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Mot valet 2002...
Vi Sverigedemokrater ger inte upp sa Bitt.
En del tappar motivationen valdigt fort. En del har inget talamod aIls medan andra
sager att det ar helt korl. Man envisas om att det aldrig gar att gora nagonting at den
nuvarande situationen i landet. Men en del av oss ger inte upp sa latt. Vi fortsatter att
kampa trots ett enormt motstand fran etablissemangets sida. Vi har precis bara borjat
med uppbyggnaden av var politiska motstlmdsrorelse! Att ge upp nu, yore en d~Hig
ide.
Efter hastens nationella vindar pa kontinenten med DVU i Tyskland, FPO i Osterrike
och SVP i Schweiz, som du ocksa kan lasa mera om idetta nummer, har motivationen
till att fortsatta aldrig varit stbrre an nu.
Med mindre an 3 ar kvar till nasta val, har vi inom SD redan borjat planera kommande
ar av aktiviteter. Flera aktiviteter har ocksa anordnats sedan ED-valet i somras.
Stora lyckade propaganda aktioner med flygblad, affischering och "G-moten" har
genomforts i bland annat kommunema Botkyrka, Sodertalje och Huddinge.
Resultaten fran dessa har varit overraskande goda. Manga som tagit del av vart
budskap har hort av sig och flera nya medlemmar och aktivister har strommat till for
att fortsatta var gemensamma kamp.
Vi hoppas att ni lasare kommer att uppskatta detta nummer tre av S:t Eriksbladet och
att fortsatta arbeta aktivt for partiet med sikte pa valet ar 2002.
Kampen har bara borjat ...

OBS: Detta nummer av S:t Eriksbladet skickas aven till aktiva
SD medlemmar i Stockholms Ian. En eventuell fortsattning med
detta beslutas av SD-Stockholms styrelse senare i host.



Socialdemokrat i Solna stal pengar
En aktiv politiker fnin socialdemokratema i Solna, Alex Kalpakidis (enligt uppgift fran
oppositionsradet, bekraftat av Ekobrottsmyndigheten), ordinarie foretradare i
kommunfullmaktige i Solna jamte MikaeI Damberg (SSU-ordforande), har i mandags
anhallits, misstankt for att ha stulit ca en miljon kronor fran kommunens kassa. Enligt Tony
Carlsson, utredare pa ekobrottsmyndigheten, har denne socialist satt upp vanners och
bekantas namn pa kommunens lonelista. Pa sedvanligt satt ville socialisten K G Svenson,
socialdemokratiskt oppositionsrad i Solna, inte kommentera saken.

Annu en gang har socialistema stulit medel fran skattebetalama. Att socialistema stjal
pengar ar inte nytt, eftersom socialistema har, sedan de varit verksamma i politiken i hela
Europa, varit inblandade i ett antal bedrageri- och korruptionsskandaler. SD kan bland
annat namna skandalen i Spanien med spanska socialistpartiet och Felipe Gonzalez,
Agustaskandalen i Belgien med Guy Spitaels, fd. statsminister och ordforande for den
Socialistiska Intemationalen, och Louis Niclaes, NATO:s f .d. ordforande.
Vad betraffar Belgien kan en rolig anekdot berattas: en lag mot den organisenl:de
brottsligheten stiftades, men andrades sedan man i Belgien upptackte att alIa anklagade
socialister kunde atalas for organiserad brottslighet.
Boucheron- och Tapieskandalen i Frankrike skapade stora rubriker och svartade ned
godhets- och jamlikhetsbilden av socialistpartiet. Detsamma gallde italienska
socialistpartiets ledare, Bettino Craxi.

Vi svenskar skall visa var avsky mot att sociaIdemokratiska folkvalda stjaI pengar
som skattebetaIarna arbetat for.

Det ar viktigt att visa att vi Sverigedemokrater tar starkt avstand fran denna ideologi som
har brottsliga politiker i sina led, d.v.s. socialister 80m stoppar in pengar i egna konton. Vi
kommer i fortsattningen att ta upp varje fall av bedrageri och brottslighet som socialistema
gor sig skyldiga till.

