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Sverigedelllokrat
fick
sparken.
Som de flesta medlemmar redan känner till fick
vår presstalesman, Ola .~undberg, sparken från sitt
arbete som jongH?! vid Olands djurpark den 1 juli.
Lokaltidningen Olandsbladet har i många stort
uppslagna artiklar meddelat om händelsen. Ola
tvingades g~. med omedelbar verkan när hans
chefer Mats Ohman och Boris Bravin hade läst en
artikel om Ola Sundberg där han starkt kritiserade
de!.1förda invandringspolitiken.
Olands djurpark har kontrakt med invandrarverket, som kör busslaster med flyktingar till djurparken så att de stackars "flyktingarna" kan få lite rekreation, naturligtvis på skattebetalarnas bekostnad. Boris Bravin upplevde Ola som ett hot, särskilt eftersom han själv avslöjat för Ola att han
"tjänar hundratusentals kronor" på detta.
Ola gick till advokat och där står ärendet just
idag. Ola söker jobb och avvaktar med att avgöra
om han skall gå till rättegång eller ej. Ola har
redan tvingats betala ca 4.000 i kostnader till advokaten och om han skulle förlora en kommande rättegång kan han tvingas betala motpartens rättegångskostnader. Boris Bravin är så ohederlig att
han har övertalat två av sina anställda att lämna
den falska uppgiften att "Sundbergs kontrakt gick
ut den 1 juli". Det sorgliga är nämligen att under
detta säsongsarbete nöjde sig Ola med ett muntligt
avtal där Bravin lovade Sundberg anställning fram
till den 10 september.
I stockholms närradio och tidigare på vår telefonsvarare har vi försökt förmå så många som möjligt
att ge stöd till "Ola-insamlingen" dvs till stöd för
Olas advokatkostnader och hjälp till uppehälle.
Ola behöver mer stöd. Sätt in minst 200 kr på PG
23 45 65 - O och märk talongen "Olainsamlingen". Du får då ett särskilt tack, alla pressklipp och en liten present från Ola.

Sverigedemokraternas
presskonferens
visade att vi är en rörelse
att räkna med.
Den presskonferens som Sverigedemokraterna
utlyste visade svenska massmedia och etablerade politiker att vi är ett seriöst, kraftfullt alternativ som målvedevetet arbetar för att rädda
vårt land från fortsatt vanstyre. Sverigedemokraterna visade också att vi är ett parti som
inte backar när det stormar
lite utan vi
kommer hela tiden förklara att vår politik är
den rätta medicinen för sveriges ohälsa.
Inte mindre än sjutton journalister hade makat sig
ända fram till Medborgarshusets i Stockholm sal
302 där vår presskonferens ägde rum.
Anders Klarström inledde konferensen med att
redogöra för innehållet i Sverigedemokraternas
partiprogram. Han berättade vidare om partiets aktiviteter, expansion och nybildade kommunföreningar.samt beskrev vad som hänt i samband med
att Ola Sundberg blev avskedad.
Journalisterna lyssnade intresserat och när det
blev dags för frågor svarade Anders Klarström utförligt och tydligt på alla frågor. Den grekiske författaren Teodor Kallifatides försökte jämföra SD
med nazisterna i Tyskland på 30-talet, men efter
Klarströms uttömmande svar lämnade Kallifatides
lokalen, besviken över att han inte fick Klarström
på fall.
När Aktuellt samma kväll i sin 21-sändning redogjorde för Kallifatides besök blev det som vanligt
en vinklad smörja där Klarströms svar på Kallifatides fråga klipptes bort. Och pressen var inte ett
spår bättre. Dagens Nyheter skrev den 3 augusti en
artikel som gav ett något förvirrat intryck. Redan i
rubriken påstod man att Klarström sagt att "invandrare är ett onaturligt inslag" trots att Klarström i
själva verket talade om det stora antalet invandrare
och inte om invandrare i allmänhet.
forts nästa sida

Det övriga innehållet var ett hopkok av information som journalisten fått från alla möjliga håll utom från oss. Han hade inte ens bemödat sig att
fråga oss vad som är rätt eller fel av de uppgifter
han erhållit. DN:s journalist förstod heller inte vad
Klarström sade eller vad som stod att läsa i klartext i partiprogrammet. Han skrev att Klarström
"möjligen kan godta landets drottning som invandrare". Denna fantastiska mening framfördes
sedan av Bertil Torekull i Svenska Dagbladet
såsom varande en sanning. "Han kunde på sin
höjd sträcka sig till att välkomna den invandrade
drottningen som fullvärdig medborgare. Vad är
egentligen på gång?", skrev Torekull. Expressens
artikel gick i samma stil men handlade trots allt
mer om det som framfördes på presskonferensen.
Precis som i DN hade man valt en rubriksättning
som skulle föreställa ett citat från mötet, vilket det
inte var. Däremot är det riktigt att Klarström med
fasthet markerade att kräk som narkotikaförbrytare och våldsbrottslingar skall omhändertas mer effektivt än hittills av polis och myndigheter. Expressens artikel var trots den negativa tonen relativt korrekt.

