Får Medelpad sitt eget Sjöbo?
Hundratals invånare i Änge kommun protesterar mot planerna på att ta emot 300 flyktingar till Ljungaverk. Motståndet är så stort att en förening nu bildats för att försöka
stoppa flyktingmottagandet. Bakom protesterna står Ulf Sundholm som nu bildat föreningen "Nej till flyktingsluss i Ljungaverk. Ulf Sundholm försöker nu få'maximalt
stöd för sin sak och SD-medlemmar som vill stödja honom kan skriva till Ulf Sundholm) Kapellvägen 13, 840 10 LJUNGAVERK.

Stora framgångar för
republikanerna i Tyskland
Republikanerna heter ett ganska nystartat nationalkonservativt parti som fick stora valframgångar i Berlin för några veckor sedan. på ett stort möte med flera tusen åhörare,
gick Schönhuber till attack mot EG och mot den tyska biståndspolitiken. Han förklarade att det finns fattiga tyskar som i första hand behöver statens hjälp. Vi önskar republikanerna lycka till och kommer senare med utförlig information om dem.

Sverigedemokraternas kommunbrev
väckte reaktioner
Kommunfullmäktiges ordförande i Nordanstig, Yngve Nilsson (s), förklarade i en inter\'"ju i lokalpressen att han tänkte slänga Sverigedemokraternas bre\'"i papperskorgen. på en bild i Hudiksvall Tidning den 21 januari poserar han med Sverige- Kuriren i
handen och säger "Det här vill jag inte ta i ens med tång". Han tillade att han hoppas att
Sverige-Kuriren läggs ned pga sviktande underlag. A1vdalens kommunordförande
svarade i ett brev till SD att de "undanber" sig våra "obehagliga" tryckalster.

Lagligt att smuggla flyktingar
Den riksbekante flyktingsmugglaren) Amir Heidari frikändes den 17 februari av Svea
hovrätt. Hovrätten anser inte att hans verksamhet var olaglig. Kommentarer överflödiga.
J

..Den som sager så som Rushdie sager
om Muhammed riskerar livet
ll

När Salman Rushdie skreven bok) Satanic Verses) som kritiserade den muslimska
fundamentalismen blev detta för mycket för vissa muslimer. I demonstrationer och
hotelser har man lovat att döda Rushdie och t.o.m. satt ett pris på hans huvud. Nu har
både företag och anställda som förlägger eller distribuerar boken oroats över hotelserna från muslimer. Radio Teheran har förklarat att dödspatruller är på väg till England för att avrätta Rushdie. Men behövs det? Liksom i Sverige finns det nu tiotusentals muslimer (ca 80.000 i Sverige) inkl själmordskandidater beredda att lyda minsta
vink från sina andliga ledare. Vad det kan innebära finns det nästan inga gränser för!

Ingen flyktingförläggning
i Skivarp - den här gången!
Hänsynslösheten slår ständigt nya rekord. I lilla Skivarp i Skåne) med endast 800 invånare) planerade man att ta emot 220 flyktingar och bygga radhus för dem att bo i.
Prästgården skulle säljas och göras om till flyktingförläggning. Det skulle bli ett vinstdri vande företag) Humania AB) som skulle svara för driften genom att hyra ut platser
till invandrarverket. Det resulterade emellertid i att 400 skivarpsbor uppvaktade kyrkorådet och krävde stopp för flyktingförläggningen. Nu sprack affären) men Christer
Uddin vid invandrarverket letar nu efter nya lämpliga platser i trakten.

Höga halter ozon i storstadsluften
Miljö- och hälsovårdsnämnden har redovisat att halterna av föroreningar i Stockholmsluften var förhöjda under november. Liksom i andra större städer är utsläppen
av svaveloxid och kväveoxider störst i innerstaden. Ozon) som börjar tunnas ut i stratosfären och därmed innebär ett globalt problem) ökar däremot vid markytan. Nu
hotas både märmiskor) djur och natur. Ozonet bildas då kolväten och kväveoxider reagerar med solljus. Nu räcker det inte längre med enstaka miljövårdsinsatser för att
komma tillrätta med problemen utan märmiskan måste förstå att hon är en biologisk
varelse sorn ska leva i harmoni med naturen. Att kraftigt begränsa eller helt stoppa
pri vatbilismen i delar av storstäderna kommer snart att bli nödvändiga krav.

