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SD:s talesmän på konferens
Som ett led i arbetet att organisera verksamheten allt bättre
anordnades en konferens för våra kommuntalesmän och anrlra
förtroendevalda inom partiet.
Sverigedemokraterna

till sjöss!

Trettioåtta aktivister, de flesta representanter för
någoJ! kommunförening, sa.:.ll1ades lördagen den
tredje februari till en konferens på Ålandslinjen.
Alla kostnader stod vi själva för.
Vi installerade oss. Leif Ericsson, som sa..rnmarl- I
kallat till konferensen, inledde med att hälsa alla
välkomna.
Anders Klarström fortsatte med en vandring i

partisituationen, och berättade om hela planeringen fram till valet 1991. Entusiasmen var st·Jr och
frågorna många.
Därefter höll alla deltagare ett kortare anförande
om sig själva, var vi kom ifrån och vilka plan.er vi
har inför framtiden.
Efter en kortare paus trädde SD:s presstalesman
Ola Sundberg fram och berättade lite kring svensk
massmedia. Hur man bör gå till väga, viL1<:en
taktik

man måste använda sig av för
att bli intervjuad och samtidigt
undgå journalisternas fållor.
En lång diskussion med hög
temperatur
följde då ordet
släpptes fritt. Vi diskuterade
runt vilka frågor vi borde lägga
vår tonvikt när valkampanjen
drar igång. Många intressanta
tips och synpunkter framfördes.
Kommunrepresentamerna
redogjorde för vilka lokala frågor
de ämnade driva.
Efter
avslunad
lunch
återupptogs konferensen med
en Kortare hyllning till SD, som
i dagarna fyllde två år. En
present bestående aven sten ur
den krossade Berlinmuren de-

lades ut av Erik Dahlen.
Därefter ekade frejdiga hurrarop
i fyrfaldig pompa och ståt.
Vi såg intressanta och stimulerande reportage utifrån Europa.
Inslaget om de tyska Republikanernas exempellösa framgångar
blev föremål för glada tillrop
och sunda kommentarer.
Vi var framme. Siste svensken
tog flaggan med sig. En
överförfriskad
tyckopat muttrade något om enstaka extremister då denne fick ett flygblad
i handen, men tystnade snabbt
då det kom fem till, och 10, 20,
30 och tillsist 40 glada Sverigevänner med en enorm blågul
fana.

Konferensen återupptogs med
argumentteknik. Många erfarenheter, råd och rön utbyttes.
Bernt Htibners och Stefan
Carlsson s hedervärda insats i
Unga Tvåan bevittnades på
storskärm, innan konferensen
avslutades för att avlösas med
fest och god kamratskap.
Vid hemkomsten sjöng vi vår
nationalsång i glada toner innan
vi spred ut oss över Stockholm
för att sedan återvända hem
igen till det hårda, osynliga vardagsarbetet - men med ett kraftigt energitillskott.
Tack och på återseende.

Skriv till bulletinen!
Sverigedemokraterna,
MB, Box 20085, 104 60 STOCKHOLM
Redaktion: Erik Dahlen, Leif Ericsson, Anders Klarström

Arbetsgrupper
i Dalarna

bildade

Kommunförening
i Huddinge

bildad

käcka Sverigevänner från Haninge gick även samman i en arbetsgrupp.
Ni som bor i någon av dessa
kommuner: hör av er!
Stöd din lokala rörelse med en
aktiv insats.

Lördagen den 10 februari samlades
demokratiska
Sverigevänner i Borlänge. Syftet var
att pejla stämmingen
samt
försöka bilda kommunala arbetsgrupper på några orter. Dalkarlarna gav ett gott intryck. De
berättade hur de såg på sin hembygds situation idag. Läget var
minst sagt gott och klimatet
gynnsamt. Representanter frän
Borlänge och Rättvik bildade
arbetsgrupper vilka skall sprida
infomlation och försöka nå fler
aktiva.
Vi lyckönskar våra dalagrupper och uppmanar alla Dalademokrater att komma med och
göra en aktiv insats. Ju fler vi
blir ju snabbare kan grupperna
omvandlas
till
slagkraftiga
kommunor~ani sationer.
Tills?mmans går vi mot ljusare tider~