Nattcafe
Den stora uppmärksamheten kring vår presskonfe~~ns och vårt nya partiprogram gjorde att Sivert
Oholm bjöd in Sverigedemokraterna till sitt Nattcafe på torsdagkvällen.
För att glädja Sverigedemokraternas representan

Folkstorm till
Sverigedemokraternas

fördel.

Göteborgs-Tidningen
(GT) skrev den 5 augusti
följande:
"Direkt efter TV -programmets slut ringde flera
upprörda TV-tittare och krävde ett förbud mot att
rasistiska organisationer ska få framträda i TV."
GT ville naturligvis inte meddela sina läsare att
majoriteten av de som ringde ville skälla ut den
virriga Segerstedt-Wiberg och ge ~
sitt fulla
stöd. Och i händelse av att någon av Segerstedts
"kompisar" ringde och ville kräva förbud mot rasistiska organisationer så berör ju inte detta SD.
Några som ringde kanske också oroades över att
SD vill använda skattemedlen till svenska behov i
första hand och inte till uppehälle åt lycksökare,
terrorister, parasiter och förbrytare från jordens
alla hörn. Den samlade reaktionen (på en dryg
vecka) blev att Sverigedemokraterna fick ta emot
samtal från ca 300 personer som ville uttrycka sitt
stöd för vår sak. Många ville också bli medlemmar. Om vi hade haft möjlighet att ta emot samtal
direkt i vårt kansli hade vi kanske fått dubbelt så
många samtal. Vi fick inte ett enda negativt
samtal.

ter hade Sivert Öholm släpat in folkpartisterna
Lotta Edhol~ och Ingrid Segerstedt- Wiberg.
~Oholm är själv folkpartist). Nu hade
han hoppats att Lotta och Ingrid skulle göra mos
av "nynazisterna", som de båda Sverigedemokraterna kallades i Nattcafes förhandvinjett. Det
visade sig emellertid att sverigedemokraternas respresentanter klarade sig utmäkt och med hänsyn
till deras ovana att ställa upp i sådana här sammanhang var deras insats beundransvärd. Bara en
gång blev de ställda. Det var när Ingrid Segerstedt- Wiberg framförde att en medlem skickar
pengar till Leif Zeilon varje gång hon skriver
"proffstyckarartikl ar ". Varken Sundberg eller
Klarström förstod vad hon talade om och efteråt
visade det sig att hon inte själv visste vad hon
talade om. Den person som hade skickat bidrag
hade (naturligtvis) skickat pengarna till partiet,
(han hade skickat kopior på kvitton avseende ~
postgiro) men ISW ansåg att SD och Zeilon var
samma sak. Det kan ju har varit ett försök att
smutskasta Zeilon, men dagen efter bad hon
Zeilon om ursäkt. Hon fortsatte emellertid att bekymra sig får att det fmns människor som skickar
pengar till SD varje gång hon "fårsvarar den generösa flyktingpolitiken". I övrigt blev våra representanter intervjuade av såväl lokalradiostationer
och diverse tidningar.
SD har gjort sin entre och visat att vi är ett alternativ. Vi måste dock vara beredda på diverse kampanjer från massmedia och politiker.

En vädjan om extra bidrag
På grund aven oväntat stor tillströmning av nya
sympatisörer och en växande organisation tvingas
vi konstatera att utgifterna överstiger inkomsterna.
Vi har haft mycket stora utgifter för portokostander och utskick av information. Vi har helt enkelt
tvingats att skicka ut mängder av material gratis
därfår att många av de nya intresserade inte förstått att vi som litet parti utan partistöd tvingas ta
betalt får allt vårt material. Men eftersom vi inte
ville göra de nya sympatisörerna besvikna så har
vi skickat ut stora mängder information gratis.
Dessutom har vi under sommaren haft stora flygblads- och affischeringskampanjer
som slukat,
stora belopp.

Vi vädjar till alla som kan att sätta
in ett valfritt belopp på SD:s postgiro 23 45 65 - O och märka talongen
" Allmänt bidrag" .
Skicka gärna frimärken. Ni som kan hjälpa oss
med diverse kontormaterial, tex kuvert pärmar
etc är välkomna att kontakta oss. Skriv då till
SD. Sekr. Box 20085. 104 60 STOCKHOLM.

