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Obönhörligen närmar vi oss den stora dagen, valdagen 1991,den
dag då resultatet av de senaste årens gynnsamma utveckling ror
partiet rorväntas bevisa sig.
I rorhållande till de stora partierna är våra resurser små och vi
måste tyvärr utgå ifrån att massmedia bara kommer att bli mer
och mer osakliga i sina rorsök att misskreditera SD. Detta meMor
att det är extra viktigt att vi använder de resurser vi har på bästa
sätt och naturligtvis också att varje enskild medlem gör sitt yttersta om vi vill lyckas ta oss in i åtminstone några kommunfullmäktige. Det som många förväntar sig att vi gör.
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I Sverige har vi kommunalval och
riksdagsval samtidigt, d~tta medf6r
tyvärr vissa svårigheter. A ena sidan
är det nödvändigt att vi i valet lyckas
ta oss in i åtminstone några kommunfullmäktige, det är det många f6rväntar sig att vi gör. Och andra sidan är
det nödvändigt att vi lyckas bra i riksdagsvalet eftersom resultatet där blir
en slags måttstock på vår totala styrkenivå, och vill vi ha en hygglig chans
att komma in i riksdagen under 1990talet måste vi nå ett röstetal som
visar att vi växt ordentligt sedan

1988 (då vi efter endast 7 månaders
existens lyckades få 1.118röster).
Vårt f6rsta mål är att vinna mandat
i ett antal mindre kommuner. Vi bör
välja ut några lämpliga kommuner
där vi är relativt starka och sedan
satsa personella och ekonomiska resurser på ett energiskt kampanjande
i dessa kommuner.
Dessa små viktiga kommuner (plus
någon större) som vi väljer ut enligt
högsta prioritet f6reslås av valkommitten att benämnas "nivå-ett" kommuner.

Valkommitten har fOreslagit att
nådda. I värsta fall kan denna besvikelse leda till att några ger upp och
dessa kommuner i huvudsak ska
lämnar partiet.
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också viktiga, dels for att vi kan ha
vissa chanser till fullmäktigemanfor att på allvar utmana de etablerade partierna, men man måste vara
dat även där, men också därfor att
medveten om att svensken är ovan
det rör sig om stora kommuner
som är viktiga fOr om vi ska få
vid att ryta till och tyvärr alltfor
ofta är foglig och auktoritetstrogen.
mycket röster totalt sett (i riksdagsvalet). Det
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När det dessutom är
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taktiskt
så att den traditionelmissgrepp att inte
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aktivera så många
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kommuner.
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tredubbla
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Höör, Uppsala, Lyckfrån 5.000 till 15.000
sele,
Stockholm,
AndersKlarström
medlemmar, och då
Malmö,
Solnavalkommitten
är vi fOrbibåde miljöSundbyberg, Falkenpartiet och vänsterberg, Karlskoga, Söpartiets styrka av idag. Med sådana
dertälje och ev. några till. Naturligpersonella och ekonomiska resurser
tvis kommer vissa kommuner falla
bakom oss kommer ingenting kunna
till och ifrån båda nivågrupperna
hindra oss från att i valet 1994
under valåret.
hamna där vi hör hemma; i SveriRedan nu finns det dock anledning
ges Riksdag.
att varna fOr överdriven optimism,
Men det är nu som grunden ska
vilket är mycket vanligt bland aktiläggas, och ytterst kommer ändå
vister och medlemmar i unga och
allt att avgöras av hur mycket våra
snabbt växande partier och rörelmedlemmar och sympatisörer är beser. En sådan optimism kan leda
redda att avstå i form av pengar, artill att vi, trots ett eventuellt hygbetsinsatser och tid. Och där måste
gligt resultat i valet 1991, kan risalla ställa upp efter bästa formåga
kera att tappa medlemmar som i
om vi ska ha en chans, nu hoppas vi
överdriven optimism forväntar sig
på Er ..
betydligt större resultat än det upp-
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DODSSTRAFF?
På Sverigedemokraternas
årsmöte 6/1090, beslutades att en medlemsomröstning
skulle hållas angående dödsstaffets vara
eller icke vara i partiprogrammet.
För att en-man-en-röst skall gälla ber vi
dig fylla i namn och ort på valsedeln.

