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Sverigedemokraternas årsmöte gav partiet
både bredd och profil.
Nu ligger vägen öppen för större uppgifter .
Swrigedemokratemas

första årsmöte
(det Forsla sedan partiet bildades i feb
1988) inmhar stort steg framåt for
S"iensk nationalism.

Partiet har stärkt sina ställningar betydligt och för
forsta gången har det inte varit några svårigheter
att bitta lampliga och kvalificerade kandidater till
d~ olika fOttroen.deposterna
Så många hade
anmält sig villiga att arbeta öppet för partiet att vi
gladjande nog tvingade göra en "sållning" för att få
fram de mest aktiva och engagerade av dessa. En
rad nya poster tillsattes också. Tidigare fanns t ex
ingen valberedning och en sådan tillsattes nu.
Motet tog lång tid i anspråk bl a därför att vårt förslag till nytt partiprogram och stadgar skulle behandlas.

En ny och engagerad styrelse valdes. Richard
Meyer och Leif Ericsson (Zeilon) kandiderade inte
detia är. Richard Mever på grund av tidsbrist och
llltensiva studier på universitet och Leif Ericsson
på grund av andra betungande uppgifte~ inom partiet (bl a sammankallande för valberedmngen, o~
ansvar for Sverige-Kuriren samt programledare. 1
rlluTadion i Stockholm). Styrelsen består fram ull
n.asta årsmore av följande personer:
Davidson.Sve:n (ledamot, pol aktiv sedan 50-talet,
har stor erfarenhet av nationella frågor ordf i BSS
1983-1986)
Hagström. Tord (ledamot, politiskt aktiv sedan
1983)
Joh80Wlll. Pir (ledamot, pol aktiv sedan 1987.
Mycket engagerad och kunnig)
Magnusmn. Jerm (ledamot, aktiv sedan 1979,
en veternn som ansvarar for administrationen)