MikaeI du Bouzet

Mera skattepengar
till Tensta konsthall
Inte helt ovantat kommer Tensta konsthall
att ill fern miljoner kronor i stod av
skattefinansierade Stockholms stad till sin
fortsatta verksamhet.
Pa konsthallen visas bade svensk och
intemationell nutidskonst.
En stiftelse kommer att bildas for att driva
konsthallen vidare.
Det mangkultureIla samhallet fortsatter
aIltsa sin utveckling i rask takt. Samtidigt
som manga inte verkar ha nagon aning om
vad som haIler pa att handa. Nar kommer
det att ta slut?

Irakier smugglade
flyktingar i minibuss
I minibussen hittade polisen 14 irakiska
flyktingar sittande pa golvet. Men foraren
havdade att han inte hade en aning om att han
inte var ensam i fordonet. Mot sirt nekande
atalades han for grovt brott mot
utlanningslagen.
Mannen, som ar irakisk medborgare och bosart
i Danmark, kom med farja till Helsingborg i
borjan av augusti. Han ar sedan tidigare
misstankt av dansk polis for mannisko-
smuggling, skriver Helsingborgs Dagblad.
Hur manga "flyktingbussar" kommer in
olagligt i Sverige per dag?



Sveriges Television borjar visa verkligheten
Tisdagen den 19 oktober visade Reportrarna i licensbetalda Sveriges Television, 80m en
tiekande bomb. Programmet handlade om unga invandrarkillar som ranade oskyldiga svenska
ungdomar i Malmo. I mars "avslojade" Dagens Nyheter att ca 85% av ungdomama i
ranarligoma har invandrarbakgrund. Detta kom dock inte som nagon storre nyhet for de flesta av
oss, Sverigedemokrater, utan detta var just vad vi varnat for i over 10 ars tid.

Den valkande joumalisten Bo Holmstrom inledde programmet med att bl a saga:

"For nagra ar sedan kanske ni hade tvekat oeh saga som det var, med att anvanda er av ratt
ord, jOr att inte ge rasister oeh nazister mer vatten pa sin kvarn. Det ar nog bii.statt se
sanningf!n i vitogat ... integrationspolitiken har fullstandigt miss/yekats!"

Programmet bevisade den ena tragiska saken efter den andra. I invandrartata Rosengard
framgick att det ar vanligare att vara arbetslos an att ha ett jobb. Reportem Per Svensson berattade
att Expressen redan ar 1965 kallade Rosengard fOr "nybyggd slum" och att det idag ar ett ghetto.
Det framgick aven att det sker i genomsnitt ca tva ran per dag i Malmo. Offien ar nastan alltid
oskyldiga svenska ungdomar som ofta ranas pa sin mobiltelefon och pengar.

Att manga andra generationens invandrarungdomar, i storsHidemas fororter, inte har nagra
rotter i' Sverige och samtidigt kanner en total identitetsloshet ar en naturlig foreteelse i ett
multietniskt samhalle. Detta ar inte ett "framlingsfientligt" eller "rasistiskt" pastaende som ar
gripet ur luften, utan en storre trend i Vasteuropas storsHider som det inte gar att blunda for.

Ansvaret ligger naturligtvis hos etablissemanget I forsta hand hos Sveriges "roda" joumalistkAr
som med lomska metoder har valt att censurera och desinformera svenska folket om
invandringsbrottsligheten. Det ar forst nu pa senare tid som man valt att belysa des sa allvarliga
problem for allmanheten. Ett program som detta skulle vara omojligt att visa for bara ett par ar
sedan.
I andra hand ligger ansvaret hos ledande "liberalmarxistiska" politiker som bedrivit en
landsforradisk och odemokratisk massinvandringspolitik, helt mot svenska folkets vilja. En liten
del av dessa konsekvenser kunde man tadel av i programmet
Som manga nog observerade var programmet mycket grovt vinklat sa att tv-tittama pa ett
subjektivt satt skulle ill intryck avatt det var va/digt svart for dessa stackars ranare. Men att det
samtidigt var svenska skattebetalares "fel" att den sa kallade integrationspolitiken inte fungerade
raft i Sverige. Detta var naturligtvis INTE ovantat av SVT: s lomska journalistkar-;.

