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Inför valet
Riksdagsvalet
Sverigedemokraterna kommer att dis-
tribuera valsedlar och annan informa-
tion till alla medlemmar och sympa-
tisörer. Utöver dessa så kommer vi att
distribuera valsedlar till hushållen så
långt resurserna i valfonden räcker. Vi
vill påminna alla medlemmar om det
viktiga med ett bidrag till denna fond
och uppmanar alla att ställa upp så gen-
eröst ni kan. Hela vår partiorganisation
gör nu stora uppoffringar för partiet och
just Din ekonomiska hjälp är nu vikti-
gare än någonsin. Just Du kan påverka
valresultatet för SD genom dina insats-
er.

Kommunalvalet - Malmö
Malmös kommunlista toppas av Ulf Ran-
shede och Mari Sandström. SD - Malmö
kommer att satsa på valsedelsutdelning
i ett distrikt och hoppas kunna uppnå
ett mandat. De frågor som SD - Malmö
driver lokalt är bl a följande:

Nej till sundsbron.
Fler beslutande folkomröstningar i M-ö.
Nej till kommunal spridning av växtgift.
Minska antalet aborter.
Avskaffa invandrarnämnden.

Sverigedemokraterna i Malmö har fått
tillstånd för sina närradio sändningar
och kommer att börja sända så snart
man fått ordinarie tider och studio att
sända ifrån.

Kommunalvalet - Göteborg
I slutet av mars bildades kommun-
avdelningen i Göteborg. Först på kom-

munlistan står Anders Klarström. Så
sent som i slutet av april beslutade man
sig för att gå till val. Man kommer att
använda samma taktik som i Malmö då
det gäller utdelning av valsedlar, dvs
man inriktar sig endast på ett distrikt i
detta val. Det finns inte resurser till
mer. Vad det lokala budskapet kom-
mer att innehålla har ännu inte
fastställts. Göteborgarna håller även på
att ansöka om sändningstillstånd för
närradio.

Kommunalvalet - Vårgårda
Listan för SD - Vårgårda toppas av Ron-
ny Boström, Daniel Wäyrynen, Yvonne
Drewicki och Helene Wäyrynen. Alla
som bor i kommunen kommer att få
både valsedlar och annan information.
Lokalt driver man följande frågor:
Ambulans till Vårgårda.
Införande av närradio.
Minska antalet aborter.
Arbete och bostäder åt V-borna först.
Bättre äldreomsorg.



SverigedelIlC\kraterna i närradion

Sverigedemokraterna sålde tidningen
Sverige- Kuriren utanför Skansen och
Råsunda fotbollsstadion den 6 juni. Båda
försäljningsgrupperna sålde ungefär 25
tidningar (alla de hade med sig) till en
intresserad allmänhet. De hade kunnat
sälja minst det dubbla och kommer att
upprepa denna försäljningsaktivitet vid
många andra tillfällen.

Sverige-Kuriren har blivit mycket
framgångsrik och vi hoppas nu att alla
medlemmar försöker sprida kännedom
om den.

Närradion
I Malmö har Sverigedemokraterna fått
tillstånd att sända närradio. Ansvarig ut-
givare blir Ulf Gregow. Malmö meddelar
att man ännu inte har fått några sänd-
ningstider, men de medlemmar som
bor i Malmöområdet kommer att få in-
formation senare. (Håll er alltid infor-
merad genom att ringa telefonsvararen
040 -154326)

Stockholm
Föreningen Gjallarhornet har fått till-
stånd att sända i Stockholms närradio
(88mhz). Gjallarhornet håller nu på att
utvecklas till en historie- och kultur-
förening och hade sin premiärsändning
hela natten den 4 juni. Sändnings-
tiderna är torsdagar 07.00-07.30 och
tisdagar 14.30-15.00.

Ni som vill hjälpa till att göra radiopro-
gram kan skriva till Gjallarhornet, Box
60015, 104 01 STOCKHOLM.Om ni vill
ge stöd åt Gjallarhornets närradio-
verksamhet så är postgirot 57 28 20 - 9.

