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SD stoppade iTV:sRapport
-Sve'riged-emokraternas expansion över hela la~det.har upp!"ärk-
summats av santiga medier. De har sett hur vara InformatIons-

_ blad finns att tillgå i alla kommuner och att det ständigt pågår di-
verse kampanje~, t ex flygh1adsutdelningar. .

Efter våra avslöjanden Oill "flyktingarnas" möbel-
bidrag har socialförvaltningarna runt om i landet
blivit nedringda av människor som vill har klarhet
i hur bidragsnormerna ser ut just i den egna kom-
m:mc~. r vi:;sa fall har socialförvdltningcl1 [vingats
annonsera i lokalpressen för att klargöra för hur bi-
dragen fördelas. Det gäller t ex Borlänge kommun
som annonserade den 8 mars i Borlänge Tidning
på följande sätt: "Med anledning av att det i Bor-
länge .;pritts ett flygblad med falsk information om
kommunens socialbidrag för flyktingar och invan-
drare vill socialnämnden ipformera om den faktis-
ka socialbidragsnormen. "
Ungefär så här har låtit överallt i landet trots att
uppgifterna i våra flygblad är kon:ekta. D~t finns
flera skäl till att man avfärdar våra informanoner. I
vissfJ fall tycks man tro att vi anser att uppgifterna
gäller i alla kommuner. Vi är emellertid väl med-
vetna om att beloppen skiljer sig åt i vaIje
kommun. Likaså påstår man att "även svenskarna
har- rätt till socialbidrag"; Jo det är riktigt att sven-
skarna (åtminstone på pappret) har rätt att få ut
vissa av bidragen- fattas bara annat. Det som är fel
är ju att invandrare och sk "flyktingar" erhåller
större belopp, dvs mer bidrag och att det delas ut
till människor som knappt hinner kliva över grän-
sen. Det handlar om så enorma summor att hela
den svenska ekonomin har kommit ur balans -
PÅ GRUND AV KOSTNADERNA FÖR
FLYKTINGPOLITIKEN. Utöver detta skanda-
lösa bidrags givande förekommer också ett "miss-
bruk" där socialförvaltningar har betalat en semes-
terresa till "flyktingens" hemland (!), vilket säger
en del om det vansinniga systemet. De omtalade

"värstinfITes('·m:;.'·med seglatser till Medelhavet,
Nordsjön eller Västindien är ingenting mo't '.'ad
som döljer sig i sedalförvaltningarnas inlåsta do-
kuments:! mli n rrar.

Sverigedemokratema blev de första som på allvar
fick ut uppgifter till folket. .Och spridningel! ?~~V
något aven chock för etablissemanget. SocHuf?r-
valtingen i Göteborg blev så hårt pressad att ~en
tvingades skriya ett särskilt svar med anleJrung
av vårt flygblad och detta svar distribuerar nu soci-
alförvaltningarr.a till myndigheter, journalister ~h
andra som vill ha kommentarer. Hur rädda etabhs-
seman aet är för oss framgår också av Rapports
agerande för några veckor sedan. Sverigedem0k:ta-
tema blev kontaktade av TV 2:s Rapport som ville
göra en intervju där våra uppgifter i flygbladet
skulle granska ~.Anders Klarström åkte d.en 2 m~
upp. till TV -huset och träffade Rapports JournalIst.
En längre intervju gjordes och inslaget skulle
sändas följande söndag. I inslaget skulle också en
representant för socialförvaltninge~ få. ko~ente-
ra uppgifterna. Det bl~v emellernd. mget. mslag
alls. Rapport strök hela mslaget. Åtengen Visar det
sig hur massmedia agerar. I stället sände man sön-
dagen den 11 mars ett kort mycket vinklat inslag
där våra uppgifter i flygbladet. avfärdades som
"falska". För a~ ytterligare (försöka) smutskasta
oss sade Bet,3+ Oste att vi hade kontakter med Le
Pen och National Front. Så gör TV. I stället för att
argumentera sakligt så smutskastar man och hetsar
mot oss. För att ytterligare informera om massme-
dias metoder kan vi meddela att tidningen Expres-
sen ringt till oss och begärt att få styrelseledamö-
ternas personnummer. Det fick de inte. D