De etablerade svenska massmedierna har i manga ar valt att "dolja" den stigande grova
brottsligheten bland landets invandrargrupper. Men pa senare tid har man overraskande borjat belysa
detta allt mer. Har foljer en del fakta som medierna valt att "avsloja":

85% av ungdomarna i ligoma som med
hot och vald ranar oskyldiga svenska
ungdomar har invandrarbakgrund!
(Kalla: DN 99-03-99)

Antalet ran mot vardetransporter i
Stockholm har mer an fOrdubbJats pa ett
ar. Bakom dem ligger "maffia liknande"
gang som rekryterar nya medlemmar bland
12-13-aringar i forortema.
(Kalla: Polisen / Aftonbladet 99-08-20)

68% av de misstankta valdtaktsmannen
ar inte fodda i Sverige! Detta enligt en
rapport dar det saknas uppgifter om hur
hog procentsatsen ar om aven andra-
generationens invandrade valdtaktsman
hade raknats. (SvD 97-08-07)

I Stockholm valdtas 7 till 8 kvinnor varje
dag! D v s 24 tim/8 = 3. Ca vart 3:e timme.
(Kalla: Polisinspektor Rolf Ediri, Metro 99-04-26)



Stockholms Stad bryter mot motesfriheten
Sondagen den 14 november kl. 15.00 skulle SD-Stoekholm halla ett styrelsemote vid
Medborgarhuset pa Sbdermalm. Lokalen bokades under veeka 43, oeh en sal beviljades till SD
for tre timmar. Tisdagen den 2 november blev SD kontaktade av Foreningsavdelningens direktor
Bo Johansson, som sade att lokalen ej kunde hyras ut till SD. Huvudargumentet tyeks vara att
"i grund och botten tycker vi inte om er organisation".

Art Sverige inte ar en valfungerande demokrati vet vi sverigedemokrater sedan lange. Att statliga
organisationer fbrbjuder oss att hyra lokaler ar ytterligare ett steg mot fullstandigt asiktsfbrtryek i
Sverige, vilket redan idag ar myeket utbrett. Att hindra ett registrerat parlamentariskt parti, som
deltagit vid de senaste valen, att ordna moten ar ett brott mot den lagstadgade foreningsfriheten.
Regeringsformens 2 kap., 1 §, st. 3 uttryeker tydligt att "Varje medborgare iir gentemot det allmdnna
tillforsakrad m6tesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst for upplysning, meningsyttring
eller annat liknande syite eller for framforande av konstniirligt verk". Vidare sager
Europakonventionens artikel 11, S1,1 att ''Var och en har raft tillfrihet att delta ifredliga
sammankomster samt till foreningsfrihet".

Stockholms Stad bryter mot dessa tva lagar. Stoekholms Stad nekar oss den rattighet vi har att
forenas med det losryckta oeh godtyekliga argumentet att "staden inte lamnar stod eller ger
upplatelse till foreningar/organisationer som bedriver verksamhet som framjar rasism. Den samlade
bedomningen av er organisation iir att den i detta sammanhang inte uppfyller de av staden stallda
kraven". Sverigedemokratema kommer sjalvklart att overklaga beslutet hos Uinsratten i Stoekholms
Lan.

Vi kommer aldrig att tolerera ett sa oaeeeptabelt overt ramp pa demokratin oeh de lagstadgade
frihetema som vi svenskar har. Kommunfullmaktige i Stoekholms stad ar nu tvungen att offentligt i
media forklara hur kommunstyrelsen fornaller sig till Sverigedemokraterna. Om vi inte Tarmbtas nar
oeh var vi vill kommer vi att driva rattsproeessen sa langt den gar, aven om det innebar en rattegang i
Europadomstolen i Strasbourg.

