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Invandringen måste stoppas!
Nu går Sverigedemokraterna
till offensiv mot myndigheter
och politiker!
Invandringen till Sverige har återigen slagit nya rekord I Sverigedemokraterna kommer under 1989 aktivt
bekämpa den nuvarande invandrings~ch flyktingpolitiken.
Vi har börjat
aret med att sända en skrivelse till

alla kommuner och publicerar här
delar ur texten:

Som vi lovade i brevti1l er kommun den 10 augusti
1986harden tvarpolitiskainformationsgruppen
Bevara.Sverig.e Svenskt ombildats till parti och kommer 1framtiden att delta i kommunal- och riksdagsvalen.
Då på hosten 1986 bade 140 kommuner tecknat
kontrakt med Statens Invandrarverk, och idag
skryter Georg Andersson med att 260 kommuner
bar åtagit sig ~ ta.emot nya flyktingar. Kraven på
nyakontraktskrivmngar fortsatter , ocb resultatet visar sig snabbt over bela landet. Bostadskoerna
o~ar, de sociala kostnaderna stiger våldsamt, brottsligbeten slår nya rekord samtidigt som anslagen till
skolor, vagar sjuirvård, polis och forsvar tvingas

nlUrrska.

•

Ni kommunalråd ar lika skyldiga till denna "uppochnervanda" utveckling som rikspolitikerna. ty
ingen bar tvingat er att skriva pä. Kostnaden for

I

flyktingpolitiken är idag minst lika hög som kostnaden till SIDA dvs 10-11 miljarder.
Man. r)Kuilekunna. U'"O, att det rörde sig om en kompl~tt ocb 7tt brott, som saknar motstycke i vår bistona - ty inget annat folk. har medvetet bandlat så
mot sina egna som det svenska genom sina fega och
otroligt naiva representanter i parlament och kommunfullmäktige runtom i landet. Den svenska identiteten kommer ju till slut attgåheltfÖflorad.
I Svenska Dagbladet skrev den 26/10 1988 Claes
von Hofsten att den 35-årige Dante Fraiman var en
~v el~a personer i. en narkotikaliga från Täby, som
flck SIDa domar Vid Södra Roslags tingsratt. Sammanlagt utdomdes 35 fangelseår. Det var den sk.
Cbi~eligan. Tidigare hade vi Kinaligan och skomakarligan mf1: Vad kostar bara dessa 35 fangelseår
1111lande ~tV1s.as,om de utvis~? Hur många svenska offer ftnns l förbrukarledet 1skolor och bland arbets- och bostadslösa? Andå har chefsrådman Birger Vallgårda mage att yttra: "Det kan måhända
tyckasbårt att Dante Fraimandoms till utvisning efter straffets avtjanande. En tröst ar att verk.ställigbete~ av detta b~sl':lt skall prov~ i sarskild ordning.
nart1d~nforutv1smng narmarSig."
Ack Ja, kan det finnas något hopp for ett sådant
folk? Att in i det sista dalta med rena människoforstorare. Orsaken ar 20 - 25 000 till 90 % oidentifierade fram1i.ngar med bortkastade pass per år, varaven del ar forföljda flyktingar, en del fega desertörer och en del rena lycksökare , som räknar med
en arbetsfri existens förresten av livet.
Medan 70 % ay Norges kommuner sagt nej till en

..Invandringen

har ökat rekordartat och Sverige

rankas nu som det land i Europa som tar emot flest asylsökande per
invånare." Detta stod att läsa iDagens Nyheter den 11 januari och
säooer ju allt om den vansinniga svenska invandringspolitiken.
.•c;.•nnu mer vansinnigt. är det att regeringen ger 2 mil joner till or ganisationer som skall "bekämpa rasismen" och ytterligare stora
belopp till in~randrarorganisationer så att de kan intensifiera sina
kampanjer mot svenska patrioter.
Pressklippet hårintill säger också litet om hur sjukt vårt samhälle
blivit.

ördomar
i skolan synas
Statens institut fOr läromedel
I (SIL)
skall granska historie-, reliI

I

gions- och samhälIskunskapsböcker och rensa· ut .de som eventuellt har rasistiska eller främlingsfientliga tendenser. Regeringen
beviljade på torsdagen '150 000
kronor fOrändamålet, uppger TT.
Såväl grundskolans som gymnasieskolans läromedel ska granskas.