Iaarsttäm, Aadlrs (talesman, debattglad och
orädd, en ung kämpe, känd som partiets representant bl a i TV 3 den 14 april 1989 - programmet
kommer i repris under sensommaren)
K.nuttz., Niklas (ledamot, tidigare moderat som
upptäckt dess svekfulla politik och anslutit sig till
SD , seriös och nyanserad)
Sundblrg. Ola (presstalesman, en av v~ld~ns
basta jonglörer, bygger upp kommunorgarusattonerna, seriös och hårt egangerad för SD, en
kärn e)
P.
. sedan m ångår
Wits:cöm,
Reine (ledamot, aktiv
a ,
seriöst arbetande, pålitlig och omdömesgill. ledamot även i Gbg:s komunförening)
Ljungh. Lars (suppleant, aktiv sed,an 1~80, ,har
minskat sin arbetsinsats något efter tillökning 1 familjen och en bilolycka i dec 1988)
.
Fogd.. Maria (suppleant, mycket aktiy sedan
1987, bidrar med att distribuera vårt matenai framför allt i Vastsverige)
Melander, Orjan (suppleant)
Revisorer:
EblIöm, Gustaf
a8SSOf'l, Arrre
(samt två suppleanter)
Valberedning:
Leif F.riason (samman.ka11ande)
(samt två ledamöter)
Partiprogrammet som ~togs ar det b~
som
framställts av någon nat10nell grupp 1 SVerige (och
kanske Norden). (Vissa utdrag finns i artikeln i
Lysekilsposren
på sista sidan) Programmet
kommer att trYckas under sommaren och alla som
beställt det kommer att få det så snart det ar fardigtryckt. (Fotokopierade utskrifter av årsmötesutskriften kan dock beställas omgående för 20 kr.)
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Om vi skulle lyckas i mista val med att få plats i
~~ra
kOJ?1Iluna1f~äktige
skulle det få flera poNidt k1eckern, somern klotzen I
s1t1vafölJder. 1) Vi skulle kunna visa va1jarna vad
vår politik går ut på i praktiken 2) Vi skulle få en
Så ~öd fältropet för den tyske pansargenera1en Guvaldig publicitet. jamförbar med Sven-Olles i
denan. Vad han darmed menade var att man
Sjöbo 3) Vi skulle visa valjarna att vi finns till,
~e
samla sina pansarvagnar i egna divisioner
och
kan ~omma in i de demokratiska belutsorgalstallet för att sprida ut dem en och en som rullannen
4) Vi skulle få del av de valfyllda politiska
de kanoner till infanteriet. Bland militarer vadden
köttgrytorna,
dels i form av bidrag till partiet dels i
över diskuterades den frågan livligt före andra
form
av
löner
till våra invalda representanter som
varldskriget. men Guderian visade sig ha ratt i '
ju
på
skattebetalarnas
bekostnad och utan att riskepraktiken.
ra
sina
arbeten
skulle
kunna arbeta för att föra ut
pet ,har problemet, samla eller splitt1"a,går igen
partiets
budskap
5)
Vi
skulle få politisk erfarenhet
pa manga andra områden. Ska man ha matema6)
Vi
skulle
tillåtas
komma
in på skolorna vid t ex.
tiksnillen i en egen klass för sig. eller skall de sprivaldebatter.
das ut bland normalbegåvade? Ska man ha militaJag tror därför att vi nu bör satta oss ned och lista
ra ~litforband eller ska de duktigaste soldaterna
t
ex. de tio kommuner i Sverige. vi trör vi har
spndas ut för att på så satt stödja de mindre bra?
~örst
cbans att bli representanter i. Gynnsamma
Aven för oss inom SD finns det ett sådant profaktorer
ar t ex. stor andel unga manniskor, låg
blem. Ska vi satsa på landet i stort. eller försaka
medelinkomst,
liten ot'tStor1ek,invandrartat grannoss på lokala valframgångar. Jag tror det sist~ommun,
svaga
socialistpartier, låg representanamnda är det ratta. för oss. Historien visar att det
tlonssparr
(i
kommunalvalen
finns det inga 4 %
ar mycket svårt i Sverige för ett nytt parti att
sparrar,
utan
det
varierar
från kommun till
komma in i riksdagen. Miljöpartiet t ex. fick 1'örkommun
bur
många
procent
som behövs) m.m.
soka i tre val, innan de lyckades, och då hade de
Nar
kommunerna
ar
utvalda
bör
arbetet inriktas pa
~då delvis ganska stor uppbackning av massmeatt
bygga
upp
starka
lokalorganisationer
i dessa
dia. Någonting vi aldrig kan få.
orter.
vilka
bör
ges
all
tankbar
hja1p
av
oss
övriga
. E'l bidragande orsak till att Miljöpartiet lyckades
medlemmar.
1 198~ års val ar att partiet i flera år varit represenWoff
terat 1 landSt11lg och kommuner. Partiet blev känt
för vaijarna. medlemmarna fick politisk vana osv.

Adresserna till Svecigedem.oUata'na3
kom.m:umöreningar:
SD-Götebcrg
Box 50014,40052 GöTEBORG
Tel 031-481951
Postgiro: 38 05 85 - O
50-Malmö
Box 14022,20024 MALMO
Postgiro 42 38 12 - 7
50- Vår gård a
Box 20,52030 LJUNG
Postgiro 21 89 11-6
50-Kungälv
Box 281, 442 23 KUNGALV
Postgiro: 451 69 90-1
50-Lysekil
Box 51 , 454 00 BRASTAD
(Annu inget postgirO)

Magn1lSSOD..Leif Ericsson. S~ Davidsoo.
på årsmötet den 10 juni 1989
Tre av partiets politiska veteraner

JeI'k~

Stöd din tommunfix'ening!