PM Nilssons antidemokratiska ans"ikte
" - Den dag ocksa Sverige far eft jrtimiingsfientiigt missnojesparti kommer jag och
mina kollegor aft kasta oss over flJretradarna. Det gjorde vi med Ny demokrati, och
lyckades. "

Sa skriver PM Nilsson, redaktor pa ledarsidan i Expressen, 99-11-07. Budskapet ar latt att tolka: den
dagen ett parti, som inte tillhor etablissemanget oeh som ar kritiskt till den forda
invandringspolitiken, tar valjamas breda stbd kommer han att "slakta" dess foretradare tills partiet
forsvinner fran den politiska kartan. Menar PM Nilsson oeksa genom att "kasta sig over foretradama"
att han oeh hans kollegor tanker overfalla ledarna for ett sadant parti? PM Nilsson anser att det var en
god gaming att forinta Ny demokrati. Sa ser media pa den fria asiktsbildningen idag!

Svenskarna borde nu pa allvar forsta att starka demokratifientliga oeh totalitara krafter forsoker pa
alIa satt att tillintetgbra den lagstadgade yttrande- oeh asiktsfriheten i Sverige. Denne journalists
uttalande ar myeket allvarligt, eftersom denne skyller pa framlingsfientlighet for att legitimera
fortryek mot oliktankande. Medias antidemokratiska taktik har bidragit till att Sverigedemokratema
oeh andra invandringskritiska organisationer inte fritt 1ar mbtas.
Expressen visar genom dylika uttalanden sitt riktiga ansikte: en tidning skriven av joumalister som
foraktar demokrati, asiktsfrihet oeh fri debat1,



Bilderbergarna boll arsmote i Portugal
Den maktiga Bilderberggruppen boll sitt arsmote i juni pa Caesar Park Penba
Longa i Sintra, utanfor Lissabon, Portugal. Sex representanter fran Sverige
deltog. Men massmedierna bar undvikit att belysa vad gruppen egentligen gor.

Bilderberggruppen har samlat all varldens makthavare. Ett exklusivt urval av premiarministrar,
bankirer, industriledare, opinionsbildare samt andra hogt uppsatta beslutsfattare, framforallt fran
vasteuropa och nordamerika. Gruppen fick namnet sedan det forsta motet holls ar 1954 pa Hotell
Bilderberger i Oosterbeek, Holland. Darav namnet.

Arsmoterta halls alltid under stort sakerhetspadrag. Men de etablerade massmedierna har lange
undvikit att belysa vad som diskuteras, vilka som deltagit och vad Bilderberggruppens egentliga
syften ar vid dessa stora arliga moten. Man kan fraga sig varfor man i hemlighet valjer att
undanhalla detta utan allmanhetens kannedom? Varfor ingen insyn? Ar det demokratiskt?

Svenska deItagare
Flera kanda svenska makthavare har deltagit en eller flera ganger genom .hen. Vid det forsta
motet 1954 deltog bl a den davarande chefredaktoren vid Svenska Dagbladet, Herbert Tingsten.
Aven Dagens Nyheters chefredaktOr Hans Bergstrom har deltagit.
Manga representanter fran var "kara" socialistiska regering har naturligtvis deltagit, daribland
Mona Sahlin i King City, Canada (1996) samt f d kommunikationsministern Ines Uusmann i
Burgenstock (1995).

Vid 1999 ars mote (3-6 juni) deltog sex representanter fran Sverige. Som vanligt den maktige
ABB-chefen Percy BRrnevik. Han ar standig ledamot i gruppens styrkommitte som har hela 39
ledamoter.
Fran den nuvarande socialistiska regeringen kom den skandal omsusande Bjorn Rosengren.
Fran bankvarlden deltog Tom Hedelius, styrelseordforande fran Svenska Handelsbanken, vidare
den nyss avgaende moderatledaren Carl Bildt samt professor Anders Aslund (hada deltog 1996).
Den sjatte deltagaren var den starkt "svenskfientlige" Mauricio Rojas (?), docent vid Lunds
universitet, sakkunnig moderat och stor foresprakare for ett mer mangkulturellt Sverige.
Rojas har engang havdat i en intervju att Sverige "kan ta in runt 50 miljoner invandrare till. ,. for
det skulle ge "positiva ekonomiska effekter friimstfor glesbefolkade omraden som No"land
genom billigare infrastruktur 0 s v" (Avrakningsnotan m.2). Att just en person som Rojas har
deltagit vid ett Bilderbergsmote ar indirekt skrammande, men vacker ocksa en tanke om vad det
egentligen ar for personer som ingar i denna maktelit.