Klockan var tre, lördagen den 27
januari.
Tjugofem
Sverigevänner frän Huddinge hade
mött upp. Snart skulle det ske;
ett andra möte skulle hällas i
SD:s serie för Stockholms
kranskommuner.
Ingen visste
vad som skulle hända. Skulle
Huddinge
få
en
kommunförening? Skulle Huddinge
lyckas, Botkyrka eller kanske
Nacka?
Frågetecknen
var
mänga.
Plötsligt bröts tysmaden. SD:s
talesman Anders Klarström hade
börjat tala. Under en timme underhöll han i sedvanlig stil.
Stämningen var på topp. Temperaturen var hög. Nu skulle allting avgöras.
När dimmorna skingrats gick
det upp för alla vad som hänt.
SD-Huddinge var ett faktum.
Tågra seriösa och SpontC1.l1t
I

l\1ånadens

Mötesverksamlleten forsätter'

k0111illUnförening!
De utåtriktade aKtiviterna blir
allt mer intensiva över hela
hndet.
Alltfler kommunföre'1ingar och arbetsgrupper
är
under bildande och för att stimulera arbetet kommer vi från
detta nummer av medlemsbulletinen utse månadens kommunförenin~. Månadens kcmmunförening blir den som under föregående månad varit mest aktiv
med medlemsvärvnin~,
flv~bbdsutdelning,
tidningsförsäUning etc. Bedömningen görs på
grundval av de aktivitetsrapporter som skickas in till riksorganisationen. Hänsyn tas till kommunens storlek etc. Vid årets
slut kommer ÅRETS KOM\1U JFÖRENING att utses och
erhålla ett särskilt pris. Tävlingen skall emellertid inte tas på
blodigt allvar utan ses som stimulantia för andra som förhoppnin~svis blir ännu mer aktiva.
Januari månads
kommunförening:
ÖREBRO.
Grattis!

Arbetsgrupp
på Ekerö

bildad

Vi har även nöjet att meddela
hur ännu en kommunal arbetsgrupp sett dagens ljus. Denna
gäng har turen kommit till
Ekerö väster om Stockholm.
Går alltin~ bra siktar
Ekerögruppen pf att kunna bilda en kommunförening till sommaren.
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Sverigedemokraternas arbetsgrupp i r-,"orrköping orsakede stora rabalder när de delade ut flygblad i samband med ett informationsmöte
om mottagande av flyktingar. Det skulle byggas fins bostäder i villastandard för "flyktinga.rna" och mot detta reagerade våra lokalpatrioer. Det blev en hel del skriverier och inrresseet för SD var så ston
i re~ionen att ett mb:e hölls den 23 februari. Anslumin ~en blev så
god~att en kommunförening kunde bildas. Det blev er sior styrelse
bestående av 14 personer inkl 5 .k-vinnor. Den hittills största lokala
styrelsen och även den mest flest kvinnor. Glädjande ~
Den 24 januari hölls möten i Kalmar respektive Karlskrona, [\'a
kommuner där intresset för SD har ökat markant den senaste tiden.
Mötet i Kalmar samlade ca 40 deltagare och där bjöd Ola Sundberg
även på underhållning i fonn av jonglering till allas glädje. Kommunföreningen stärkes och mera detaljerade rapponer kommer i
senare bulletiner.
Mötet i Karlskrona samlade ca tio medlemmar och även där samlade man sig inför ytterligare arbetsuppgifter inom kommunen. Samtidigt blev Anders Klarström och Ola Sundberg intervjuade av flera
lokaltidningar samt även lokalradion.
Tilläggas kan också att mängder av tidningar har publicerat
artiklar om vårt parti och publiciteten har faktiskt \'arit så omfattande att på några få dagar publicerades lika mycket uppgifter om SD som under hela 1989. Det har varit helsidor i Södertälje Länstidning, Norrköpings Tidning, Kristinehamnsposten,
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Sverigedemokraternas faktauppgifter har satt fart på tusentals medborgare i hela landet
som krävt att politikerna skall redovisa fakta om de enorma belopp som utbetalas till varje
"flykting" som slår sig ned här. Enstaka tidningar har dessutom tvingats konstatera att
uppgifterna är riktiga. Det är dock viktigt att komma ihåg att siffrorna skiljer sig åt i olika
kommuner.