Om femton år är det försent?
Redan vid sekelskiftet kommer vartannat barn som
föds i Sverige att vara ett invandrarbarn. Utvecklingen går nu allt snabbare mot ett totalt internationaliserat och etniskt blandat Sverige. Invandrarna
kommer att bli så många att det blir helt omöjligt
att rädda vårt land. Det finns hopp ytterligare en
tid och det finns goda chanser att med politiska
framgångar vända på utvecklingen. Men det kräver
ökade insatser av fler nationalister.
Vi måste
göra upp med vårt levnadsmönster och med dem
som inte bryr sig om att försvara fäderneslandet
från de moderna invasionshoten som folkvandringarna från tredje världen utgör. I nästa SverigeKuriren kommer en debatt artikel som ställer
frågan "Är svenskarna värda att behålla sitt land?"
I numret efter kommer ytterligare en artikel där
författaren menar att vi måste ändra livsföring för
att kunna möta de problem som det "mångkulturella " samhället ger oss. Alla medlemmar bör ta del
av den debatt som inleds i nr 7/8 av SverigeKurien.
Glöm inte bort att Du kan skicka in manus i valfria ämnen till Sverige-Kuriren, Box 60015, 104
01 STOCKHOLM. (Det går lika bra med 20085,
10460 STHLM)

Torsten Jonsson ny riksåklagare
Den blivande riksåklagaren har aviserat att han vill
ge högre prioritet åt brott som berör "diskriminering". Vidare meddelar han att "det finns planer på
att förbjuda sammanslutningar som har rasdiskriminerande program och leder fram till yttringar av
rashets."
Etablissemanget är naturligtvis inte ute efter att
komma åt "rasism", det gör man ju bäst genom att
stoppa massinvandringen, de vill i stället förbjuda
all opinionsbildande organiserad kritik mot den
förda invandrings- och flyktingpolitiken. Sverige
skall avsvenskas till varje pris.
HIV-import
"Av de totalt drygt 300 HIV-smittade heterosexuella räknar man med att kanske hälften är invandrare som tagit med sig smittan hit, och en fjärdedel är svenskar som drabbats vid kontakter utomlands." (Svd juli 89)
Presstopp ang Sverige-Kurien
På grund aven stor mängd aktuellt material som
har inkommit kan vi tvingas att skjuta på en del artiklar som planerats för nr 7/8. De kommer då i
nästa nr (9).

Gör en insats! Dela ut flygblad till hushållen!
Du kan beställa flygbladsoriginal och själv trycka upp dina flygblad för utdelning. Vi
har två orginal som vi extra starkt rekommenderar.

• Sverigedemokraterna
• Sverigedemokraterna

- det nya alternativet!
vill... Stoppa skatteslöseriet!

Du kan även beställa original på samtliga flygblad som vi har i lager. Ju fler som kan
arbeta på detta sätt ju effektivare blir vi. Beställ dina original idag, tryck upp dem imorgon och dela ut dem snarast. SD, Box 20085, 10460 STH (Fler nya flygblad är på väg.)
Nytt stormöte i Göteborg
Vi vill förbereda alla på att
det blir ett nytt stormöte i
Göteborg den 4 november.
Mer info kommer i god tid
före mötet.

Du som är road av att formulera dig i skrift erbjuds att
ingå i en informell arbetsgrupp som skall sammanställa
förslag till nya flygblad, kor~~kturläsa nya skrifter etc.
Aven om du redan ingår i en
sådan (inom SD) så vill vi att
du hör av dig då vi kommer
att hålla ett särskilt möte med
detta grupp. Skriv till SD, Jan,
Box 20085, 104 60 STOCKHOLM

Rum önskas hyra .

Alltid välinformerad!

Förtrodenvald Sverigedemokrat önskar hyra rum i Stockholm på grund av flyttning.
Skriv till SD, Anders, Box
20085, 104 60 STIILM

Har du läst AKTINFORM?
Skicka 10 kr för ett provex.
Aktinform, Box 17113,
20010 MALMÖ 17

Meddelande till
medlemmarna
Observera att du som är
medlem från och med nu bör
använda vår adress SD, Box
20085, 104 60
STOCKHOLM. Det går naturligtvis
lika bra med den andra adressen, men posten når oss en
dag snabbare p~ 20085.

Vi har just nu väldiga bekymmer med ett bokföringsprogram och behöver hjälp
av någon som kan hjälpa oss
att hålla reda på bokföringen.
Detta arbete kan skötas i
hemmet och tar minst ca 5-6
timmar i veckan i anspråk.
Den som tar på sig detta bör
planera att hålla på i minst
två år.

