls ett valbesokt oppet mote pa en grasmatta pa Vargvagen.
Ca femton sverigedemokrater
var narvarande for att debattera i det varma sommarvadret DNjournalisterna var pa plats samt manga invandrare.
Det blev en mycket aggressiv debatt med manga heta kanslor. En arab uppmanade nagra
SO:are att flytta fran Sverige om det inte passade med del multietniskal Detta framgar
naturligtvis inte i sondagens DN som hade en lang artikel om motet.
Manga av oss SO:are blev mycket upprorda av detta, men ocksa nar vi blev uppmanade bade
av andra svenskar och invandrare att plocka ner den svenska flaggan fran vara balkonger.
Vice partiledare Johan Rinderheim medverkade i hela debatten och gjorde mycket bra ifran
sig Dock valde ON:s journalister att starkt desinformera lasarna, eftersom man inte talade om
vad som egentligen hande. T.ex. citerades Rinderheim bara med en enda rad i hela
sondagsartikeln, som inte var sarskilt objektiv
DN kommer antagligen att fortsatta att granska SO och se oss som obekvama i framtiden.
Vi kommer naturligtvis inte att bli overraskade om ON fort satter med sin lomska journalistik.

