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SVERIGEDEMOKRA TERNAS

PRESSKONFERENS
Måndagen den 11 februari hade SD utlyst en presskonferens i
Medborgarhuset i Stockholm. Detta med anledning av den förestående valrörelsen. Alla stora dagstidningar, radio och TV hade
inbjudits. Sverige demokraternas riksorganisation hade samlat
ett antal förtroendevalda till presskonferensen för att ge massmedia en bra bild av vår rikstäckande verksamhet. Vi skulle presentera ett valmanifest, riksdagslistan och en del övrig information, bl a det faktum att vi just blivit registrerade som riksparti.
SDs representanter på presskonferensen var Anders Klarström, Stockholm, Madeleine Larsson, Norrköping, Bo Nilsson, Sundbyberg, Gabriel
Wikman, Solna, Ola Sundberg, Stockholm, Mats Tolgen, Växjö, Krister
Thelin, Norrköping, Jan Salminen, Haparanda, Torbjörn Larsson, Norrtälje, Björn Lundman, Sollentuna. Det var inte särskilt stor uppslutning
från massmedia sida, många tidningar har ju satt i system att bojkotta
oss, t ex DN och Expressen där vi dessutom har fått annonsforbud. Men
några nyfikna journalister dök upp. De var från TT, Mtonbladet, Rapport, Arbetaren (syndikalisterna) och Frihet (ssu).
Anders inledde med att beskriva partiets utveckling och politik och därefter fick ombuden presentera sig och sin verksamhet lokalt. Journalisterna var som vanligt, när det gäller oss nationella, fordomfulla och allmänt okunniga utom de från Arbetaren och Frihet (forvånande nog),
som genom sina frågor visade betydligt större kunskap om vår politik än
de andra. Vi fick frågor om kriget i Gulfen där våra representanter forklarade det ekonomiska kopplingen till USAs engagemang i kriget. Det
var också mycket frågor om det "mångkulturella samhället" och islam.
SDs representanter forklarade att de inte ville ha muslimer i Sverige.
På det hela taget så gjorde våra representanter så bra ifrån sig att TT i
sitt utgående telegram inte kunde peka på någon svag punkt utan tvingades återge vår information någorlunda korrekt.

Sverigedemokraternas toppnamn på riksdagslistan:
Anders Klarström och Madeleine Larsson

"Siste svensken ..." och "Indianerna"
De redan nu genom tiderna populäraste bildekalerna i maxifomat,
finns åter i lager:
"Siste svensken tar flaggan med sig", Best nr: 052. 30 kr
"Indianerna stoppade inte invandringen,
idag lever de i reservat", Best nr: 053. 30 kr

Dela ut flygblad NU!
En del av våra medlemmar har flygblad liggande kvar
i sina hem. Nu vill vi uppmana alla dessa att dela ut
materialet så snart som möjligt. Ni som ännu inte har
beställt flygblad eller som vill beställa större upplagor
kan från och med nu beställa paket om ~ 1000 eller
2000 st blandade valflygblad. Pris 300 kr ink! frakt. Se
till att materialet kommer ut så snart som möjligt. Gör
din beställning NU!

1000 flygblad. Best nr: FlO. Pris 300 kr.
2000 flygblad. Best nr: FIl. Pris 600 kr.

NU HAR VALKAMPANJEN

STARTAT!
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Valkampanjen drar igång för Sverigedemokraterna.
Nu är det dags att vi på allvar
sprider information om vårt parti.
Därför ligger nu stora beställningar av flygblad ute för tryckning,
och eftersom kandidaterna
till
riksdagsvalet nu är fastställda så
kommer riksdagsvalsedlar snart
att tryckas.
Vad vi nu i det närmaste har att
arbeta med är bland annat våra
kampanj resor runt om i landet
(har du möjlighet att vara med
och hjälpa till - hör av dig till SDRiks) De ställen som preliminärt
skall besökas under vintern/våren
är bl a.

Haninge, Södertälje, LidköpingoIönköping,
Växjö,
Kalmar,
Orebro, Uppsala m fl.
Med riksorganisationens
kampanjresor och hårt arbetande lokalavdelningar kan vi nå långt,
men om fler av våra medlemmar
aktiverar sig kommer vi mycket
längre. Ring gärna till oss om ni
vill hjälpa till i kampanjen!

Nr 13 av
Sverige-Kuriren
kommer snart!

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

STÖD SVERIG EDEMOKRATERNA
MED ETT EKONOMISKT BIDRAG.
REDAN I DAG BEHÖVER VI DITT STÖDI
I MORGON KAN DET VARA FÖRSENTI

(POSTGIRO 23 45 65 - O)
MÄRK TALONGEN

"VALFONDEN"

Protest i Haninge mot moskebygget
LÖrda~en den 2 mars kl 11.00 samlas vi på Poseidons torg
(Pendeltågsstation: Hanin~e centrum. 20 min från centralen, gå rakt fram 100m efter södra uppgången). Torgmötet
anordnas av SD-Haninge. FÖr mer information ring SDHaninge, tel: 08 - 745 58 45 eller 08 - 641 20 11. Ring också
08-641 20 11 ang fest på kvällen, pris 50 kr.