Slutsatsen om Bilderberggruppen med dess obeskrivliga och "dolda" makt, kommer att bli
hogintressant att folja i framtiden. Vad viII egentligen dessa manniskor gora? Vad ar
Bilderbergsgruppens syfte och slutliga malsattning? Varfor valjer de etablerade massmedierna att
dolja detta for den stora allmanheten? Allt detta ar det ta som vet. Men en sak ar saker; sanningen
kommer fOITeller senare fram i ljuset och da kommer vi alIa att befrias och ta veta varfor.

OBS: Lordagen den 16 oktober 1999, traffade en Sverigedemokrat helt tillfalligt en kand
journalist pa en nattklubb i centrala Stockholm. Det var liberalen PM Nilsson som ar redaktor pa
ledarsidan for Sveriges nast stOrsta kvallstidning, Expressen. Nilsson fick fragan om han viste
vilka Bilderberggruppen var, och vad de gjorde. Svaret blev att han inte viste nagonting om demo
Det bevisar alltsa att det finns ledande journalister som inte har nagra som halst kunskaper om den
maktiga Bilderberggruppen. Kanske ar det just darfor han tatt en sadan ledande roll pa tidningen.



Tyska nationalister pit frammarsch!
D VU over femprocentsplirren. Valresultat chockar rodgron tysk regering!

Under borjan av hosten har det hallits
flera delstatsval i Tyskland. Sondagen
den 5 september var det val i de tyska
delstaterna Brandenburg och Saarland.
Bada av dessa regioner har styrts av
socialdemokraterna, SPD. Men dessa
val blev ett totalt fiasko for det
regeringsledda partiet.

I Brandenburg i ostra Tyskland slog det nationaldemokratiska partiet Deutsche Volksunion, DVU
igenom och fick 5,3% och klarade darmed femprocentsparren. Detta betydde fern nyvalda
ledamoter, samtidigt som SPD forlorade hela 15 procentenheter (fran 54 till 39%) och danned sin
egen majoritet. Detta kommer i sin tur medfora att forbundsbnslerGerhaid Schroder inte kan
genomdriva det ekonomiska besparingsprogrammet som han anser vara nodvandigt for att fa fart pa
landets ekonomin.
Aven i den gamla stal- och kalregionen Saarland vid gransen till Frankrike brot DVU igenom och
fick hela 5,5% av rosterna. Vilket resulterade i att SPD forlorade majoriteten aven har, detta efter ett
jamnt lopp mellan socialdemokraterna och kristdemokraterna CDU som fick cirka 45 procent
vardera. Varken De grona eller liberala FDP klarade femprocentssparren i Saarland.

Delstatsvalen praglades av lagt valdeltagande. I Brandenburg rostade inte en, 55 procent av
valjarna. Man ansag att "soffiiggarna var sa manga att det hjalpte bade de nationella och de
borgerliga partierna", enligt tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Oron for att DVU skulle ta sig in i delstatsparlamentet var stor hos de politiska motstandarna.
Partiet som finansieras av en storforlaggare i Bayern, bedrev stor valkampanj efter att ha spenderat

1 cirka 10 miljoner kronor.

Tyskland at tyskarna !
Tyskland har likt Sverige och ovriga Vasteuropa drabbats av en enorm massinvandring de senaste
decennierna, framst fran Turkiet, vilket har betytt svara sociala problem i det allt mer
mangkulturella Tyskland.
DVU ar ett traditionellt nationaldemokratiskt parlamentariskt parti som kampar for tyska intressen.
- Vi kraver "Tyskland at tyskarna". Det ar inte konstigare an att en turkisk tidning varje dag
proklamerar "Turkiet och turkarna", sade DVU:s talesman Bernd Drose infor valet. Partiet
deklarerar ocksa att man Uinker soIja for att det antligen skapas arbeten at tyskar och att kriminella
invandrare utvisas, samt att bekampa den allt grovre brottsligheten som breder ut sig. .