Tio kommuner har ännu inte tagit emot flyktingar:
Odes.bog, y dre, Karlsborg , Dorotea, Sorsele, Arjeplog, Sjöbo, Vellinge, Jokkmokk, Overtorneå.
Men tyvarr, några av dem ar på gång ...

Exempel på nya dekaler!

sådan flyktingpolitik a la Sverige, så finns det i
Sverige en enda man, en enda kommunfullmäktiges
ordförande Sven-Olof Olsson, som sagt nej och
hänvisat frågan till en folkomrOstning. Att de massmediala angreppen på Sjöbobonden skrämde alla
övriga kommuner till kontraktsbordet visar bara på
en skrämmande svag självbevarelsedrift. Inte att
undra pä att mänga seriösa patrioter inte anser detta
folk vara värt att försöka rädda.
Tiden har ännu inte runnit ut helt. Ni kan ännu
sluta upp med att stå med öppna armar. Det finns
ännu tid att säga nej och utlysa folkomröstning i er
kommun. Ordna detta nu eller senast till nasta val. I
justa och hemliga val kommer 70 % i er kommun
att rosta nej.

Klappjakt på patrioter på
Kronobergshäktet i Stockholm
Lars Hulten har omplacerats I
Patriotiskt sinnade vårdare på Kronobergshaktethar
under hela åttiotalet varit födöljda av massmedia
och politiker. Några av dessa vårdare har någon enstaka gång - pa sin fritid -låtit sin omgivning ana att
de inte ar helt förtjusta i invandringspolitiken.
Och att många av dessa vårdare hade sitt hjärta hos
BSS var inte så konstigt. så som politikerna vanskoter Sverige. Lars Hulten har arbetat på Allmanna
Häktet i 13 år och skott sitt ar!..1eteklanderfritt. Efter
att i .Aftonbladet öppet deklarerat att han varit
medlem i BSS dröjde det inte länge innan hatkampanjerna frän massmedia var i gång.
För sex år sedan drabbades Jerker Magnusson
(numera styrelseledamoti Sverigedemokraterna) av
samma öde som Lars Hulten, även om han slapp
schavottera på Expressens löpsedel på samma sätt
som Hulten. Den vulgära hetskampanj som drabbat
Hulten ar inte barat"jpiskför hur man kan behandla
patrioter utan också ett utslag för bristande respekt
för andra. man n.j skor och deras värdering.ar och ett
odemokratiskt beteende. Lars Hulten är en fin, hederlig idealist som under många år arrangerat 30
novemberföreningens
Karl XII- manifestation i
Lund. Han har offrat både sig själv och sig karriär

for den goda sakens skull och ar vard allt det stöd
han kan få från oss Svengedemokrater. De t1esta
aktiva Sverigedemokraterna i Stockholm kanner
Hulten val och vet att han samtidigt är tuff och
oradd av sig. Han är en av de moderna" karolinerna" och förtjänar några uppskattande ord från varje
medlem. Du som vill skriva till Lars Hulten kan
skriva till Häktet: Personal, Lars Hulten, Plan 8.
Box 12149, 102 24 STOCKHOLM eller till Lars
Hulten. clo Sverigedemokraterna. Box 60015,104
01 STOCKHOLM, så vidarebefordrar vi breven
direkttillhonom.
Expressens chefredaktor Bo Stromstedthar återigen
visat vilket antidemokrat och hansynslös pennalist
han egentligen är. Nedanstående text av Bo Strömstedt är typisk.
r -

de rasister över huvud taget a~tälls på
en arbetsplats., :där
de kommer r kontakt med asylsökan(le fly/Wngr;w~
lir,ill
nog. Om de .4~ss,utom' omsätter sina
åsikter' i . praktisk
handling bör de genast 'förses'
med
andra arbetsuppgifter.

g~UllJYLt:=&.
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stOlen.Efter Expressens artiklar kommer han nu,
glädjande nog, att omplaceras. Man vill - också för
personalens egen skull gärna hoppas att det är
början till en upprensning
på häktet.
.
BO STRÖMSTEDT
Chefredaktör
och ansvarig utgivare