Slut upp även du! Ta gärna med en flagga!
Du som bor i Stockholmsområdet, lyssna på Sverigedemokraterna 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.

(STOR DEMON~TRATION)
UNDER VAREN
Sverigedemokraterna har beslutat att göra Engel.
brektsdagen, den 27 april, till en årlig återkom·
mande "nationaldag". För oss patrioter blir dagen
närmast jämförbar med sossarnas första maj. Vi
skall då gå ·manur huse!
I år blir det första gången som vi samlar oss till denna högtid
och det blir också första gången över huvud taget som vi genom en
demonstration av detta slag. Vår förhoppnin~ är att alla Sverigedemokrater sluter upp. från hela landet. och tar med si~ sina familjemedlemmar. vänner. bekanta och andra patrioter som ni
känner.
Planera resa till Stockholm den 27 pril
Vi vill redan nu uppmana alla kommunföreningar att försöka
ordna gemensam resa till Stockholm den 27 april. Hyr bil, minibuss eller liknande och slut upp. Medtag också egna svenska flaggor. Demontrationen kommer att bölja mellan 13.00-14.00 i centrala Stockholm och följs aven fest senare på kvällen, med mat
dryck och mycket fin underhållning. Vi vill redan nu uppmana
alla patrioter att förbereda deltgande i dessa aktiviteter. En särskild kallelse kommer att skickas i god tid före demonstrationen
där alla detaljer redovisas.
Säkra plats på festen kvällen den 27 april
. boka biljett redan nu.
För att var säker på att få plats på efterfesten vill vi redan nu
uppmna alla som avser att komma (till festen) att beställa biljett.
Detta gör man enklast genom att sätta in 100 kr på SDKFs postgiro 447 31 93 - 3 (senast den 23 april). Då vi fått ditt belopp har du
en garanterad festplats inkl mat dryck+underhållning. (Självfallet
kostar det inget att deltaga i demonstrationen på dagen.)
Medlemsavgift i SDKF (livstid) 300 kr
Medlemsavgift inkl fest 27 april 350 kr
Biljett till fest 27 april 100 kr (SDKF-medlemmar halva priset).
Använd SDKFs postgiro 447 3193 - 3. BOKA REDAN NU!!

SD-Norrköping erbjuder ...

T-shirts, brottarlinnen,

dekaler.

Missa inte SDs populära T-shirt!
Framsida: Blå/gul hand ''Rör inte mitt land" och text
"Sverigedemokraterna"
1991. Baksidan: ''Svenska skattemedel
åt svenska behov först". Pris 100 kr. St! M, L, XL.
Brottarlinne

med samma motiv som ovan. 90 kr St! L.
(Passar utmärkt till tjejer)

Bildekai ''Sverigedemokrat

så klart, Rösta på oss i valet 1991".
Pris 30 kr.

Sätt in beloppet på postgiro 36 28 04 - 7. (SD-Norrköping)
Info Telefon 011-146872,Fax 011-144761.
SD-Norrköping,

Box 9015, 600 09 NORRKÖPING

(jCöminte: o/år valfond 6efiöver 6idrag lEf..' inte sedan.
Tack ska ni ha..

REGISTRERINGEN
TILL ..
..
RIKSDAGEN AR NU GODKAND.
När Sverigedemokraterna gick ut med listor för att få
partiet registrerat var det med f"örhoppningenom att
det verkligen skulle lyckas att få ihop de nödvändiga
1500 namnen. Namninsamlingen gick glädjande nog
mycket lätt och när vi lämnade in namnlistorna till
notarius publicus så hade vi fått in över 3 000 namn.
Den 11 februari fick vi brev på posten från rikskatteverket som meddelade att vår registrering hade godkänts. Ett stort tack! till alla er som skrev på.

~w~~J]]}iIDn- ny tidning.
En av våra medlemmar har startat en ny tidning som lägger
vikt vid vårt kulturella arv, samtidigt som tidningen vill vara
aktuell och informera om det som händer på den nationella
fronten. Prenumeration
150 krllO nr. Provex 20 kr inkl porto.

Postgiro 625 55 53 - 7.