Bidrag till valfonden inkomna t o ID den 8 juni
(fortsatt redovisning i nästa bulletin)

880413. 200 kr Åkersberga • 880414, 50 kr Visby • 880414, 100 kr Farsta •
880419. 200 kr Smedjebacken • 880422. 100 kr Stockholm • 880422. 100 kr
Oskarshamn • 880422. 200 kr Insjön • 880426. 100 kr Stockholm • 880427. 100
kr Sundsvall • 880427. 100 kr Stockholm • 880428. 50 kr Huddinge • 880428.
200 kr Knivsta • 880504. 100 kr Stockholm • 880525. 50 Stockholm • 880530.
200 kr Göteborg • 880531, 100 kr Sundsvall • 880601. 10 kr Göteborg • 880606,
100 kr Stockholm • 880606, 200 Haninge •
Hittills i valfonden: 4.480 kr (Datumet avser postgirots datum.)

Nu behöver vi mer
stöd till valfonden!

Postgiro: 23 45 65 - O
Märk talongen "valfonden"!



Sverigede okraterna på
sameurope· sk kongress

Den 5 och 6 april i år hölls en stor kongress i EG-palatset* i Strasbourg. Till
denna kongress var ungdomar från hela Europa inbjudna, med det gemensamt
att de alla var demokratiska nationalister. Vi Sverigedemokrater inbjöds att
representera Sverige och efter några veckors grunnande på saken beslöt sty-
relsen att skicka ned en liten delegation - bestående av Johan Rinderheim och
fotografen Camilla - för att "sondera terrängen". Här följer Johans re-
dogörelse av evenemanget:

I vintras fick Sverigedemokrater-
na en inbjudan till en stor kon-
gress i Strasbourg för demokra-
tiska nationalister. Arrangörer var
MJE, Mouvement de la Jeunesse
de Europe ("Rörelsen för europas
ungdom"). MJE är en relativt ny-
bildad rörelse och detta stormöte
skulle bli det första där alla med-
lems och sympatisörs-
organisationer deltog. De som or-
ganiserade ev~nemanget kom
från franska Front National
(FN), vilket vi i styrelsen ansåg
båda gott. Front National har -
liksom vi - den parlamentariska
demokratin inskriven i program-
met och de (FN) är kända för en
härd attityd mot både nynazister
och kommunister. Den skepsis vi
hade inför vår inbjudan riktades
snarare mot att andra inbjudna or-
ganisationer kanske inte skulle ha
samma inriktning som SD och
Front National. Vi lät till slut ny-
fikenheten segra över miss-
tänksamheten och beslöt att
skicka en liten tvåmanna-
delegation, bestående av mig och
min fotograf Camilla.

På förmiddagen den 5 april
samlades de flesta av mötes-
delegaterna på Roissy - flygplat-
sen i Paris för vidare avfärd mot
Strasbourg. Stämningen i vänt-
hallen och sedermera på planet
var mycket upprymd, man kände
att mycket förväntan och god pa-
triotism "låg i luften"! Vid an-
komsten till Strasbourg transpor-
terades vi direkt till kongresspa-
latset, där vi fick en stadig lunch.

Kongressen öppnas

Sedan var det dags för det offi-
ciella öppnandet av kongressen.
Församlade var 500 unga delta-
gare frän 25 länder i Europa. Eft-
er öppnandet hölls tre olika run-
dabords-diskussioner kring på
förhand givna ämnen. De tre
ämnesområdena var:

-Befrielsen av Östeuropa från
kommuniststyre och synen på en
gemensam eu~opeisk försvars-
politik. Att Osteuropa måste
frigöra sig frän det kommunistis-
ka förtrycket var alla delegater
överens om. När det gällde sy-
nen på USA:s roll för Europas
frihet fanns däremot två huvud-
linjer i debatten. Östeuropeerna
ansåg att Europa ensamt aldrig
skulle kunna stä emot det militära
trycket från Sovjetunionen. Att
Europa skulle vara hotat av amer-
ikansk kulturimperialism ville
inte östeuropeerna heller gå med
på. Tron på ett starkt Europa var
mest utbredd bland nordeuro-
peerna, där västtyskarna marke-
rade sig som de mest negativa till
USA:s omfattande kulturella och
militära inflytande i Västeuropa.

-För en stärkt europeisk kultur.
Denna punkt kunde vi tyvärr inte
bevaka!

