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Sommar-Gotland var sig inte likt.

AllDedalen!
En ny stor fra •••!!ång.
Som nämnts i tidigare bulletiner så skull:=5Dhålla tal i AI-
medalen-Visby. Så skedde också lördagen den 20:de Juli.
Mötet, som var ordentligt förberett samlade ca 25Ointres-
serade åhörare, en journalist från Radio Gotland, en kame-
raman från TV 4 samt åtta (8) st motdemonstranter.



Mötet inleddes kl 14.00 med att Ola Sundberg, som
konferencier hälsade åhörarna välkomna, och lämnade
sedan över till Madeleine Larsson. Madeleine berättade
i kortfattade drag om Sverigedemokraternas organise-
ring, inriktning och utveckling samt tog upp några av
våra viktigaste punkter. Ola Sundberg tackade av Ma-
deleine Larsson och det var nu dags för konferenciern
själv att visa upp en av sina största talanger, jonglörkä-
glorna åkte fram och Ola
körde flera mycket bejublade
nummer innan han hälsade
Anders klarström fram till ta-
larsstolen. Anders Klarström
höll där (till skillnad från Ny
Demokrati) ett politiskt intres-
sant och givande tal, men som
ändå innehöll många inslag av
humor, som i den upplättade
sommarstämmningen manade
publiken till skratt. Alldeles
innan Klarström tog till orda
började den tidigare nämnda
gruppen "motdemonstranter" skandera sina gamla
kända ramsor "vat skall vi göra - krossa rasismen".
Men, vi hade tidigare utsett en vaktstyrka som nu
snabbt var på plats och skällde på dem för att de inte
respekterade vårt lagligt utlysta möte, varpå de tystna-
de. Polisen kom senare på plats och kontrollerade om
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Sundberg jonglernde rred eldfacklor.Även flygblad delades ut och reaktionerna var
som så ofta bland företrädesvisungdomar enormt positiva.Mötet avslutades kl 23.00,
och vi nödgas nog beteckna även denna aktion som synnerligen lyckad!

SD-HANINGE
Sänder närradio på 98,5 Mhz:
varje Ons. 21.00-21.30
Varannan Tors. 19.30-20.00

Samt försäljningbord i Haninge centrum Lördagar 10.00-15.00

Stöd närradion med ett bidrag.
SD-Haninge Pg: 290082-7

Lokalgrupp bildad.
Under "gotlandsveckan " bildades även en lokalgrupp på Got-
land. Dessa var då ett tiotal personer, vilka blev förstärkta med
ytterligare ca 5 efter valtalet. Vi önskar dem givetvis lycka till på

Gotland, och vi skall
givetvis från riksorga-
nisationens sida försö-
ka hjälpa dem så gott
vi kan, med arbetet i
en del av Sverige som
vi uppfattade som
mer nationell än
många övriga delar av
vån land.

Valsedlar
I skrivande stund har vi fått besked att valsedlar just är under leverans (så
när du läser detta har de nog kommit oss tillhanda). Eftersom det är
många som har beställt valsedlar kommer nedpackningen och leveransen
till alla att kunna ta en viss tid. Men de kommer!

STORARRANGEMANG!
Ett storarrangemang är planerat i Stockholm den 7:de September. Detta är
dock ej färdigplanerat ännu, men mer om detta kommer att nämnas i följan-
de bulletin och ett separat utskick. Men boka redan nu in Lördagen den 7:de
September som en dag Att viga för Sveriges framtid!



Vi har för närvarande helt otroliga utgifter för valsedlar, flygblad,
porto mm. (utöver de vanliga utgifterna) Allt vårt stöd bygger på

sympatisörernas ekonomiska offervilja. NU ÄR VI
MITT UPPE I VALRUSCHENI

GLÖM INTE ATT GE DITT BIDRAG TILL VALFON-
DEN, SMÅTT SOM STORTI NU BEHÖVS DIN HJÄLP

•• o

FOR VAR VIKTIGA VERKSAMHET!!!
VALFONDEN: PG: 447 31 93 - 3

DET HANDLAR OM VÅR NATIONS FRAMTID!

RÖR INTE MITI LAND· TRÖJAN
T-tröja med en hand på framsidan med texten "rör inte mitt land" och
"Sverigedemokraterna 1991" bredvid. Samt på baksidan "Svenska skat-
temedel åt svenska behov först". Även denna i tvåfärgstryck, Storlek: M,
L, XL. Köpes från SD-Norrköping genom att sätta in 100:- på postgiro:
36 28 04-7 (Ange storlek)
SD-Norrköping 011-146872.