JA
NEJ

Sänd din röst senast 910222 till: Sverigedemokraterna, Box 20085, 104 60 STOCK·
HOLM, märk kuvertet: "RÖST".
Fredagen den 26/2 räknas rösterna
samman, därefter förstörs de.
Resultatet meddelas i kommande bulletin.

Sverigedemokraterna
skall behålla
dödsstraffet i partiprogrammet.

Sverigedemokraterna
skall ej behålla
dödsstraffet i partiprogrammet.

Klipp ur JA eller NEJ lappen och skicka den. Ta gärna en kopia först om
du inte vill klippa direkt i bulletinen. Texta ditt namn så det blir läsligt.

Protest i Haninge mot moskebygget
Lördagen den 2 mars k111.00 samlas vi på Poseidons torg (Pendeltågsstation: Haninge centrum, 20 min från centralen, gå rakt fram 100m efter
södra uppgången). Torgmötet anordnas av SD-Haninge. För mer information ring SD-Haninge, tel: 08 - 745 58 45

Slut Upp även du!

"Siste svensken ..." och "Indianerna"
De redan nu genom tiderna populäraste maxidekalerna, finns åter i lager:
"Siste svensken tar flaggan med sig", Bestnr 052 30 kr
"Indianerna stoppade inte invandringen ...Nu lever de i reservat",
Best053 30 kr

••

STOD VALFONDENI
PENGAR
ÄR DET DRIVMEDEL
VI BEHÖVER
FÖR ATT KUNNA DRIVA
EN EFFEKTIV VALKAMPANJ!
DITT STÖD TILL SO
AVGÖRA
VALKAMPANJEN!

-.<AN

STÖD SVERIGEDEMOKRATERNA
MED ETT EKONOMISKT BIDRAG.
REDAN I DAG BEHÖVER VI DITT STÖD!
I MORGON KAN DET VARA FÖRSENT!

POSTGIRO 23 45 65 - O
Nej till EG
SD har granskat argumenten i EG-debatten och gjort en sammanställning av dessa. Skicka 10 kr i ett kuvert och begär "SD's EG-blad".
Sverigedemokraterna, Box 20085, 104 60 STOCKHOLM

Du som bor i Stockholmsområdet, lyssna på Sverigedemokratema
i Stockholms närradio, 88 mhz, varje lördag kl 14.00 • 15.00. Bor
Du utanför Stockholm kan Du skicka oss en femtiolapp och be
om en provkassett från våra fina närradiosändningar.

Vi behöver mer hjälp!
Ju mer vi växer desto större blir arbetsbördan. Vi behöver nu
mer hjälp på vårt kontor i Stockholm. Det vore trevligt om
någon pensionär el dylikt erbjöd sig att arbeta (ideellt) minst
två dagar i veckan. Vi behöver någon som kan jobba regelbun·
det, tex varje tisd mellan 13·17 el dylikt. Vi har massor av
arbete som väntar, allt från budgång till kontorsarbete. Kon·
takta Leif Ericsson eller Jerker Magnusson på tel 08-64120 11
eller skriven rad till oss, SD,Box 20085,10460 STOCKHOLM.

Gå med i SD:s kamratförening
Du som är medlem i SD har chansen att
gå med i SDKF. Du betalar 300 kr. För
det får du ett snyggt inplastat kort som
ger dig fri entre på alla arrangemang
SD ordnar (fester mm). Ditt medlemskap i SDKF varar så länge du är med i
SD. Vi i SDKF anordnar även resor, utflykter,
guidade
museiturer
mm.
Använd postgirokonto: 23 45 65 - O.