J

Lys:sna på Sverigedemokr3tern.a

i Stnåbolms

Jlärradio 88 mhz varje JiJrdag kl 14.00-15.00

S~emotraterna

höll

stormöte i Göteborg.
Lordagen den 29 april hölls det tredje - och hittills
största - SD-mötet i Goteborg. Drygt 100 personer
hade slutit upp och från Stockholm fick vibesök
av bl a Jerker Magnusson. Sven Davidson och Ola
Sundberg.
Niklas Jonasson från Vårgårda fungerade som
mötesordförande
och hälsade alla välkomna.
Första talet hölls av Sverigedemo.kraternas försvars expert Thomas Holmberg. som talade om europas historiska erfarenheter av utomeuropeiska
invasionsförsök.
Med goda exempel lät han oss forstå att endast
ett enat Europa kommer att kunna stå emot en
framtida utomeuropeisk invansion. men den enigheten måste skapas utan EG eller Nato.
Rolig gladjazz lättade dä..'"Påupp stämningen i
den första pausen - bara för att sedan sjunka betydligt nar en vardig hyllning till den mördade patrioten Mikael Jonasson genomfördes i form av en
tyst minut. Därefter trädde en erfaren kamp e från
det nationella ledet fram. F.d. BSS-ordföranden
(numera styrelseledamoten i Sverigedemokraterna) Sven Davidson presenterade några av SD:s
viktigaste programpunkter på ett mycket övertygande sätt. När han sedan med .kraft betonade våra
partiets paroller - bröt ljublet ut och ville aldrig

UDikt tillfälle för medlemmar!
Beställkassettband med S~emokraternas DimldiosändDingar

(Sthlm;

närradio)
Pris endast 25 kr ~er kassett (en timrms
program). Ange pa ta1o~

• provkasset

närradion· . Om du bestälEr mer än en
kassett så ~
då hur många du vill ha
(du tår då olika program naturligt"9is).
Du kan också ange om du vill ha från
någon u lördag. (pG: 23 4565 - O)
Betald

anDOIlS

Wiking Art meddelar härmed att den nya
broschyren med bilder på Våra häftiga Tshirts (med både svenska och utländska
patriotiska motiv) har kommit!
Beställes från: Wiking Art,
Box 7032,69107

KARLSKOGA 7.

Bifoga 10 kr i sedel! broschyr.

upphöra. Davidson framförde bl a olika argument
mot en svensk anslutning till EG och för en
strangare abortlagstiftning. När talet var slut följde
en paus där mängder av material såldes.
Först på scenen efter pausen var Ola Sundeberg
som jonglerade för oss. Ola drog också ingång
"peptalk" och frågade bl a annat publiken: "Ska vi
alla här inne jobba stenhårt för att SD ska bli ett
verkligt alternativ i valet 1991? Svaret blev ett
rungande ja. Alla blev verkligen imponerade av
denne fantastiske artist. som avslutade med att
samla in pengar till SD:s valfond. Over 1 000.kr
insamlades. D äreftet' bjöds det på lite mer glad-

jazz.
Så kom då mötet att avslutas med tal av Sverigedemokraternas talesman Anders Klarström. Han
talade först om Ebbe Carlsson-affären och gick
sedan över till att varna för kommunismen och
islams utbredning - åhörarna ljublade vilt Efter att
ha fortsatt att plädera för bl a strängare straff för
kriminella, starkare försvar och stopp för den utomeuropeiska invandringen så kom han till slut till
avslutningen - "Låt oss svenska patrioter sjunga
den vackraste säng vi vet. vår egen sång du gamla
du fria".
Med en kraft som.nitstan fick taket att lyfta i den
tätt packade salen sjöngs vår nationalsång.
Marschen mot ett nytt och bättre Sverige har
verkligen börjat. framtiden tillhör oss.

Lars Eribsan. Götebcrg

HJÄLP TILL ATT SPRIDA
VÅRT BUDSKAP!
Du som är medlem kan rekvirera original till flygblad
från oss. Från dessa original
kan du själv gå till ett tryckeri eDer kopieringsapparat
och trycka. upp flygblad. På
så. sätt kan vi Då ut till fler
och därmed bli effektivare.
Skriv några. rader och
beställ ditt original så
kommer det på posten.
Bifoga dubbelt svarsporto

LYSEKI LSPOSTEN

Måndagen den ~2 juni

1989

Förespråkar dödsstraff

Sverigedemokraterna har
kommunförening i Lysekil
Sverigedemokraterna har nu kommunföreningar i Göteborg,
Stockholm, Vårgårda,
Kungälv, 'Lysekil och
Malmö.
Flera nya kommunföreningar kommer att
bildas
under
sommaren.