Hart politiskt klimatet
Det politiska klimatet i Tyskland ar oerhort hart for de nationaldemokratiska partierna. Inte bara for
att man jamt motarbetas av de politisk korrekta massmedierna. Men ocksa konkurrensen mellan
andra nationella partier. Under 90-talet har namligen en viss rivalitet mellan Republikanerna,
DVU samt det lilla kryptonazistiska partiet NPD vuxit fram. Darmed har manga av framgangarna
delvis uteblivit.
Var gamle van och store tyska Tv-kandisen Franz Schonhuber som sa sent som forra hosten
besokte Stockholm och Sverigedemokraternas valkampanj var i manga ar partiledare for
Republikanerna. Men avsattes olyckligtviss ar 1994 efter inre stridigheter inom partiet (las i SD-
Kuriren nr.36). Men forra aret kandiderade dock Schonhuber for DVU som oberoende nationell.



Slog igenom ifjol
Det ar dock inte forsta gangen DVU slar igenom under 90-talet. Vid delstatsvalet i osttyska
Sachsen-Anhalt den 26 april1998 fiek partiet hela 13,2% av rosterna. Detta gay ett eko i hela
varlden oeh de politisk korrekta massmedierna, inte minst i Sverige, borjade prata om aU nu var
de farliga "hogerextremisterna" i Tyskland pa frammarseh igen.

Framgangarna for DVU oeh de ovriga broderpartierna i Europa de senaste aren, kan vi inom SD
bara se som en framgang. Au var gemensamma kamp vinner allt storre terrang oeh aU var rbrelse
forhoppningsvis aven en vaeker dag kommer att bryta igenom barriarerna. En annan god nyhet ar
att de kommande manaderna i host foljer ytterligare tre delstatsval i Tyskland. Vi f'ar hoppas pa
flera DVU framgangar.

Fakta om DVU:
Partiledare: Gerhard Frey
Viktiga valresultat:
1997 lokalval Hamburg:
1998 delstatsval Sachsen-Anhalt:
1999 delstatsval Saarland:
1999 delstatsval Brandenburg:

4,9%
13,20/0
5,5%
5,3%

Sverige f6rlorar miljarder efter EU-beslut
Efter EU-kommissionens fordelning av miljostOd oeh bidrag tilliandsbygdsutveekling inom
jordbruket. Forlorar·nu Sverige med den soeialdemokratiska regeringen i spetsen.
Sverige fir endast 1,3 miljarder kr per ar ur EU:s kassa, vilket innebar att svenska bonder gar
miste om miljardbelo;:;p. Totalt yrkade regeringen pa 965 miljoner kronor mer an EU-
kommissionen godtog. Samtidigt kravde Lantbrukarnas riksforbund (LRF) ytterligare 390
miljoner kronor.

Anledningarna till den myeket daliga utdelningen ar flera enligt Aftonbladet lIT.
Regeringen har varit langsamt med aU utnyttja EU: s sarstod till jordbruket. Eftersom uttaget ligger
till grund for berakningen av de framtida sWden hamnade Sverige i en dalig position jamfort med
andra lander. Osterrike oeh Finland, som bada anvant stora delar av sina stOd, fiek exempelvis
maximal utdelning. De osterrikiska bonderna fir dela pa knappt 3,7 EU-miljarder om aret, medan
de finlandska :fa.r noja sig med drygt 2,5 miljarder.
Bada landerna har dock faITe bonder, mindre odlingsareal oeh lagre miljoataganden an Sverige.
- Den svenska regeringen har agerat alldeles for sent, sade en talesman for den osterrikiske EU-
kommissionaren Franz Fischler efter onsdagens beslut.

Var kommentar: Inte helt ovantat gor Sveriges soeialistiska regering en myeket grov handling
mot det svenska folket i allmanhet oeh landets EU-anhangare i synnerhet. Hur lang tid kommer
det att ta, tills folket borjar inse att EU/EMU-projektet kommer art misslyekas totalt.



Stor valframgang
for Jorg Haiders
Frihetliga Parti,

••
FPO

Sondagen den 3 oktober var det parlamentsval i Osterrike. Jorg Haider och hans Frihetliga
Parti, det nationalliberala FPO blev med 27,2% av rostema Osterrikes nast stfusta parti. Det ar
en uppgang med 5,3% jamfort med valet 1995. Socialdemokratema har gjorde sitt samsta val
sedan kriget CB,~~'o), och de konservativa backade med 1,4% jamfort med 1995 ars val till
26,9%. Dt Gfc',flaokade med 2,2% till 7,0%.