Spelar lördagen den 2 mars på en av SD i Stockholm anordnad fest.
Fler upptåg lär vara på gång!
Mat bör ha ätits före ankomst, dryck köpes i baren,
dans sker på golvet. sången helst svensk!
Inträde 50 kr, sätts in senast 19 februari på SD:s pg: 2345 65 - O
SDKF-medlemmar gratis!
Tag meq. er vänner och bekanta

VALKOMMENl

Sverigedemokraterna i Haparanda
Måndagen den
17:de
december
startade Sverigedemokraterna
i
Haparanda
sin
kommunförening.
Haparanda, som är
sveriges
östligaste
stad. drog verkligen
igång med en rivstart. Den lokala
pressen var på plats
och lyssnade
på
Anders Klarström,
de fick även ställa
frågor till honom.
Ca 15 lokala anhängare
ville bli
aktiva och kämpa
för sverigedemokratema. SD's talesman i Haparanda är
Jan Salminen. Haparandaavdelningen
planerar givetvis nu
att ställa upp i kommunalvalet där både
vi och dom tror de
kan ta något eller
några mandat. Telefon har de redan
skaffat (se förteckning th) och postbox
är ansökt. Vi önskar
SD-Haparanda lycka
till!

Christer Lindell, Anders Klarström och Jan Salminen blickar ut
över ännu en SD-förening

Fotnot: Haparanda har ca 10 000 invånare och det behövs cirka 80 röster för ett mandat.

Sverigedemokraterna i Karlskoga
I december startade Sverigedemokraterna en kommunförening i Karlskoga. De arbetar nu
för fullt med att skaffa telefon och postbox.
Från riksorganisationens sida lyckönskar vi vår fårskaste förening. Vi hjälper gjärna till
med de resurser vi kan avvara. Ju fler förreningar vi har desto svårare får vi att stödja de enskillda kommunerna. Det är önskvärt att, närliggande föreningar förstärker kontakterna. I
detta fall grannkommunerna Storfors och Orebro
Talesman och fd talesman i SD-Storfors, Johnny Grahn och Tomas Atterstam, har flera
gånger medverkat i Karlskoga tidning. Se artikel i bulletin dec-89.

Lokal
adress
Inför valet organiserar
riksorganisationen
en
stor upptryckning av valinformation. Dessa valin·
formationsblad kommer
spridas främst på de platser där SD har lokal förankring i form av kommunförening, då antalet
aktivister där är förhållandevis stort.
Tillsammans med riksorganisationens
information
är det tänkt att varje kommunförening arbetar fram
ett lokalt blad med de
punkter man går till val på i
kommunalvalet.
Det
är
därför mycket hög tid för
de föreningar som ännu
inte skaffat lokal adress i
form av postbox eller telefon att göra detta. Det är
vidare
oklokt
att inte
inneha eget postgiro, dåmöjligheterna
iill bidrag
från traktens medlemmar
och sympatisörer minimeras.
Ni som är osäkra på hur
styrelseprotokollet
som
krävs för ansökan om box
resp postgiro bör vara utformat kan beställa ett protokoll direkt från oss så ser
ni hur ni skall gå till väga.
Ni som fortfarande är arbetsgrupper och tycker att
arbetet flyter, uppmanas att
även ni upprätta en lokal
adress. Erfarenheter visar
att detta underlättar värvandet av nya sympatisörer,
medlemmar och aktivister
vilket påskyndar bildandet
aven slagkraftig kommunförening.