minst 10 år i Sverige och
dessutom behärska det
svenska språket i tal och
skrift på ett fullgott sätt
samt besitta vissa kunskaper i svensk historia. Nordiskainvandraresk~l kunna
erhålla svenskt medborgarskap efter tre år och återvändande svenska emigranter efter två år.
Den som förvärvat uppehållstillstånd och .svenskt
medborgarskap på falska
grunder eller begår en grov
förbrytelse ska kunna fråntagas sitt medborgarskap
och utvisas ur Sverige, anser Sverigedemokraterna.

Sverigedemo kraterna
förespråkar dödsstraff.
I deras nya partiprogram
heter det bl a följande:
,'Sverigedemokraterna
anser att grova våldshandFörlorar kontrollen
lingar ej skall kunna erhålla
,'Sverigedemokraterna
permisson.
Brott
som
vill motverka det mångkulmord, terrorism, upprepaturella och mångetniska
de grova våldsbrott etc skall
samhälle
som vi håller på
kunna leda till livstids fänatt
få
med
den nuvarande
gelse dvs resten av livet.
Särskilt grova brott t ex . invandrings- och sk flykmord på polis eller barn
tingpolitiken.
Sverigedeskall kunna
leda till
mokraterna anser att Sveridödsstraff' '.

ge i sin homogena befolkningssammansättning har
haft en ovärderlig tillgång.
Det senaste årtiondenas ansvarslösa invandringspolitik gör emellertid att svenskarna riskerar att förlora
kontrollen över sitt eget
land".
Nationell identitet

"Människor bör leva där
de har en chans att skapa
sig en nationell identitet.
Därför bör vi huvudsakligen ta emot flyktingar- och
invandrare av europeisk
härkomst då europeerna är
de som bäst etniskt och kulturellt kan smälta in i det
svenska samhället. Tillfällig transitering ska kunna
ges till vissa utomeuropeiska flyktingar som bevisligen riskerar livet i sina hemländer och inte har något
med hemlandet närbesläktat land att fly till".
"Den långsiktiga målsättnignen med vår invand-

ringspolitik är att succesivt
vända på invandrarströmmen. Sverigedemokraterna
anser att Sverige måste
kraftigt begränsa invandringen samt verka för återflyttning av invandrare av
utomeuropeisk härkomst' '.
"Sverigedemokraterna
vill skärpa lagstiftningen
när det gäller aborter. Detta
för att motverka den ökade
respektlösheten för mänskligt liv som alltmer breder
ut sig".
Så långt Sverigedemokraterna och ett utdrag ur deras partiprogram. Vid Sverigedemokraternas årsmöte under den gångna helgen
valdes ny styrelse som består av följande personer: Anders Klarström, talesman, Ola Sundberg,
presstalesman, Sven Davidson, Niklas Krantz, Jerker
Magnusson, Reine Wikström, Tord Hagström och
Per Johansson.

Inkomstförsäkring

Sverigedemokraterna
anser också att alla arbetare
automatiskt ska erhålla en
statlig
inomstförsäkring
som ersätter förlorad inkomst vid oförskylld arbetslöshet eller sjukdom.
Detta förutsätter anmälan
till
arbetsförmedlingen.
Vid sjukdom skall läkarintyg erfordras för att man
skall kunna erhålla inkomstförsäkring.
Bosatt 10 år i Sverige

Sverigedemokraterna
menar om man skall få förmånen att bli svensk medborgare ska man som ickenordbo. ha varit bosatt

SverigedeIllokraterna
får inte ett öre i
s t a t Iig a e II e r k o nUll u n a I a b id r a g . V i
tvingas
lita helt på de egna sympatisörernas offervilja.
Där'rör viidjar vi till alla patriotiskt
sinnade svenskar att ge ekonomiskt
stöd till
vår viktiga verksalllhet.
Använd vårt postgiro 23 4S 65 - O.
IVlärk talongen "Bidrag"!