-Framtidsutsikter för ett nytt sa-
marbete med utvecklings-
länderna. Det man kom fram till

var i korthet det att u-länderna
skall få mer hjälp med att bli
självförsörjande vad gäller deras
egen livsmedelsproduktion.

På kvällen fick vi pröva på det
Elsassiska kökets diverse specia-
liteter - Strasbourg ligger i Elsass
- och den gemytliga stämningen
visste knappast några gränser.
Detta trots att middagens höjd-
punkt, ett kort tal av Le Pen,
blivit inställt. Han - Le Pen -
hade dock goda skäl för att inte
komma - han hade under dagen
blivit morfar!

SD presenterades för
europas nationalister

Följande dags aktiviteter inleddes
i EG:s kongress-palats med en
kort presentation av varje när-
varande grupp. Presentationen
skulle vara i form av ett litet
anförande på 3-5 minuter och
hållas av ordföranden ifrån re-
spektive delegation. Detta var jag
förberedd på, så under resan till
Paris knåpade jag ihop några ra-
der - på franska för säkerhets
skull - som finns återgivet i sin
blygsamma helhet i denna med-
lemsbulletin.

Det var en fantastisk känsla att
få säga något - även om det var
lite - till en sådan publik. Tänk
er! Där fanns ledarna för 20 na-
tionella ungdoms organisationer,



Bilder från den europeiska ungdomskongressen

Det Elsassiska kökets läckerheter kunde
varit värre!

•........
Medan fransk TV monterar sina kameror
väntar J.R.på att få bestiga podiet

Rinderheim håller sitt anförande
inför 500 unga patrioter.
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Några av våra franska värdar: Carl LANG
Jean-Pierre GENORON, Pascal GANNAT.



fem ombud för övriga länder
samt ungefär 470-480 unga akti-
vister från nästan hela Europa!

Le Pen kommer
till mötet

Efter det att alla anföranden
hållits var det dags för lunch.
När alla satt sig till bords blev ~et
plötsligt stor uppståndelse VId
palats-entren - det var L,e Pen
som kom, precis lagom all lun-
chen! Eftersom denna kongress
hölls under presidentvals-
kampanjen sk,~llade rope~. "Le
Pen-president så taket nastan
lyfte. Denna entusiasm ~ng en
enskild person kändes lIte ovan
för oss svenskar som ju inte har
någon president. Den spontanitet
och festyra som inryms i de fles-
ta presidentvals-~ampanjer värl-
den över går VI mIste om på
crrund av vår monarki. För etto .,
öcronblick kände Jag mIg som en
r:publikan, men insåg snabbt att
detta ståhej trots allt inte skulle
passa det svenska kynnet. K~
någon exempelvis föreställa SIg
vanliga svenska tanter stå och
gapa "Carl-son ~o~ pr~-si-den~"
eller kanske "välj Bildt till pre-sI-
dent"? Men nu tillbaka till ämnet.

Europa måste enas

Efter lunchen höll Le Pen ett en-
ochenhalv timme långt tal. I detta
tal betonade Le Pen vikten av att
Europa i framtiden enas. Europas
enande, menade Le Pen, skulle
betyda att Europa ?lev en sto:-
makt i både ekonOmIskt och poli-
tiskt hänseende. Alternativet
skulle vara att Europa ytterligare
försvagas genom att den nuva-
rande splittrings-politiken fort-
sätter. Detta enade Europa borde,
enligt Le Pen, omfatta EG- och
EFfA-Iänderna samt d~n Sovjet-
ockuperade delen av Osteuropa
inklusive Baltikum.
Dessutom tog Le Pen utan oms-

vep upp de hot som Europa står
inför: det militära hotet från Sov-
jet, den låga nativiteten bland eu-

ropeerna, AIDS, terrorismen, det
europeiska självföraktet samt det
omfattande moraliska förfallet.
Ändå trodde Le Pen att det fanns
hopp för Europa. Detta för att
Europa fortfarande har en stor
politisk potential. Han b~skre:,
Europa som "en ekonOmIsk gI-
crant" som ännu är en "politisk
dvärcr". De som kunde få denna
dvär~ att rycka upp sig och växa
var vi, Europas ungdom: ":y det
hänger på er, unga europe er, att
ni tillsammans bygger upp vår
kontinents framtid, det hänger på
er att möta de hot som vilar över
den (kontinenten) eftersom ung-
domen är idealismens och de sto-
ra målsättningarnas tid. Det är
den epok i vilken man ger en
mening åt sitt liv."
Förutom dessa ideologiska tan-

