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o •Sverige demokraterna protesterar aterIgen
mot kommuneras flyktingrnottagande

Här följer det brev som vi
skickade den 5 okt till alla
kommuner:
Kommunfullmäktiges ordförande

Herrar och Damer förtroendevalda

Vi Sverigedemokrater, som ökar explosionsartat ~
antal, är djupt besvikna på er förtroendevalda. NI
fortsätter att samarbeta med invandrarverket, som
under l:a kvartalet -89 släppt in 18.000 personer.
Under 2:a kvartalet släpptes ytterligare 20.000 per-
soner in. Det är en ökning med 64 procent järnfårt
med motsvarande kvartal förra året. Av dessa är
5.000 iranier och 4.800 chilenare, trots fred mellan
Iran - Irak och demokratisk folkomröstning i
Chile. Logiken i denna utveckling efterlyses des-
perat av oss.

Enligt Svenska Dagbladet nyligen undviker social-
förvaltningen i er kommun att informera ungdomar
och nyskilda om det bosättningsbidrag på. 24.1~
kr som de har rätt till. När det gäller flyktlngar ar
at{ityden generösare eftersom det rör sig om sta~li-
ga medel. Två olika normer har utv~cklats enlIgt
Helene Thorfinn. En högre för flykungar och en
lägre för svenska bidragssökande. Detta är i så fall
ingenting annat än förräderi mot det egna folket.
Idag har vi 160 olika nationaliteter inom land~ts
gränser. 140 olika språk talas. HemspråksundefVls-
ningen ges i skolorna på ~8 olika. språk. ~an
räknar med att det utländska Inslaget l befolkmng-
en om ca 20 år skall vara 25 procent. Vi frågar er
kommunalt fårtroendevalda: Vill ni verkligen ha
det så? Vi tvivlar på att ni har tänkt igenom proble-
men. Islam, turkiska, analfabeter, sino vietname-
siska renhetsföreställningar och svårsmälta köns-
rollsuppfattningar. Allt detta måste lösas på det
kommunala planet med lokaler för särundervis-

ning, nya helgedomar, moskt~er exempelvis.

Sverige har idag den största flyktingtäthet~n i
Europa - dvs antal flyktingar per Invånare. Yl ha:
en per 56 invånare. I Norge är det en per 297, ~
England en per 567, i Västtyskland en pe.r 153, l
Holland en per 910, i Belgien en per 27?,..1 Frar:k-
rike en per 307, i Schweiz en per 216. I Os~errike
en per 408, i Italien en per 692 oSV.osv. YI.skall
inte glömma att det i Finland går en per 4031 Invå-
nare. Hur kan det nu komma sig att Sverige utan
kolonialt förflutet tar emot 3 - 70 ggr så många
flyktingar som alla andra eur?peiska l~nder? Ja,
det kan man verkligen fråg~ SIg. yåra Inv~n&:ar-
ministrar har under låna ud vant ovanhgt Illa
valda. Har det inte rört sig om irrationella religiö~a
fåreställningar, så har det varit fråga om ovanl~g
naivitet eller senilitet. Ansvar får landets framud
har hela tiden legat på ljusårs avstånd. Och kom-
munerna har sedan 1984 tramsat med, med höjt
skattetryck, kriminalitet och allmän brist på pengar
som fåljd.

Invandrarverket har exempelvis trugat pengar på
kommuner i Norrland dit inga flyktingar vill
komma. De vill bo i storstäderna, där man kan för.-
svinna i anonymiteten. "Får vi inte fler flyktingar,
så fårlorar vi 200.000 kronor" sade t.ex. Ulf Synd-
berg socialdemokratiskt kommunalråd i GällIvare
nyligen. Det rörde sig alltså om mutpengar, som
man redan erhållit. Samtidigt har man en bostad-
skö med folk som vill hyra lägenheterna. I Norr-
botten står 200 lägenheter på detta sätt me'! flyk-
tingsamordnare och tolkar m.fl. och ~~nt~~ på
flyktingar, som inte kommer. Det hela ar .?astan
skrattretande, om det inte vore så fruktansvart tra-
giskt i hela sin abnorma stupiditet.