Åsikterna om EG,
aborter och dödsstraff.
SD fick omedelbart reaktioner på de viktiga punkterna som skall diskuteras på årsmötet den l april. De säkraste reaktionerna kom på aborterna) som nära nog alla vi varit i
kontakt med vill förbjuda (med medicinska skäl) våldtäkt osv som undantag). Nästan
lika många sade nej till EG. Frågan om dödsstraffets införande delade oss i två läger.
Hälften för och hälften emot. Beslutet om detta lär bli svårare att ta. Ett nytt förslag
om införande av moral och etik på skolschemat kommer också att tas upp till behandling liksom en utveckling av många andra punkter i pro grammet.

.

Moderaterna ut i det blå
Ulf Kristersson) Moderata ungdosmförbundets ordförande har gjort sig känd som förespråkare för helt fri invandring. I flera debattartiklar den senaste tiden har han
krävt bl a: "Gå med i EG! Varor) tjänster) utbildning och jobb kommer bokstavligen
och bildligen att flyta gränslöst över Europa. Gamla gränser kommer inte att stoppa
nya idee"r och nya möjligheter u • Nej just det! Möjli~heter för muslimer att kunna
utöva mord av religiösa skäl t ex. Sådana mord sker da och då här i Sveri~) även om
pressen förtiger fakta. Senast i januari ströps en 15 årig flicka av sin 30-arige bror i
Eskilstuna - innan dess hade hon slagits sönder och samman av släkten.

För SD-aktivisten
Varje lördag delar SD ut flygblad i centrala Stockholm. Om du vill vara med så kan du
anmåla ditt intresse till SD) Sekr) Box60015) 10401 STOCKHOLM.

Närradion
Premiären för Sverigedemokraternas närradiosändningar i Stockholm har flyttas
fratn till första veckan i april. Detta beror på att närradionämnden inte hunnit fatta
beslut angående detnyasändningsschemat. Söndagar 09.00 - 88 mhz.

Nyheter på beställningssedeln
Best nr: En läsvärd bot
S 19 Den påklädda apan (en introduktion till sociobio1ogin))av Svante Folin ... 150kr
Boken tar upp bl a följande frågor: Varför kommer hyggliga killar sist? Föredrar
karmibaler kokt familj eller stekt främling? Ar marxister sanna materialister? Ar
miljön allsmäktig?
S K1 - NY singeL
20 kr
Ensvensk flicka sjunger låten Tor på engelska. Bal~sidanheter Chi1dof the northern
light. En skiva för dig som gillar patriotisk rock. Skivan är producerad främst för
den engelska marknaden. Ett måste för den som samlar på patriotisk musik.
V2- Kulspetspenna
15 kr
Gul kulspetspenna med blå text Sverigedemokraterna. - SD" med svart patron. Köp
även åt dina vänner och bekanta.
II

Dekaler
D 14 Sverigedemokraterna) Sjöbo visar vägen
D 15För ett svenskt Sverige (viking)

l O krist
1O krist

Asyl för vapenvägrare?
Sverige ger varje år asyl till ett stort antal människor som vägrat inställa sig till militärtjänst i sina hemländer. Att bevilja asyl av denna anledning ar inget vi behöver göra enligt FN:s flyktingkonvention. Det är
Sverige som tillämpar egna regler i detta fall.
Det är väl ingen som är så naiv att han tror att militären i ett land låter en plats stå tom i ledet när någon har
avvikit. Vad som händer är att näste man som står i tur får rycka in. Till sist blir det den fattige arbetarens
söner som drabbas. Attge asyl till vapenvägrare minskar alltså inget lidande. Den svenska flyktingpolitiken
gör det möjligt för välbestälda att köpa sig fria och vältra över lidandet på de fattiga. Och detta stöder svenskapolitiker.
Tank om Sverige blir indraget i en konflikt, och så försvinner en stor del av de som skall försvara landet.
Hur går det då? Det är fegt att smita från sin plikt att försvara sitt land. Annu fegare blir det då man vältrar
över det på någon annan.
Om en svensk vägrar att fullgöra sin militärtjanst stadlas han med fängelse. En utländsk medborgare får
asyl för samma "brott" , med de förmåner det innebär. Sverige tillämpar alltså olika lagar beroende på om
man ar svensk eller inte . Tala om diskriminering .
.•Stig Svensson
Göteborg

Sverigedemokraterna Vårgårda
inbjuder till möte i Konferenslokalerna i Vårgårda värdshus
lördagen den 25 februari kl 10.00.
Entreavgift 20 kr.
OBSERVERA!
Sverigedemokraterna är alltid i behov av extra ekonomiska bidrag för att
verksamheten skall kunna hållas igång och även utvecklas. Vi har mängder av
ideer till projekt, men mycket av detta stupar därför att det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser. Därför vädjar vi till dig att om möjligt
avsätta ett valfritt belopp till vårt postgiro 23 45 65 - O.

Numret till SD-Göteborgs telefonsvanre är 031-481951