I Schema över en oroande befolkningsutveckling I
Antal Invandrade

o Födda inkl aborter/lOO Från Övriga UtanförÄr utI medb. A.borter gravida.•..•• .a .L '\J.a......&.
Norden Europa Europa Totalt

1958 105.502 2.823 13.140 6.331 2.626 22.097
1959 104.743 3.071 11.772 4.n99 2.n 18 19.0R9
1960 102.219 2.792 2.6 17.'147 5.752 3 044 2n 14'1
1961 104.501 2.909 18.026 8.170 3.423 26.619
1962 107.284 3.205 14.363 7 184 3.537 25.084
1963 112.903 3.528 1:'i.nOO 7.7'1n 3.n 14 2n.9:'i0
1964 122.664 4.671 24.7R4 9.n01 1.949 '1R.'1'14
1965 122.806 6.209 4.8 28.373 16.898 4.315 49.586
1966 1?1.354 7.254 jl ~L11 19')?') ~001 4h q70
1967 1211nO 9.703 14 h1R 11071 4.274 ?q q~1
1963 113.087 10.940 j4Glq n1~0 4.nR9 1')q7~ ~
1969 107.n22 13.735 4~0?R 9 144 7.'1'1n n4 ')01

rt
970 110.150 16.100 12.7 ')1.747 1n.271 910~ 77 i?h

1971 114.484 19.250 24.n4n 11.281 nnRR 4? hl '=\
197" 11') 171 24.170 ' . b ' 17,R47 n 14') 5.902 ?q ~q4• __ . Lo.

..•.....•... "-~ ... ,- , Fn a ort

1973 109.663 25.940 ~r 1975 ) 17 ji4 5.4n:'i n.734 29.441
1974 109.874 30.636

...••.~ j1 ,=\j4- 5.84n 8.060 '17.4'i0
1975 103.632 32.526 23.8 11 .:'i07 4.91 '1 7.713 441 '11
1976 98.345 32.351 ?7.928 5.5n9 11.995 4~.492
1977 96.057 31.462 24.91'~ ~.9R7 13.094 44.005.
1978 93.248 31.917 1n178 8455 11.354 '1n 187
1979 96.255 34.709 17489 8 107 11 429 '1702:'i
1980 97.064 34.887 26.4 17.420 8.825 13.181 39.426
1981 94.065 33.294 11.081 8.212 12.979 32.272
1982 92.748 32.602 8.428 10.638 8.115 '10.'181
1983 91.780 31.014 25.2 8.721 8.022 10.552 27.496
1984 93.889 30.755 9.891 8.266 13.329 31.486
1985 98.463 30.838 9.676 8.212 15.246 33.134
1986 101.950 33.090 10.542 9.143 19.802 39.497
1987 104.699 34.707 10.737 9.054 22.875 42.666
1988 112.080 37.585 14.097 10.574 26.435 51.106
1989 115.929 37.862 21.806 11.658 32.347 65.811
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- Vi är tacksammajör ekonomiska bidrag.



Möte med förhinder
Kommunföreningsoffensiven hade lördagen
den 10 mars nått Södertälje. Men nu hade
vi fått lite problem. Föreståndaren för Fol-
kets Hus i Södertälje hade nämligen endast
fyra dagar före mötet fått för sig att han
inte ville hyra ut sina lokaler till Sverige-
demokraterna. Han sade sig "inte dela vår
politiska inriktning". I all hast tvingades vi
därför att hyra en annan, och betydligt
dyrare, lokal. När vi kom till Folkets Hus
för att hämta medlemmar och sympatisörer
hade redan ett par dussin blivit ivägkörda
med orden "mötet är inställt". Trots decime-
rat antal lyckades vi genomföra ett realtivt
lyckat möte och faktiskt bilda en kommun-
förening. Folkets Hus i Södertälje har nu
blivit anmälda till kammarrätten därför att
de har brutit mot likställighetsprincipen.

o

MANADENS
KOMMUNFÖRENING
Vilka kommunföreningar har varit mest
aktiva under februari månad? Rangordning-
en är gjort på basis av de Aktivitetsrappor-
ter (som skickas in varje månad) och
hänsyn har tagits till kommunens storlek
etc. Februari månads kommunförening
blev: Kungäly. 2:a Vårgårda, 3:a Lysekil

MISSA INTE
DETTA!