Enligt massmedia fort~ätter .A~ir Heidari .a~t
smuggla iranier till Svenge. HittIllS. h~~ det bhvIt
20.000 enligt egen utsago. Hans pns ar 40.000 -

forts nästa sida



En mycket aktiv höst väntar Sverigedemokraterna,
många möten och presskonferenser står för dörren.
• Lördagen den 21 oktober bildas förhoppningsvis vår kommunförening i Örebro. Vi håller möte för alla
medlemmar och sympatisörer och därefter en presskonferens.
• Lördagen den 28 oktober hålls möte i Linköping för medlemmar och sympatisörer i Norrköping och
Linköpingstrakten. Förutsättningar för framtida avdelningar kommer att diskuteras. .
• Lördagen. den 4 November -nytt stormöte i Göteborg. Det blir tal av bl a Anders Klarström och Ola
Sundberg + många roliga överraskningar.
• Eventuellt offentlig debatt i Lysekil mellan SD och Folkpartiet i början av 1990.
• Sverigedemokraterna deltar i 30-novemberföreningens traditionella manifestation i Lund. (OBS! Endast
i Lund.)
• Dagen efter, fredagen den 1 december, hålls planeringsmöte i Malmö där delar av riksledningen
kommer att vara representerade.
För mer detaljerad upplysning om de olika aktiviteterna ring kansliet på tel 08-825767. Om ingen är inne,
lämna ett meddelande så kan vi ringa upp dig.

Göteborgsavdelningen
har bytt telefonnummer.
Det nya nummret är nu:
031-129146.

30-novemberföreningen
meddelar följande:

Fackeltå2 iLund!

Samling: 18.30
vid AF-huset

(Akademiska föreningen)
nära domkyrkan.

Avmarsch: kl 19.00

Bär gärna blågul halsduk!
Några platser i buss från Vår-
gårda till Lund finns kvar.
Skriv till:
SD-Vårgårda,
Box 20, 520 30 LJUNG

forts från föreg sida

80.000 kr för att hjälpa en ira-
nier den långa vägen till släk-
tingar och vänner i Sverige.
Kronofogden har skön taxerat
honom för 400.000 kr. Det
borde vara det tiodubbla. Är det
dessa penningstarka iranier som
ni kommunaltjänstemän får ta
emot, ge förtur i bostadskön och
bevilja bosättningsbidrag 24.100
- 58.300 kr.

Måtte Gud vare oss nådig.
Sven Davidson

Komm unföreningsoffensi V
Sverigedemokraterna expanderar och många nya kommun-
föreningar är nu på gång. Bor du i någon av nedanstående
orter är vi särskilt intresserade av din aktiva medverkan,
hör av dig så att du kan delta i föreningsverksamheten i
just din hemkommun. Följande kommuner är aktuella för
hösten: Sollentuna, Upp.sala, Storfors, Säffle, Borlänge,
Vansbro, Hässleholm, Orebro, Linköping, Norrköping,
Skövde och Lerum. Våra redan existerande föreningar
fmns i Stockholm, Göteborg, Lysekil, Vårgårda, Kung-
älv, Kalmar, Karlskrona och Malmö, och är naturligtvis
intresserade av att få kontakt med och aktivera så många
medlemmar som möjligt.

Nytt TV-program på gång.
TV 2 kommer eventuellt under hösten att visa ett reportage
om Sverigedemokraterna. Delar av detta program är redan
inspelat av TV. Efter reportaget kommer en direktsänd
debatt att följa om svensk invandrings och flyktingpolitik
och där kommer vi att ha några representanter med. Mer
information kommer i nästa medlemsbulletin!