Ultraliberaler lanseras av massmedia
När Bert Karlsson och Ian Wachtmeister beslutade sig för att
bilda parti hade man liberala marknadsekonomiska principer
som grund för sina olika ställningstaganden. Deras uttalanden
vittnar om att de befinner sig någonstans i gränslandet mellan
moderaterna och folkpartiet, de vill få in Sverige i EG och de
anser att Sverige kan emot någon miljon invandrare, men helst
skall de sättas i arbete. Partiet ligger helt i linje med vad som är
allmänt accepterat av etablissemanget och som en följd av detta
har partiet inte bra erhållit publicitet utan synnerligen positiv
sådan.
Publiciteten beror naturligtvis i stor utsträckning på att det är två
kända personer som startat partiet, men publiciteten står inte i rimlig
proportion till partiets betydelse. Men just publiciteten och egna opinionssiffror kan leda till att partiet får fäste och etablerar sig. I så fall
har vi ännu ett borgerligt liberalt parti med internationalistiska förtecken. Sverige demokraterna är i dagsläget (trots opinionsundersökningarna) betydligt större än Ny demokrati och har framför allt ett mera angeläget budskap. Om vi hade varit föremål för samma publicitet så hade vi
legat på 10-15 procent i mätningarna, men eftersom vi har hela etablissemanget emot oss är vi fortfarande okända för många. Trots att vi registrerats, haft en laddad presskonferens och aktiviteter runt hela
landet så har t ex DN, Expressen TV och radio inte nämnt något av
detta med ett enda ord. De försöker systematiskt att tiga ihjäl oss och
styra in osäkra väljare i "missnöjespartiet" Ny Demokrati. Låt dem
spela sitt spel. Vi Sverigedemokrater har under våren många stora kampanjer inkl en stor demonstration och kommer snart att både synas och
höras vare sig våra motståndare vill det eller ej. Men det är fortfarande
av stort vikt att varje medlem som har möjlighet hälper till med flygbladsutdelningar eller stöder partiet med ekonomiska bidrag. Detta
måste ske nu! Det är nu vi måste beställa och betala vårt valmaterial.
Vi har en potential som är betydligt större än alla liberala "missnöjesyttringar", men vi kommer att tvingas jobba hårdare för att nå våra mål.

Meddelande till kommunföreningarna
Varje kommunförening rekommenderas att införskaffa åtminstone en
svensk fana (och gärna även en landskapsfana). Även privatpersoner
som kommer att medverka i nationella sammanhang bör äga en svensk
fana. En ny fana inkl bärbar (delbar) stång kostar 1680 kr hos Svenska
Flaggfabriken i Stockholm. (Tel 08-232725). Kan Du få tag på billigare
eller begagnat så är det ännu bättre. Prova gärna att annonsera i t ex
Gula Tidningen (gratis för privatpersoner).

Bär Flaggnålen på kavajslaget
Beställ vår Flaggnål imetall. Best nr:V4. Pris 15 kr

Pennor, visitkort, tändare, kortlekar, etc
SO-Haparanda säljer minst 15 av varje artikel. Något för andra
kommunföreningar och enskilda att köpa in. Mycket snyggt. Ring
0922-14778 för mera informtion och beställning. Ett tips: 15 st
super-snygga pennor med SO logo kostar endast 60 kr + porto.

Ingen bandy i Haparanda
Sverigedemokraterna i Haparanda har nekats att delta med sitt innebandylag i en turnering i Kalix. När Sverigedemokraternas talesman i
Haparanda, Jan Salminen, skulle anmäla SD till Safiren Cup så förklarades det att man inte ville ha med SD att göra. Man hänvisade bl a till
att det finns adoptivbarn och mörkyade i flera lag och att ett deltagande
från SD inte vore rätt mot dem. Svenskarnas rättigheter i sitt eget land
blir allt färre!

Sveri gedemokraternas
kandidater till riksdagen 1991
Anders Klarström, talesman, Madeleine Larsson, talesman, Bo
Nilsson, egen företagare, Ulf Stehr, taxichaufför, Jan Salminen,
brandman, Krister Thelin, ventilationsmontör, Nils Olsson, verktygskonstruktör, Henrik Enmark, ekonom, Mats Tolgen, lackerare,
Björn Olsson, studerande, Helene Bergman,
barnskötare, Tina
Hallgren, vårdbiträde, Jan Billing, fil kand, Sven Davidson, ingenjör, Erik Dahlen, ingenjör, Gabriel Wikman, studerande, Torbjörn
Larsson, handelsanställd, Ola Sundberg, jonglör, Robert Andersson, försäljare, Christer Lindell, studerande, Gunilla Strömberg,
studerande, Ronny Boström, egen företagare, Roger Lin~, barnskötare, Peter Schmied, ekonom, Mikael Larsson, ekonom, Orjan Melander, parkarbetare, Jerker Magnusson, vårdare, Sonja Wikman,
avdelningschef, Jonas Fredholm, studerande, Annika Hassledahl,
studerande, Sigvard Larsson, svetsare, Björn Lundman, byggnadsarbetare, Johnny Grahn, industriarbetare, Carin Strömwall, studerande, Saga Ruud, pensionär, Jens Geremyr, studerand~, Rolf Larsson,
programmerare, Jan Bengtsson, bilmekaniker, Per Adale, ingenjör,
Reine Nordström, packeterare, Joh.!lnnes Wingborg, ekonom, Karl
Sandberg, byggnadsarbetare, Bengt Ohman, studerande, Mikael Cederlöf, fil kand, Arne Classon, f d metallarbetare, Vivianne Persson,
studerande, Magnus Malmgren, verkstadsarbetare, Marcus Nyman,
studerande, Herta Österberg, pensionär, Alcy FahIen,
pensionär.