VIKINGARNA
och

TID FÖR VIKINGAR
Två intressanta utställningar som
pågår på Malmö Museer fram till
den 30 april. Adress Malmöhusvä·
gen öppet 12 • 17 alla dagar. 12·21
Torsdagar (utom skärtorsdagen).
Långfredag stängt.

o

I KOlVI lHAu!
När nya arbetsgrupper och kommunföre-
ningar bildas är det väsentligt att påminna
de nya medlemmarna om att medlemsavgif-
ten skall betalas. Medlemsbulletinen går
endast till de som betalat in avgiften.

Ställ upp på tidningsförsäljning

Varje Lördag och vissa söndagar säljer vi
Sverige-Kuriren i centrala Stockholm.
Detta kan ske tack vare lojala och uthålliga
insatser från enskilda patrioter. Nu behövs
förstärkning! Hör av Dig till SD skriftligen:
3D, Sekr, Box 20085, 104 60 STHLM

Vi behöver ännu mer
hjälp!
Partiet expanderar kraftigt över hela
landet. Vår administration är i behov av yt-
terligare förstärkning. Du som bor inom T-
banenätet i Stockholm och har gott om tid
till Ditt förfogande är välkommen att höra
av Dig. Vi behöver hjälp med allt från diver-
se budgång, maskinskrivning och städning.
Skriv till oss och berätta vad Du kan göra:
3D, Sekr, Box 20085, 104 60 STHLM.

Sverigedemokraterna
INBJUDER ÅTERIGEN TILL MÖTE I

Göteborg
~ Dr Fries torg (6:ans spårvagn mot guldheden)

Stora Samlingssalen

Datum: Söndagen den 29 april 1990

Tid: kl 14.00

Avgift: 20 kr (25 kr i förk.?p) .. o o

(förköp rekommenderas for att vara saker pa att fa plats)

VIKING AMARKNAD
i Stockholm

utanför Historiska Museet på
Narvavägen den 21 och 22
april. Uppträdanden och
många andra begivenheter.

Det blir tal, försäljning av material,
underhållning mm. mm.

Förköp betalas in på SD-Gbg:s postgiro 38 05 85 • O

Adress: SD-Gbg, Box 50014, 40052 Göteborg
Tel 031-129146



Dödsstraff - självklart för att möta den grova brottsligheten.
• Det är oetiskt och omoraliskt av en re-
gering att avrätta sina egna medborgare.
Svar: Det är omoraliskt och oförsvarbart
aven regering att inte kunna erbjuda sina
medborgare en tillvaro i trygghet och har-
moni. Det är också omoraliskt och oetiskt
att begå grova våldsbrott. Straffen skall
vara så kännbara att det står klart för
varje medborgare vad som är rätt och vad
som är fel. Straffen skall också stå i re-
lation till brottets karaktär. Varje med-
borgare i ett civiliserat samhälle måste
veta att dödstraff skall kunna tillämpas
vid särskilt grov brottslighet, t ex mord
på polis eller barn. Dödsstraff är ett
rättssäkerhetskrav. Samtidigt skall poli-
tikerna arbeta för att dödsstraffet inte
behöver användas.

• Risken finns att nAgon oskyldig blir
dömd. Har dödsstraffet redan verkställts
sA kan det aldrig rättas till.
Svar: I de fall dödsstraffet skall tilläm-
pas måste bevisbördan vara fullt klarlagd,
annars är rättssäkerheten i fara. Särskilt
grova brott som ger upphov till~dödsstraff
måste därför vara föremål för extra nog-
grann prövning av domstolarna.