Vi behöver mer hjälp!
På grund av partiets expansion behöver vi mer extra hjälp.
Vi behöver några som kan hjälpa oss med lite enklare hem-
arbete, bl a sortering av bokföringsunderlag som skall data-
behandlas samt korrekturläsning, ca 8-10 timmar i veckan.
Skriv till SD, Sekr, Box 20085,10460 STOCKHOLM.

o ••
KOM IHAG:.YI AR ALLTID I BEHOV AV EXTRA

BIDRAG FOR ATT KUNNA FINANSIERA VAR
VIKTIGA VERKSAMHET. SÄTT IN ETT LITET

ELLER STORT BIDRAG TILL SVERIGE-
DEMOKRATERNAS POSTGIRO 23 45 65 - O.
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Vill du hjälpa till att organisera
en kommunförening.

Du är inte ensam patriot i din kommun. Slå
er ihop och bilda en kommunförening så att
vi fmns representerade även på din ort.
Beställ skriften "Tips för Sverigedemokrat-
er" och kör ingång! Kontakta riksorganisa-
tionen om du har några frågor. (SD, Sekr,
Box 20085, 104 60 STOCKHOLM)

Tips för
Sverigedemokrater!

Sverigedemn •••••- •.-
UNFULLJAÄKTIGE

L TILL KOJAJA ,

V~ :tillll_.••.n.~lDitAOIRl'
VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sverige demokraterna

1 Andera Ktaralr6m, Patriot

2 Joakim Dahl, Studarande

3 Peter Holmberg, Arbetar.

4 Daniel Anderaaon. Arbeter.
5 Lara JOhansaon, Herr

Ny tröja
med texten
Sverige

jätfemesfatu{

Best nr: T8
T-shirt,

Storlek XL, Large
Pris 90 kr

Best nr: T9
College,

Storlek XL, Large
150 kr

Leveranstid
c:a 10 dagar

Ny tröja
för "30-novemberfirare"
och alla andra patrioter

Marinblå tröja, Karl XII:s namnchiffer med
guldtryck. Mycket snygg!

Best nr: TIO
T-shirt, 90 kr, Storlek XL, L, M,

Best nr: Tll
Tenniströja, 150 kr

Best nr: T12
College, 150 kr

SD-Malmö behöver ekonomisk hjälp för att
skaffa en telefonsvarare samt flytta den nuva-
rande telefonen. SD- Malmö kommer inom
kort att reorganiseras och redan nu behövs viss
ekonomisk hjälp. Ställ bidragen till SD Postgi-
ro 23 45 65 -O. Märk talongen "SD-Malmö te-
lesvar". SD- Malmö tackar på förhand!

VIKTIGT MEDDELANDE!
SD*Göteborg har utlyst ett stormöte

till den 4 november.

Mötet äger rum här:
Doktor Freises torg

A-salen (i samlingshuset)



Partiets organisatoriska uppbygnad
Vårt parti, Sverigedemokraterna, är ju som de
flesta av oss vet, ett ungt och dynamiskt parti.
Visst är det bra att vi har entusiasmen kvar, och
inte har stelnat som de andra partierna, men nu
lider vi av växtvärk. Både gamla och nya medlem-
mar märker det t.ex. genom att beställningar tar
tid, och orsaken är lustigt nog att det går så bra. Vi
har en tillströmning av medlemmar som sätter vår
organisatoriska förmåga på svåra prov, och en del
som förut kunde skötas på kansliet i Stockholm,
måste nu spridas ut i landet. Delvis av den anled-
ningen, men också med tanke på nästa val, har led-
ningen beslutat sig för att bygga upp kommunföre-
ningar runt om i landet. Vi har redan lyckats göra
det i Lysekil, Karlskrona m.m., och ytterligare ett
antal kommuner står på tur. Vår förhoppning är att
vi till nästa val ska vara representerade i samtliga
kommuner, och vi kommer fortlöpande att hålla er
medlemmar informerade om hur uppbyggnadsar-
betet fortskrider.

Förutom uppbyggnaden av kommunföreningar
måste vi dock tänka på hur partiet ska organiseras i
sin helhet. Vi måste ge partiet ett skelett, en hierar-
kisk uppbyggnad
Mitt förslag är att vi organiserar oss på följande
sätt:

l) Längst ner bör vi ha grupper om 5-6 man, som
känner varandra väl och som snabbt kan samlas
om så behövs. Varje grupp ska ha en ledare.