Europas massmedia har utmalat JorgHaider sam ett hot mot demokratin och annat
intetsagalide, samtidigt som den politiska korruptionen i Osterrike nar oacceptabla matt.
Osterrikarna har helt enkelt trottnat pa politikerna som gar over deras huvud. Nu nar
nationalliberalerna gar med stormsteg framat slar det osterrikiska etablissemanget pa trumman
att "vi har inte lyssnat pa vara viHjare, det skall vi gora nu", vilket tyder pa att det forsummar
helt demokratins regler att represent era foiket. Dettaar inte sarskilt markiigt, eftersom de
europeiska politikerna har gjort det i trettio tiT. Nu nar valjarna visar sitt missnoje skakas
etablissemanget i Osterrike och gar ut med budskapet att Osterrikes framtid satts pa spel:

De utliindska investeringar skalliamna landet, apokalypsen drabbar Osterrike snart, O.s.V.
Svensk massmedia formedlar nyhetema som goda socialistiska nickdockor. Enligt den s.k.
hogertidningen Svenska Dagbladet tvekar man pa sjalva namnet "Frihetliga Parti", for att lata
paskina att FPO ar ett fascistiskt parti. Aftonbladet gar annu langre i den undermaliga och
subjektiva informationsformedlingen genom att kalla Jorg Haider for "AdolfHitlers
meningsfrande", och FPO:s annangare "skranar av jubel i olstugoma" (for att framstalla dem
som alkoholister).
Ledaren for samma socialisttidning sager att "demokratin morknar" i Osterrike, och att
"Hitlerbeundrarens parti blev nast storst i valet" (sic!). Attjoumalistkaren asidosatter
valjarnas demokratiska ratt att rosta pa vad de vill illustreras i foljande citat fran samma
ledare pa Aftonbladet. ''Hagerextremismen gar orovackande framstmar runtom i Europa.
Demokratins och jamlikhetens farsvarare maste vakna. ". Detta ar ett praktexempel pa
socialistisk demokrati: allt som inte ar rott och politiskt korrekt skall bekampas.

FPO:s valframgangar skall betraktas som ett allmant missnoje over den usIa politi ken
som drivits i hela Europa sedan slutet av 60-talet och det standiga asidosattandet av
demokratin i samhallet. Gapet mellan valjarna och politikerna blir tydligare med aren, och
FPO:s frammarsch tyder pa en allman vilja att satta stopp for den vettlosa
invandringspolitiken som bedrivits sedan 60-talet. Eftersom politikerna ar sa fega att de
inte vill ta i den fragan, som ar Europas viktigaste infor 2000-talet, ar Haiders seger ett
tecken pa folkets vilja att grundligt forandra samhallet.
Vi onskar Jorg Haider stora framgangar i kommande val.



Jordskredsseger for nationalister i Schweiz
Forst Tyskland, sedan Osterrike och
nu Schweiz. Den nationella wIgen
fortsatter over Europa.
Det Schweizsiska folkpartiet, SVP
blev storsta partiet vid parlaments-
valet den 24 oktober samtidigt som
socialdemokraterna jOrlorade
valjare:

~chweiZ8!i$ch~ V81ks~Qllei
iJn:c:·, DB1llocroi'z;;,;c du C\":fn€!
Utli:;r1(~Dern;v(JiicG (jj Ct;nirr;
P(J;~id(]F(;~;iJl(JI{J Svim;