• I ett land som t ex USA, som till~ar
dödsstraff , finns det inget som tyder pA
att brottsligbeten bar minskat.
Svar: I det etniskt och. kulturellt split-
trade uSA har brot~sutvecklingen ~ått i

skrämmande proportioner. Dödsstraffet
verkar inte avskräckande på alla, men på
stora grupper av de som avser att begå
brott. En ansvarsfull nationell regering
måste möta den ökade brottsligheten med
höjda straff och vidta åtgä-rder för att
vända utvecklingen. Med lindriga straff
skulle brottsligheten öka ännu mer.

-Dödsstraff är grymt, brutalt och b-ar
inget skäl att införas i Sverige.
Svar: Det är lätt att säga om man själv
lever i en skyddad miljö och inte ser de-
problem som drabbar många av våra medmä~-
niskor. Straff skall utdömas av hänsyn
till brottsoffren och deras anhöriga inte
av hänsyn till politiker, byråkrater eller
proffstyckare som aldrig- utsatts för
sådana brott. Hur skulle Du reagera om
någon våldtog och mördade dinäminderåriga
barn, eller slog ihjäl dina föräldrar när
de tog en nattpromenad i city? Skulle Du
förlåta gärningsmannen och -be domstolen
släppa honom på fri fot? Skulle Du accep-
tera att han får leva sitt liv i ett be-
kvämt fängelse med TV, studiecirklar,
böcker och .pnnan service? Det skulle Inte
jag som Sverigedemokrat kunnd acceptera.
Det är mördaren som är grym - inte de som
straffar honom. Dödsstraff är ett rättvist
straff för dessa grova brott, det besparar
samhället kostnader och undanröjer risken
för rymning och upprepad brottslighet.

Varför tiger massmedia om Mandelas våldsmetoder?

Ingvar Carls~on och hans regering
fortsätter att ge stöd åt kommunistiska
terrori.strör..elser. Bar"l.stödet- till ANC
har kostat skattebetalarna 364,5 miljoner
mellan 1984-90. (Källa: SIDA)
Det är dessutom skattebetalarna som tvin-
gas betala Mandelas besök.
Nu när terroristen och kommunisten Nelson

.Mandela har avtjänat sitt långa straff
välkomnas han omedelbart av den svenska
regeringen. Att ingen kritik har framförts
mot Mandela i någon enda svensk tidning
vittnar om tillståndet i Sverige.

ANC-terrorister har under senare år utfört
följande terrordåd:

Antal bombexplosioner 1984:
1985:
1986:
1987:
1988:

23 st
42 st
69 st
52 st

148 st

Antalet döda 1) 604 civila personer
2) 261 poliser)
SUMMA 865 mördade av ANC:s bomber endast
under dessa fem år

Totalt har ANC utfört 72 bomdåd mot civila
sedan 1987, bl a följande:
Magoo's Bar i Durban, 3 döda 1987
Wimpy Bar, i Benoni, 2 döda 1988
Ellis Park (rygbystadion), 3 döda 1988

Sedan Mandela frigavs i februari 1990 har
han vid minst två tillfällen sagt att
våldet bör trappas upp. Men eftersom flera
ANC-ledare fortfarande sitter fängslade
eller lever i exil har de svårigheter att
starta krig i full skala. Det bör också
nämnas att det finns ett klart. samband
mellan ANC och PLO (Yasser Arafat), som
Mandela träffade i Lusaka några veckor
efter frigivningen.

Mandela har själv skrivit följande: "Fol-
ket i Sydafrika, ledda av sydafrikanska
kommunistpartiet, skall krossa kapitalis-
men och bygga socialismen". Nelson Mandela
var före fängslandet en ledande figur i
det underjordiska kommunistpartiet. Mande-
la vill göra Sydafrika till ytterligare
ett socialistiskt experiment. Följden blir
förtryck, politisk oro och nya uppoffrin-
gar för de redan hårt pressade svenska
skattebetalarna.