HET VALKNAPP NYllET VALKNAPP NYHET VALKN
Köp SD-Södertäljes knappmärke med texten "Familj, Hembygd, Fäder-
nesland, Sverigedemokraterna. och en fackla i mitten. pris 15:~sättes in
på postgiro 485 41 32 . O.Eller varför inte köpa deras paket inehållande
provnummer av Sverigekuriren, skriften "Svensk Flyktingpolitik", SD's
EG-blad och knappmärket för 50:- även detta sättes in på SD-Södertäljes
postgiro.

TRE TIMMAR SD
Har du inte köpt videon om Sverigedemokraterna ännu?
Vi har just betat av äldre beställningar och tar nu villigt emot nybes-
tällningar pris: 175:-

BSS - ETT FÖRSÖK ATT VÄCKA DEBATT
Av Leif Ericsson. En mycket läsvärd bok om svensk nationalism under
80-talet, Köp den! Läs den! Pris: 150:-

• En bunt 100 blandade klistermärken 60:-
• 1000 st flygblad till självk. pris: 250:- Obs. ange även att du vill
• 2000 st flygblad till självk. pris: 400:- ha valsedlar medskickade

Använd Riksorganisationens Postgiro: 23 45 65 - O



För att nå ett bra valresultat måste vi kämpa. Vi vet att det
går att nå framsteg genom en målmedveten strävan, det visade
bIa Gotlandsaktiviteten. Vi har också fått en del andra saker
tydligt bekräftade den senaste tiden.

IIDumskallarnas sammansvärj-
ning II skulle man kunna kalla det
för, och det är nog vad det i hög
grad handlar om. Men det finns
en hake, och det är att dessa för-
rädiska "dumskallar" har skaffat
sig en mycket stor makt genom de
positioner de besitter. Det handlar
om Sveriges journalistkår.

FAKTA: Moderaterna samlade
under partiledarveckan 93 st ås-
kådare, (vi var där) Miljöpartiet
ca 70 åskådare, Sverigedemokra-
terna ca 250 åskådare.

På kvällen den 20:de sände SVT
en intervju med Mp.s Birger
Schlaug från Österport i Visby. På
klockan som fanns i bakgrunden
av Birger Schlaug kunde man
utläsa att tidpunkten för inspel-
ningen var kl. 14.30, alltså samti-
digt som vår talesman Anders
Klarström höll tal i AlmedalenI
Många som varit aktiva en längre
period är medvetna om hur mass-
media arbetar. Att SD.s möte helt
och hållet bojkottades av massme-
dia var därför ingen överaskning.

Vi vet också att när någon
tidningsarbetare el. dyl. nämner
vårt namn i någon artikel utan
att kalla oss för våldsfixerade
rasister med nazianstuckna ide-
ologier, så blir den personen
uppringd av sina kollegor som
förklarar att: så skall mon inte
göra, ge dem inte publicitet. Ja
det är faktiskt "svensk demo-
krati" anno 90-tal. Man väljer
istället att ta fram lite halv-
flummiga alternativ som Ny
Demokrati, och ge dem stor pu-
blicitet då man vet att detta
kan minska intresset för oss. In-
tresset har dock ej minskat,
men vi kan nog räkna med att
vi i det nära förestående valet
hade fått en hel del väljare som
nu går till Nyd. Vi skall dock ej
misströsta för vi kommer med
god realism säkert ändå kunna
göra ett tämligen bra valresul-
tat. Ang. hur vi skall genomfö-
ra detta på bästa sätt, vill vi
hänvisa till sista sidan!



Valkampanjen-Riket runt
Norrköping
I Norrköping ställer SD upp med rikskända profilerna Roger Lindh. Krister Thelin och
Madeleine Larsson i toppen på kommunalvalslistan. SD-Norrköping sänder numera
närradio och har dessutom tryckt upp 10.000 lokala klistermärken. förutom mängder
av flygblad och affischer.

Säter
I Säters kommun har det i valrörelsens elfte timme beslutats om valdeltagande. Detta
har lett till helsidesrubriker i såväl Borlänge tidning som i Södra dalarnas tidning.
Fyra namn på listan. och ordförande Henrik Lindsten tror kommunmandat.

Växjö
I VäJgö har Mats Tolgen varit ute i både lokalradio och lokalpress. SD-VäJgö har sju
namn på kommunlistan och regionsamarbete med grupper och föreningar i Jönkö-
ping. Eksjö. Värnarno. Nässjö och Kristianstad.