kegångar så lade Le Pen fr.~ e~
del praktiska förslag på åtgarder l

rikt11ingmot Europas enande.
Det mest väsentliga var att utöka

det militära samarbetet inom Eu-
ropa, framförallt då mellan ~~t
nuvarande Västeuropas två mIli-
tära stormakter, Frankrike och
Västtyskland. I sammanhanget
tyckte Le Pen att det var tråkigt
att till exempel svenska SAAB på
grund av den n.u:,aran~e svenska
neutralitetspohaken mte kunde
utveckla framtidens strids-
flygplan tillsammans med fr~s-
ka Dassault. I ett självständigt
Europa skulle ett sådant sam-
arbete vara en självklarhet.

När det gällde synen på USA
var Le Pen ganska försiktig. Han
talade om amerikanerna som
"våra amerikanska vänner" och
som en bundsförvant i kampen
mot Sovjet-kommunismen. .

EG-frågan kom också upp l

och med att Le Pen ansåg att EG
skulle kunna vara ett instrument
för att förverkliga det stora,
enade Europa. Men dage~s EG
har inte de ambitionerna enligt Le
Pen.
Detta var lite om innehållet i Le

Pens tal till europas ungdom som
hölls den 6 april i år. Vill du läsa
hela talet i svensk översättning så
kan du beställa det från SD-

Senare på kvällen åhörde vi ännu
ett tal av Le Pen. Talet hölls i en
enorm hörsal med plats för 2000
personer. Till detta tal hade
hågade Strasbourg-bor fått köpa
biljetter. Det var fullsatt. Det ~ar
verkligen en upplevelse att bevltt-
na en så stor patriotisk manifesta-
tion! Med franska mått mätt var
inte det här mötet så stort, men
för oss svenskar var det natur-
ligtvis något alldeles extra. Talet
var en del i den franska val-
rörelsen och innehöll mest frans-
ka inrikespolitiska skandaler,
något om hur illa Frankrike ~tJ:1s
av borgare såväl som av SOCIaliS-
ter, några angrepp på de frans~a
"proffstyckaJ!la" i massme?Ia
samt informaaon om MJE:s mote
och målsättningar. Det blev en
succe. Applåder och talkörer
avlöste varandra och förlängde
säkert talet med en kvart, tjugo
minuter.

Antirasistiskt fiasko

En flopp blev däremot SOS-
Racismes jippo nere i Stras-
bourgs centrum.
Endast ett tusental skränande

kommunister och internationalis-
ter hade uppbådats, trots annons-
kampanjer i flera tidning~. Man
demonstrerade som vanlIgt mot
rasism och fascism - undrar just
vilka de rasistiska fascisterna
kunde vara för några och var de
.otäckingarna höll hus?

Därpå sov vi en god natts sömn
och på förmiddagen följande dag
reste vi hem.

* Eftersom Front National sitter med i
EG-parlamentet har man möjlighet att
hyra EG:s officiella byggnader för olika
evenemang.

Adressen till from National är
Front National
8 rue de general Clergie
F-750 16 PARIS
Frankrike



Här publiceras det korta tal som Sverigedemokraternas
representant Johan Rinderheim höll på den europeiska

ungdomskongressen.

Mesdames, mesdemoiselles et
Messieurs, Chers amis!
(Fransk hälsningsfras)

Jag heter Johan Rinderheim och kommer från Sve-
rige. ISverige arbetar vi mycket hårt för att bygga
upp en demokratisk nationell rörelse - en rörelse
liknande Front National.
Den demokratiska nationalismeI1 i Sverige är gans-

ka ung. Det är bara två månader sedan vi bildade
partiet Sverigedemokraterna ("les democrates sue-
dois" på franska)

Den politiska situationen i Sverige är mycket
svår. Värst är att Sverige är det land i Europa som
tar emot flest invandrare, räknat per capita. Dessa
invandrare kommer huvudsakligen från Asien och
Afrika och kan omöjligen smälta in i det svenska
samhället.
Men vår svenska regering och hela den borgerliga

oppositionen arbetar frenetiskt för en fortsatt mass-
invandring.