2) Nästa steg är kommunnförening (i stora kom-
muner, t.ex.Stockholm, kan stadsdelsföreningar fö-
rekomma), och den bör ledas aven talesman, som
utsetts bland gruppledarna ..

3) Varje kommunförening bör ingå i ett distrikt,
vilket vanligen bör vara detsamma som ett län eller
landskap. Varje distrikt ska ha en ledare som ut-
setts bland distriktets talesmän.

4) Distrikten bör sorteras i regioner, med c:a 3-4
distrikt i varje region. Totalt bör det finnas 7 regio-
ner, syd, väst, öst, mellan, nedre norrland, meller-
sta norrland, norra norrland. Varje region ska ledas
aven regionledare som utsetts bland distriktsledar-
na.

5) Regionerna så delas in i zoner, med Götaland,
Svealand, och Norrland. Varje zon ska ha en
ledare som utsetts bland regionledarna.

6) Det sista steget är riket, och där ingår alla med-
lemmarna, under partiets två rikstalesmän.

Mötesaktiviteten bör hänga samman med organi-

sationsnivån. Ju lägre nivå, desto oftare bör man
hålla möte. Det kan t.ex. innebära 3-4 gånger i
veckan för grupperna l gång i veckan för kom-
munföreningarna, l gång varannan vecka för dis-
trikten, 1 gång i månaden för regionerna, l gång
varannan månad för zonerna, och l gång per år
(årsmöte) för riket. Väl att märka är att när det
talas om möten 3-4 gånger i veckan, på gruppnivå,
så kan det vara så enkelt som att man bara går ut
och affischerar eller säljer Sverigekuriren eller
t.o.m. bara umgås. På årsmötet ska varje medlem
ha rätt att närvara, men rösträtt och eV.även yttran-
derätt ska bara ombuden ha, och ombuden utses
lämpligen på distrikts nivå. På så sätt kan vi effek-
tivisera våra årsmöten och se till att mötesdelta-
garna är väl pålästa och insatta i vad som diskute-
ras på årsmötet. Självfallet ska alla medlemmar ha
rätt att lägga fram motioner till årsmötet.

För att undvika eventuella missförstånd, så bör
betonas att det inte är att någon ska kunna vara
t.ex. gruppledare, kommuntalesman, distrikts-,
region-, och zonledare samt rikstalesman på
samma gång. Det bör naturligtvis vara så, att om
man är gruppledare och blir utsedd till kommunfö-
reningens talesman, så lämnar man över grupp an-
svaret till vice gruppledare. På samma sätt måste
en komnmuntalesman, som blir utsedd till dis-
triktsledare, se till att en ny gruppledare blir
utsedd till kommuntalesman. I början av vår orga-
nisatoriska uppbyggnad kanske en sådan här hie-
rarkisk modell tycks överflödig, eller t.o.m. omöj-
lig, om man t.ex. bara har en kommunförening
med 5 personer i ett distrikt. Men jag tror att vi i
längden på att tänka organisatoriskt redan från
början, och så smånigom ska vi nog växa in i den,
till att börja med, för stora kostymen. I början kan
det sålunda bli att gruppledare, kommuntalesman
och distriktsledare är en och samma person, men
med tiden kommer vi att kunna fördela uppgifter-
na såsom beskrivits förut.
Det här är bara ett förslag till partiets framtida or-

ganisation, och det är min förhoppning att flera
medlemmar ska yttra sig i den här frågan.
Beställ gärna partiets stadgar där ramen finns ang-
iven.

Sökes:
Vi söker dataintresserad person/er som
kan hjälpa SD på kansliet med enklare
layoutarbeteetc på Macintosh, samt en
del övrigt dataarbete. Vi lär upp den
som inte kan. Minst fem timmar (i
sträck) per vecka behöver vi dig. Skriv
till SD, Leif, Box 20085, 104 60 STH)