Sverigedemokratema inbjuder medlemmar och sympatisörer!
Möte den 25 februari Vårgårda.
Årsmöte för medlemmar den l april samt Möte samma dag i Stockholm~.
Möte den 29 april i Göteborg.
För de möten som kommer att hållas i april kommer närmare upplysningar att lämnas i
nästa medlemsbulletin. Förtroendevalda medlemmar kommer automatiskt att kallas till
årsmöte den l april. Övriga medlemmar som vill närvara på årsmötet skall anmäla sitt
intresse senast den l mars. Lämna fullständigt namn, adress samt telefon så att vi kan nå
dig även per te!. Ange även om du är intresserad av att arbeta aktivt för SD.
Redan nu T,lillT,liförbereda alla medlemmar på tre viktiga frågor som kommer att diskuteras för komplettering aT"programmet!
Skall SD verka för införande av dödsstraff i Sverige. Ska aborter förbjudas
(med vissa undantag)? Skall SD säga nej till EG? Du som inte kan komma på årsmötet kan skri va in dina synpunkter på dessa angelägna frågor. SD} Sekr} Box 6 O015}
10401 STHLM.

SD bärjar sända i Srockho1tns
närra.dia den 5 mars
Sverigeden10kraternas
sändningstillstånd.
för Stockholms närradio är klart och prelimärt datUITlför start är den 5 mars. Sverigedemokraterna hade ansökt om sändningstider på kV'a1lstidmellan 19-2llördag} eller
vardagkvä1lar} men pga av det stora antalet
sändande föreningar fick vi nöja oss med en
tid påsöndagmornar kl9.00-9.30. Vi är

ändå ganska nöjda med tiden och uppmanar
alla att hålla ögon och öron öppna. De som
vill vara oss till hjälP antingen med det tekniska eller att prata i radion kan skriftligen
anmäla sitt intresse. Vi behöver också extra
ekonomiskt stöd till denna verksamhet och
ber varje medlem att - om mö jligt - ge ett
bidrag till närradioverksamheten.

Sverigedemokratema saluför
nu även följande:

Sverigedemokraterna

Bestnr: Skrifter
S 11. Sovjet hotar Sverige, av Juri Lina. 45 kr
S12, Kommunisternas heliga krig, J Lina. 95 kr
S13, Varferar vi olika, A Muntzing. 110 kr
S 14, Tro och tankeliv i det hedniska norden. 25 kr
S 15, Rasblandninga ..•.
nas omfång och betydelse i
romarriket, Prof M. Nilsson. 25 kr
S 16. The Political Soldier (på svenska). 25 kr
S17. Camp of the Saints (engelska). 100 kr
S18, Tal av Jean Marie Le Pen april 1988. 30 kr
Bestnr: Dekaler
D 11 Svenskarna forst (bildekal). 15 kr
D 12 Sjöbo visar vagen (extra stor). 10 kr
D 13 Sjöbo visar vagen (viking). 10 kr

har nu telefax.

De medlemmar som har tillgång till telefax kan nu
sanda meddelanden till oss. Skriv till oss så får du
vårttillfälligatel efaxnummer (ange gama ev.egettelefaxnr). Det fasta abonnemanget kopplas in senare
och då publiceras numretimedl~msbulletinen.
SD - Göteborg har nu fitt en egen
tele! o~arare.
Numret är 031-481951

Meddelande
angående medlemsavgiften:
Här nedan kan du se om du har glömt
betala in medlemsavgiften för 1989_
Om det är ett kryss
i rutan så är medlemsavgiften för 1989 inte
betald. Betala nu så får
du bulletinen även i
fortsättningen ~
Ditt stöd till Sverigedemokraterna

Anders lU.arström. Ola Sundberg. Ulf
Ekberg och Jerker Magnusson ar några av alla
de Sverigedemokratersom hälsar er hjartligt välkomna att fortSauakampen för ett barue Sverige.
- 1989 kommer att bli ett bra år for SD, utlovar de
och tillagger- Men kom ihåg;våra framgångar
är helt beroende av de ekonomiska bidrag
som vi kan få till verksamheten. D:iriör är
det mycket angeläget att varje medlem och
sympatisör hjälper till så mycket det går.
Ju mer stöd från Dig ju bättre gir det för
SD.

är ett stöd för ett svenskt Sverige!

