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IValet är över - nu måste vi gå vidare! I
Valrörelsen är nu öVBroch vi ser resultatet av det beslut som väljarna har fattat. Väljarna
har givit socialdernokratin mandat att fortsätta styra landet tmder ytterligare en treårsperi-
od. I hög grad är det så att socialdemokratins seger beror på att socialdemokratin uppfattas
som en garant för tryggheten. Väljarnas uppfattning baseras på den information de erhållit
genom våra massmedier och som vi alla vet~..mnas socialdemokratin genom att journalis-
ter och samhällsredaktörer i så stor uträckning tar parti för de socialistiska partierna.
Likaså är den socialdemokratiska maktapparaten oerhört stark med mängder av sido- och
tmderorganisationer. Den socialdemokratiska politiken kommer att fortsätta och när nästa
valrörelse kommer igång har ytterligare minst 100.000 nya invandrare tillåtits bosätta sig i
Sverige. Samma invandringspolitik skulle bedrivits även om borgarna vunnit valet.

Det som gladde oss mest i valet var utgången av folkomröstningen i Sjöbo. En rungande
seger för alla patrioter och den segern ger oss mor~1iskstyrka att fortsät~ i";ra för an ny
och bättre invandringspolitik där svenska intressen placeras i förgrtmden.
Resultatet för det nya och för allmänheten okända Sverigedemokraterna var inte heller så

dåligt. Vi var 17 röster från att ta mandat i Vårgårda och blev största patriotiska partiet
bland de sk övriga partierna. Drygt 7000 väljare proteströstade på Skånepartiet trots att
partiet varken är patrioter eller särskilt seriösa. Skanepartiets dåliga resultatet beror på att
partiet uppträtt besynnerligt och t ex tagit avstånd från folkomröstningen i Sjöbo. Tyvärr
hade de svenska väljarna inte hört talas om Sverigedemokraterna - det patriotiska alternati-
vet. Det kommer de snart att få göra. Det vi hittills gjort är bara början på en lång marsch
för folk och fosterland.
Nu ska ,,:lårorganisation byggas ut och varje enskilt initiativ är betydelsefullt. Vi ska - ja

vi måste - skapa mängder av nya kommunala organisationer som ska kunna ställa upp i
kommunalvalen -91. Det är realistiskt att tro att vi kan ha trettio kommunorganisationer
till nästa val om vi sätter igång med arbetet o~nde. Till nästa val måste vi också ha
större resurser till vårt förfogande. Redan nu maste insamlingen till valfonden påbörjas
om vi ska ha en chans i nästa val. Därför uppmanar jag er alla att ge stöd till verksamheten.

EKONOMISKA BIDRAG ÄR DET DRIVMEDEL OR GAN ISA lIaNEN BE-
HÖVER FÖR ATT KUNNA RULLA VIDARE. Ställ upp för Sverigedemokraterna
och vi lovar att Sverigedemokraterna ska göra Sverige till ett bättre land att leva i!

Med fosterländsk hälsning

Leif Leilon
Talesman



Valresultatet i riksdagsvalet:
Riksdagspartierna
Socialdemokraterna (s), 2.321.826 röster
Moderata Samlingspartiet (M), 983.226 röster
Folkpartiet (Fp), 655.720 röster
Centern (c), 607.240 röster
Västerpartiet Kommunisterna (VPK), 314.031
Miljöpartiet - de gröna (Mp), 296.935 röster
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Utanför riksdagen
Kristdemokratiska Samhällspartiet (KDS), 158.182 röster
Socialistiska Partiet (SP), 12.934 röster
Arbetarpartiet Kommunisterna (APK), 9.408 röster
Skånepartiet (Skåp), 7.099 röster
Sverigedemokraterna (SD), 1.120 röster
Centrum-Demokraterna (CD), 750 röster

o
O
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öniga
Kalle Anka partiet, 690 röster
Sverigepartiet, 404 röster
Tomma stolar, 288 röster
Opinionspartiet, 150 röster
Kvinnopartiet, 147 röster
EAP, 115 röster

Många spridda röster har också givits på t ex I
Sven-Olle Olsson, Sjöbo, BSS, Stoppa invandringen, I

Nysvenska rörelsen mm. De som vill ha de kom-
pletta uppgifterna kan beställa en lista från Riks-
skatteverkets valsektion 08 7648000. Mycket nöje!