Emellertid fInns det faktiskt händelser som ger det
svenska folket en strimma av hopp inför framtiden.
I en liten kommun vid namn Sjöbo - som ligger i
södra Sverige - har man beslutat att anordna en

lokal folkomröstning om massinvandringen. Detta
beslut har blivit mycket hårt kritiserat av massmedia
och det svenska etablissemanget. Men det
"sjöboiska" motståndet har ändå fortsatt. Denna
anda av oböjligt motstånd gentemot det mång-
kulturella samhället är verkligen något som alla Eu-
ropas folk behöver för att kunna rädda vår väster-
ländska civilisation från det nuvarande förfallet!
(appläder)
En annan sak som ingivit svenskarna nytt hopp är

naturligtvis Front Nationals framgångar. Jag vill i
sammanhanget säga att en framgång för Le Pen nu i
presidentvalet, är en framgång för hela det nationel-
la Europa. (applåder)

Jag anser att bildandet av Mouvement de la Jeu-
nesse d'Europe var ett gott initiativ. Samarbete mel-
lan alla Europas länder är ett fundamentalt villkor
för att skapa ett Europa oberoende av supermakter-
na.

En god kontakt mellan ungdomar från Europas
alla hörn är därför av största vikt.

Avslutningsvis, hoppas jag att MJE kommer att
fortsätta sitt arbete för ett fritt och enat Europa.
(applåder)

Hela nationalsången

Du gamla du fria du fjällhöga nord
Du tysta du glädjerika sköna
Jag hälsar dig vänaste land uppå jord
Din sol din himmel dina ängder gröna
Din sol din himmel dina ängder gröna

Du tronar på minnen från fornstora dar
Då ärat ditt namn flög över jorden
Jag vet att du är och förblir vad du var
Ja jag vill leva, jag vill dö i norden
Ja Jag vill leva, jag vill dö i norden

Jag städes vill tjäna mitt älskade land
Dig trohet till döden vill jag svära
Din rätt skall jag värna med håg och med hand
Din fana högt, din bragderika, bära
Din fana högt, din bragderika, bära

Med bud skall jag kämpa för hem och för härd
För Sverige den kära fosterjorden
Jag byter dig ej mot allt i en värld
Nej jag vill leva, jag vill dö i norden
Nej jag vill leva, jag vill dö i norden

..
Antiigen har den kommit!

Sverigedemokraterna har sammanställt ett dokument i text och (många) bilder från de pa·
triotiska aktiviteterna våren 1987 i Stockholms city. Dåvarande Sverigepartiets (som inte
finns längre) aktiviteter väckte stor uppmärksamhet, men sällan har det talats om de
kommunistiska hetskampanjerna mot de flygbladsutdelande patrioterna. I detta 20-sidiga
häfte får ni ta del av några aktivisters rapporter från händelserna.
Skriftens titel: - Det gäller våra rättigheter! Pris 35 kr. Best nr S9.



Nya tröjor på väg!

Ovan: "Träna får Sverige"-tröjan åter i
lager. Tre fårger. Mycket populär.
(Se prislistan.)

Till höger: "Viking world tour"-tröjan
kan beställas från:
Viking Art
Box 7032,
691 07 KARLSKOGA.
Pris 68 kr inkl frakt. Betalning i förskott
till postgiro 420 87 81 - 7

Fick inte vara Dled i facket.
En av Svengedemokraternas talesmän, LeifZeilon, fick i mitten av april arbete på
Vin & spritcentralen i Stockholm. Efter att ha arbetat där i tre dagar förklarade en ]
upprörd ordförande för Livsmedelsarbetarförbundet Avd 4, Guillermo Huerta, att
Zeilon inte var välkommen som medlem i facket. Han menade också att det skulle

-, kunna bli "problem"med anställningen. Zeilonvar bara provanstälId. Huerta, som
är kommunist, sade att Zeilon gäma kunde få överklaga men då skulle det kunna
bli "problem" bland personalen. Huerta förklarade för Zeilon att "vivet vem du är"
och vi i våra stadgar har en paragraf som förhindrar "fascister" (Huertas uttryck)
från att bli medlemmar i facket. Zeilon "frystes ut" och slutade sin anställning och
går nu återigen på omskolning.