Schweizsiska folkpartiet
starke man Christoph Blocher

Den 24 oktober var det parlamentsval i Schweiz. Landet har sedan 40 ar leds av en samlings-
Regering med de fyra storsta partierna, som enligt den sa kallade magiska formeln delar pa sju
roterande ministerposter. Valet gallde de 200 platserna i parlamentets underh;.:.s,nationalradet,
och de 46 platserna i overhuset, standerradet.
Jnnan valet visade prognoserna tydligt att det nationella SVP gatt om i flera valkretsar och
eventuellt skulle bli det storsta partiet i forbundsforsamlingen. Nar den forsta nationella tendensen
presenterades pa kvallen i schweizisk tv hadeSVP, da landets fjarde storsta parti, okat sin
rostandel rej alt fran 15 procent i forra valet till 23 procent. Parlamentets hittills stbrsta parti
socialdemokraterna backade till 21 procent, en forlust med en procentenhet.
De tva andra partierna som ingar i regeringskoalitionen, Frisinnade demokraterna och
Kristdemokraterna, forlorade ocksa roster och sag ut att fa 20 respektive 15 procent.
Att SVP skulle ga framat var vantat enligt opinionsmatningar innan valet. Men storleken pa
vinsterna overrumplade manga.

Partiledaren Christoph Blocher anklagades innan valet for "hogerextrema" sympatier, nagot som
han sjalv avfardar som "en valplanerad smutskampanj" av motstandarna.
SVP kraver nu en utokad representation i landets sjumannaregering, sammansatt av de fyra storsta
partierna. For narvarande har SVP bara en plats medan de andra har tva var.
- Vi har raft till tva platser i regeringen, sade Blocher.
Schweizslska folkpartiet valframgangar reser nu fragetecken kring landets framtida
invandringspolitik.- Vifar se vi/ka patryckningar vi kan utova genom var stallning i parlamentet,
sade SVPs generalsekreterare Martin Baltisser till schweizisk radio sedan valresultatet var ett
faktum.

Politisk korrekt svensk massmedia beskrev SVP bade som ''EU-fientliga'' och "hogerextrema".
Detta ar naturligtvis ingen overraskning. Vi har nu sedan lange 1m oss hur medierna beskriver
politisk oliktankande. Ordet "hogerextrem" anvands allt oftare mot samtliga invandringskritiska
foreningar och politiska partier, for att desinformera och fOrvirra allmanheten. .



Bli aktiv Sverigedemokrat!
Engagera dig fram till nasta val.
Vid kommunalvalet i Haninge ifjol erovrade vi tva mandat i fullmaktige. Detta efter hart arbete
av flera aktivister. Den lilla framgangen ligger till grund for kommande framgangar i Stockholms
Ian for Sveriges nya vaxande folkrorelse.
Under hasten har vi bedrivit en mangd aktiviteter i lanet. Det ar framforallt flygbladsutdelningarna
som ar varat viktigaste vapen for att varva nya sympatisorer, medlemmar, aktivister samt slutligen
valjare fram till nasta val ar 2002. Vi har under aren byggt upp en arme av aktivister. Manga har
oITrat mycket tid, pengar och hart arbete, helt ideellt. Nu hoppas vi aven att du som inte varit aktiv
medlem tidigare i man av tid, vill hjalpa till. Hor av dig till oss kvallstid pa foljande
telefonnummer:

08- 745 08 13 (SD-Haninge kansliet)
08- 606 81 35 (SD-kansliet, Haninge komIQ..unhus)
08- 641 20 11 (SD-Riks)
08- 642 25 32 (SDU-Riks)

Radio-SD en stor succe !
Sedan Radio-SD genomfOrde sin forsta sandning for over 10 ar sedan, har den bara blivit allt
annat an en stor succe! Manga kanda SD-profiler har medverkat och manga lyssnare har hart av
sig under aren med synpUIL1cteroch mycket befom. For ca ett ar sedan genomfordes en
omorganisation inom narradiogruppen. Detta resulterade i att det bildades tre grupper som nu
sander i skift.
I de tre olika grupperna sitter bland annat vice. Partiledare Johan Rinderheim, Gun Kullberg,
Mikael du Bouzet samt ansvarig utgivare for Radio-SD Tomas Johansson.

Sedan arsskiftet har sandningens rackvid aven fOfbattrats
over Stockholms lan, vilket gar att vi nu aldrig har haft sa
manga lyssnare sedan tidigare. I framtiden kan aven du, som
har tillgang till internet, lyssna pa Radio-SD i efterhand
pa var hemsida: www.sverigedemokraterna.se
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I Radio-SD sander varje lordag pit 88 MHz I
I mellan Idockan 14.00-15.00. •
I Repris pit torsdagar Id. 21.30-22.30. ,
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