Bidrag till valfonden inkomna t O m den 16 sept 1988
(fortsatt redovisning från föregående bulletin)

880725) 150kr Malmö· 880726) 100kr Stora Vika) 170kr Örebro) • 880727) 200 kr Ha-
ninge· 880801) 500 kr Stockholm) 100kr Ystad· 880802) 20 kr Farsta) 100 kr Sundsvall·
880804) 100kr spånga, 10kr Göteborg) 100kr Hägersten· 880808, 50 kr Hässleholm·
880809) 50 kr Norrköping) 20 kr Huddinge • 880815) 100kr Spånga· 880817, 100kr Jo-
hanneshov, 5Okr Hägersten· 88O819) 100kr Söderhamn, 100kr Vattholma· 88O821) 45
kr Göteborg· 880823) 50 kr Linköping, 50 kr Stockholm· 880826, l 00 kr Vällingby) 100
kr Hägersten· 880829, 20 kr Huddinge) 100 kr Örebro • 880830, 23 kr Haninge) 100kr
Saltsjöbaden· 880831, 149kr Johanneshov) 50 kr Solna· 880905, 65 kr Uppsala, 200 kr
Falun· 880906) 50 kr Rimbo· 880907) 10kr Göteborg· 880912) 25 kr Huddinge·
880913, 125kr Täby) 200 kr Farsta· 880914) 50 kr Kalmar· 880916) 60 kr Malmö
Summa 9.782.

Vi ber att få tacka alla de som stöttat Sverigedemokraterna med flygbladsut-
delning, medlemsvärvning, ekonomiska bidrag eller på annat sätt bidragi t till
våra framgångar och siälvfa11ettackar vi alla som röstade på oss i valet. Vi
hoppas nu att vi kan ga vidare med vår viktiga upplysningsverksamhet och
ber om ert stöd även i fortsättningen. Kampengår vidare'

Styrelsen



SVERIGE BEHÖVER
EN NATIONELL STRATEGI

Det förefaller inte handa mycket pa den nationella
fronten - <ttminstone inte av tidningarna att döma.
Darmed slipper man en hel del av den trottande
motpropagandan. men så snart de nationsvanliga
kraiternafar lite publicitet bryter rclallet loss igen.
)fagra har bestamt att folket skall gå under och har
dariörportförbjuditförnuftet. Politiker haroverlåtet
kontrollen över samhallsurvecklingen på Dagens
Nyn eter. vilket i klartext betyder att några ner
Sjobo inte kommer atttillåtas vaxa upp.
I det laget har man som nationsvan att fatta ett vik-

tigt beslut: antingen låta samhallet urarta till oigen-
kannlighet. vilket nu sker i rasande tempo, och
vanta sig att förnuftet skall återvanda till de alltmer
fartblindaoch id eologis.k:tkorrumperad ema.k:thavar-
na. eller saga stopp och gå till effektivt motangrepp
genom en ny strategi. Det duger inte att bara forts at-
taforlrunna den nationella domedagen anda fram till
den dagen.

Den självpåtagna uppgiften, att rädda natio-
nen. kan förefalla gigantisk. Darför måste man
söka enkla. men effektiva och helst geniala lösnin-
gar. Det finns två huvuduppgifter: att stoppa vidare
1"'"mi O"r<lt< nn <:.,..,.,,, f";; dem .,.... hplst f'-;",,; l H'P ';t~:;'.I.~- . _4:~ ••. __ ~~, ~_. 4~v~6~' ~~i-

vanda. Innan dessa mål erövrats bör man skapa en
organisation med uppgift att förhindra att Sveriges
ödesdigra politiska misstag under 1970 - och 80-
tälennagonsin upprepas. Vår nations framtida över-
levnad är i farozonen, och det är en oerhört an-
svarsfull uppgift som åvilar alla dem som anser sig
manade att arbeta för en sund och normal sam-
hall surveckling .
Det civiliserade samhället bygger på stabiliserande

faktorer såsom en folklig förankrad politik, vilketvi
inte kan sagas ha idag. De nationsbevarande kraf-
terna utsatts för en politiSk förgiftningskampanj av
en omfattning och ihärdighet som tyvarr inte bådar
gott för framti den.