Gränslös flyktingmottagning,
Sverige ett minne blott
Sverige har blivit Europas ledande asylgivningsnation.Våra politiker har öppnat gränserna för flyktingar från hela världen, trots att det i de flesta fall
fmns geografiskt och kulturellt närstående mottagarländer. Denna utveckling har ingen vettig människa önskat.
Av naturliga skäl söker sig de, som har förmånen
att välja, till ett land med högre levnadsstandard,
en möjlighet som utnyttjas av allt fler. Men vilka
blir konsekvenserna aven obegränsad världstrafIk? Kommer Sverige som första och enda land att
erbjuda asyl till varelser från yttre rymden?
Kommer svenska folket att tillfrågas när tefaten
landar på Arlanda? Kommer Sveriges sociala
skyddsnät att utsträckas och tänjas ut över hela
universum? Var går gränsen för det schizofrena
storhetsvansinne som dagens svenska makthavare
har drabbats av? Eller är dom enbart korkade?
Som en följd kommer vårt samhälle att anta en
socialt utomordentligt komplex prägel. Redan idag
ger vi asyl, åt fler nationer än vilket annat västerland som helst.
För bara ett tiotal år sedan var Sverige att betrakta som ~
svenskt. Idag har vi det mång-kulturella samhälle vänsterfolket en gång flummade om. Utvecklingen fortsätter nu av bara farten.

Grunderna för den svenska invandringsoch flyktingspolitiken är en svårslagen
blandning av självförnekelse och storhetsvansinne.
Dess yttre tecken är den auktoritära optimismen
och den sanslösa kulturrelativismen. Dess omkväde är: berikning här, berikning där och berikning
överallt! Det fulaste den vet är patriotism. Dess ,
mål är att göra svenskarna till infödingsbefolkning.
Dess människoideal är den socialstyrelselobotomerade godhetsproducenten. Dess motto är: invandring till vaIje pris! Dess strategi: att hela tiden
hålla svensken förvirrad och skuldmedveten, men
samtidigt med en känsla av att vara utvald, ett föredöme. Dess metod:
Vi är goda, ni är onda.
Vi är moderna, ni är primitiva.
Vi är fördomsfria, ni är marginaliserade.
Vi är öppna och nyfIkna, ni är rädda och vet inte
ert eget bästa.
Vi är kebab, ni är rasism.
Vi är solidaritet, ni är koncentrationsläger.
Vi är framtiden och ni borde söka en psykolog.
Vi är makt och ni skall hålla tyst!

Vi gratulerar suppleanten Lars Ljungh till
ytterligare en son. Pojken skall heta Magnus.

Förändringen går ovanligt snabbt, utan egentlig
debatt, som genom ett penndrag, för att citera en
stor 60-talsideolog.
En socialt revolutionär mass-omdaning har hamrats igenom på kort tid, med oöverblickbara konsekvenser för framtiden. Våra nationella svenskar
har inte hängt med i utvecklingen, eller skrämts till
passiva iakttagare, som små harpaltar. Idag tycks
Sverige utom varje möjlighet till räddning. Ett idiotstopp vid gränsen är vad som kunde ha en lindrande effekt, men skadorna är närmast ofattbara,
ja på sina håll rent groteska för oss som var med
innan dårskapen trädde in i riksdagen.
Våra politiker tycks allvarligt överdriva sin FNroll, våra realistiska möjligheter. Det är bedrövligt
att man fattar besluten utifrån sin egen inbillning i
stället för att tala nyktert om problemen och lyssna
på "fotfolket" och sunda förnuftet.
Svensk demokrati är fortfarande ett fåtalets, de
politiskt inskolades privilegium, ej de vardagsnäras grundläggande rättighet Sverige fungerar som
en diktatur, men diktaturer är vanskliga och förgängliga ting. Nu behöver vi en fungerande demokrati, mer än någonsin.
Eller något an;at, trots allt.

Invandrare angrep svenskar med svärd
Fem personer skadades vid våldsamma bråk
mellan invandrare och svenska värilpliktiga i
Visby på Gotland.
Bråket började inne på en resturang när en
svensk värnpliktig vänligt lade handen på en invandrares rygg och bad att få passera. Mannen
svarade med att, utan förvarning utdela en dansk
skalle så att tänderna flög ur munnen på den värnpliktige. Den skallande mannen greps omedelbart
av resturangens vakt men denne blev då i sin tur
påhopp ad aven kamrat till invandraren som tog
stryptag på honom. Vakten tvingades släppa den
förste mannen som hastigt lämnade platsen tillsammans med sina kamrater. En stund senare
möttes svenskarna och invandrargänget och det:>
uppstod slagsmål när invandrarna gick till attack
mot svenskarna. Invandrarna var beväpnade med
tårgas, karatepinnar och svärd som de plöstligt
plockade fram och slog besinningslöst omkring sig
med. Flera svenskar fick djupa hugg i armarna,
tänderna utslagna och andra mer eller mindre allvarliga skador.
Polisen kunde emellertid gripa våldsverkarna och
åklagaren kunde sedan visa upp ett skarpslipat
svärd som en av de häktade burit på sig. Ytterligare en invandrare greps sedan misstänkt för att ha
använt tårgas mot svenskarna. Kulturberikning?