SD-Burlöv
Box 23502
20045 MALMÖ
SD-Falkenberg
Box 73
310 58 VESSINGEBRO
SO-Göteborg
Box 500 14
400 52 Gö1EBORG
Tel: 031 - 12 91 46
pg: 38 05 85 - O
SO-Haninge
Box 46
13621 HANINGE
Tel: 08 - 745 58 45
pg: 2900 82-7

SD-Huddlnge
Box 4099
14104 HUDDINGE
pg: 204193·7
SD-Böör
PL 831, Stenskogen
24336 HÖÖR
SD-Kalmar
Box 7052
390 07 KALMAR
pg: 6895 14 - 8

SO-Kungälv
Box 281
44223 KUNGÄLV
pg: 4516990· I
SO·Lysekil
Box 51
454 00 BRASTAD

SD-SoIlentuna
Box 766
191 27 SOllENTUNA
Tel: 08· 96 84 65
pg: 52 7048 • 3
SO·SoIna
Box 8011
171 08 SOLNA

SO-Malmö
Box 14022
20024 MALMÖ
pg: 4238 12 - 7

SD-Storfors
Box 119
688 00 STORFORS

SD-Mariestad
Box 2056
54202 MARIESTAD

SO-Uppsala
Box 15093
750 15 UPPSALA
Tel: 018 - 25 09 51

SD-Norrkäplng
Box 9015
600 09 NORRKÖPING
Tel: 011- 146872
Fax: 011 - 144761
pg: 362804·7

SO-Vårgårda
Box 20
52030 Ljung
pg: 21 89 11 - 6

SO-Norrtälje
Tel: 0176-114 53
pg. 467 79 63 - 3

SO-Örebro
Box 526
701 50 ÖREBRO
Tel: 019 - 24 0517
pg: 4809996-4

Riksorganisation'
Sverigedemokraterna
Box 200 85, 10460 STOCKHOLM
Växel: 08 - 64120 11, Info: 08·6422532
Fax: 08 - 643 992 60
Postgiro: 234565· O

18 län!
I och med bildandet av SD-Haparanda är vi nu organiserade i 18 av sveriges 24 län. Vi saknar ännu engagemang i Kristianstads-, Gotlands-, Södermanlands-,
Västmanlands-, Gävleborgs- och Jämtlands län.

Cigarrettändare·
Pennor. visitkort
Är du, intresserad av
produkter med SDtryck?
(mycket snygga)
Kontakta SD-Haparanda
tel: 0922 - 147 78

varva

rö.ler/

Då partilösheten samt b~nh.eten
att välja oetableratle partier
idag är swrre än någonsin i svensk politik, ter sig framtiden minst
sagt ljus.
Det som nu behövs för svensken är ett parti, ett namn.
För att sprida vårt partinamn planeras nu ett massupptryck av valinformation. Denna direktdistribue.ras sedan av oss aktivister runt
om i landet till IwshåHen.
Erfarenlwer visar att vi med vår uppseendeväckande. politik får ca
7 röster per 100 valpaket.
Vi har fått ned kostnaden per valpaket (broch;rr + kollUlUUla1och
riksdagsvalsedlar) tiU20 öre styck.
Detta medför att 100 paket kostar 20 kr. Alltså: 7 roster för 20
kr. 70 röster för 200 kr!
Hur många roster kan. Du hjälpa oss med?
Vi /id

ilde Swerip av v4ra föraldrarl
Vi Lbaar eld av v4ra baral

Anders Klarström

Madeleine Larsson

talesman riksorg.

talesman riksorg.
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BULLETinEn I

fÖr dig som inte fÖrnuat medlemsavgiften I
Den hAr påminnelsen gAller dig som Annu Inte förnyat medlemsavgiften för valåret 1991. Om det Ar
ett kryss I rutan hArintIll sa betyder det att du inte
förnyat medlemsavgiften. (Det kan också betyda att
du förnyat avgiften i dagarna, men att beloppet inte
kommit oss tillhanda när denna bulletin skickas ut.)
Förnya avgiften redan Idag sa kommer bulletinen
Aven I fortsattnlngen
med angelAget Innehåll.

Ett kryss i
rutan betyder
att du ännu
inte förnyat
medlemsavgiften.