I det nationella upplysningsarbetet kan man inte
alltid förlita sig på den vardaglige svenskens insikt
och vaksamhet, men när allt fler objudna vräker sig
i allt överdådigare lyx mullrar det i folksjälen. Om
politikerna dock är experter på något så är det att
skyla över sina ödesdigra misstag. Dessutom har
dom sina återkommande flyktinggalor och en hel
arm e av "pålitliga" åsiktsambassadörerpå alla vikti-
ga poster i samhallet, förutom kgl hovet.

Daremot borde man .kunna räkna med draghjälp
från invandrarna själva. Dom kan t ex bli så många
att brandskyddsföreskrifterna inte längre uppfylls
på förläggningarna, som danör måste evakueras,
men då tvingas val försvaret lamna ifrån sig alla
sinatalt.

Några av de tidigare invandrarna ar kritiska mot

det overdådigafl y.ktingmouagandet och ompysslan -
det, men det ar ··örmodligen bara en tidsfraga innan
dessa anklagas jr smygrasism av Expressens che-
fredaktör, om d~tinte redan har skett.

Enklast vore att för omvarlden vanligt men be-
stamt for.k1ara att, tyvarr. inte ens Sverige formar
lösa tredje varldens problem genom massimport av
dessa problem. men från snyftradikalen Sten An-
dersson ar knappast några realpolitiska åtgarder att
vanta.

Om en bostadslös svensk sta1.1ersig på Arlanda
med ett plakat som uppmanar förstakl assflykting ar-
na att vanligen inhandla returbiljett, blev han för-
modligen nedtrampad av deras guldförspanda kro-
kodilkangor.
Aterstår darmed bara att acceptera att vår urgamla

fädern.esratt kranks för att slutligen tas ifrån oss,
vilket vissa har bestamt, eller göra aktivt men inte
sarskilt framgångsriktmotstind? Trots allt finns en
möjlig lösning. Den "generosa" t1yktingpolitiken
kommer att ligga fast för överskådlig och darmed
hotad framtid, men samma "flvktskal" som anför-
des vid inresan bör aven Kun.naduga för avresan.
Sverige - ett land att fly fria. - ett land någon
inte vågar satsar sinaguldjetongerpå, ett land några
främmande lycksökare inte frivilligtkomm er att be-
träda. Ett land där landsfömidiskama.k:thavare inte
längre vågar sticka upp mot folket.

Ett måste för
musikälskande patrioter

Mörbyligans bästa nu på kassett!

Minnesvärda melodier
av Åke Bylund

1979 - 1986

8Sveriges mest bojkottade band 8

Pris: 60 kronor
Använd postgiro 23 4 S 6 S - O

Märk talongen:
8Mörbyligans kassett8



Sverigedemokraterna manifesterar sina åsikter
i Jönköping några veckor före valet.

Mötesverksamheten har påbörjats

Sverigedemokraterna har nu påbörjat mötes•..."erksa.T.h8ten i Stcc!~ho1mo,:h en gfu"lg i
veckan hålls regelbundna möten för medlemmar och sympatisörer. Mötena är upplagna
som diskussionsmöten där de närvarande kan framföra synpunkter och förslag på hur
verksamheten ska bedrivas. De som vill engagera sig djupare ipartiarbetet bör kormna på
dessa möten. Deltagarantalet är begränsat till cirka tio personer per gång för att alla ska få
möjlighet att yttra sig. Om du vill närvara på dessa möten kan du skriva en rad eller ringa
08-188495 och anmäla dig.

SJÖBO - ETT DEMOKRA TISKT FÖREDÖME

Du har inte kunnat undgå att läsa om IISjöboskriftenll dvs den skrift som författades av pro-
fessor Göran Englund och Tekn direktör John Wilthorn för Sjöbocentern. När centern
distribuerade den talades det mer om Göran Englunds koppling till Nysvenska rörelsen än
om det stod i skriften. Sverigedemokraterna erbjuder nu sina medlemmar att ta del av
innehållet i skriften. Skicka oss tio kronor för att täcka porto och papperskostnaderJ så
sänder vi dig omgående ett exemplar av den mycket läsvärda skriften.

Medlemsavgiftea har höjts till 150 kr. Detta bl a för att vi sWl kuaaa uppritthilla
servicea med medlemsbulletiaer. Tyvärr haruteifteraaför medlemskort, bulletiner
mm överstilit iatomsterna och au måste detta justeras si att vi kommer i balaas
med kostaadsutveckliagea.

De som betalar sina avgifter efter dell 15 oktober blir automatiskt medlemmar för
1989.