Haparanda
Jan Salminen är första namn på kommunlistan i SD:s kommunförening. Ingenstans
har vi varit så uppmärksammade som här. och dessutom har uppmärksamheten varit
ovanligt saklig. Här ligger vi bra till för att få kommunmandat.

Dals Ed
Fem namn finns på kommunlistan i Dals-Ed. den kanske hetaste kommunen för SD.
Ett av dessa är Solveig Rehnhammar. som också är fjärde namn på riksdagslistan.
Hennes namn är välkänt på insändarsidorna i lokalpressen.

Örebro
Mikael Eriksson toppar kommunlistan här. och har ytterligare fem namn under sig.
SD-örebro har haft omfattande aktiviteter runt om i Närke. och mer därtill. tillsam-
mans med bland annat SD-Karlskoga.

Göteborg
Förra valet fick SD 198 röster i Göteborg. Det här valet bör vi få betydligt fler. En in-
tensiv valkampanj är planerad. bland annat har Radio Göteborg inbjudit oss till en di-
rektsänd radiodebatt. vilken kommer att sändas i slutet av augusti.
Även i kranskommunerna runt Göteborg finns det mycket aktiva. självständiga kom-
munföreningar. bland annat i Kungälv och Mölndal. Den sistnämnda har varit mycket
i elden. Hårt arbete med bland annat lokala flygblad och klisterrnärken har givit upp-
märksamhet i lokalpressen. och det bör finnas chans till mandat i kommunfullmäkti-
ge även här.

Höör
Av de fyra namnen på listan. i denna av aktivitet sjudande skåne kommun. är tre
kvinnor. Vi har mycket god chans att ta mandat här. liksom 1...

Åkarp
I denna kranskommun till Malmö ställer vi upp med sju namn på listan. Åkarparna
fungerar som pådrivare i hela norra skåne. Bland annat i Lund. där man satt fart på
lokala aktivister. som flera gånger täckt kommunen med flygblad och uppmärksam-
mats i lokalpressen.

Karlskrona
Här har vi ingått i valallians med svenska frihetspartiet. ett parti med klart nationell
linje. SFP tror sig ha goda chanser till mandat i kommunen och kommer att distribue-
ra SD:s riksdagsvalsedlar tillsammans med sina egna kommunala valsedlar.



Forts.från sid 6.

Som tidigare nämnts så spelar det ingen roll vilka framsteg SD
gör, för den vanliga svensken kan inte få reda på det genom
massmedia (men vi når ju ändå dem som sett vår aktivitet). Men
det finns flera bra sätt att komma fram till en stor publik, så vi
behöver inte misströsta. Förutom de större arrangemang som vi i
riksorganisationen planerar och genomför (som Gotland, 27:de
April mm). Så är flygblad ett väldigt bra sätt, klistermärken, af-
fischering, spridning till bekanta mm andra sätt. En mycket stor
del av SD.s medlemmar är inte aktiva med flygbladsutdelning el.
dyl. Man skall givetvis inte behöva skämmas om man är
gammal och inte har ork, eller om man helt enkelt bara har nöjt
sig med att vara en stödmedlem. I den nuvarande situationen är
ett mindre antal personer mycket aktiva, ett mellantal personer
aktiverar sig ibland eller i perioder, och ett stort antal är ej
aktiva. För att göra ett bra val måste vi ändra på detta. Under
tre år till nästa val hinner Sverige komma tre år närmare till ät-
testupan, så nu måste vi kämpa. Eller hur! Du kan göra föjande!
• Använd nedanstående talong!
• Köp flygblad och dela ut. (se annonssidan)
• Köp affischer 100stf80kr.
Och mycket viktigt, se till att vara på plats den 7:de September!
Då vi inte har någon möjlighet att organisera så att det står SD:are vid alla val-
lokaler ber vi Er att gå och ställa Er vid någon vallokal och dela ut valsedlar på
valdagen. Kryssa i lämpligt alternativ nedan.
Namn: _

Antal valsedlar: Kommunal: D200st DSOOst DIOOOst el.. st
Landsting: D200st DSOOst DlOOOst el.. st
Riksdag: D200stD SOOstDIOOOst el.. st

Obs. Samtliga som ställer upp på detta sätt i valrörelsen kommer i höst efter valet, att
bjudas in till en middag/fest i Stockholm anordnad av SD.


