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ÄNTLIGEN EN NY

BULLETIN!
Som kommer att handla om valet och
demonstrationen den 7 September.
Ja, det var ett litet tag sen sist, Den främsta förklaringen till att
det tagit en tid från förra bulletinen är givetvis allt arbete och alla
utgifter som varit i samband med valet.

HUR GICK VALET?
Bra eller dåligt?
De flesta har säkerligen vid det
här laget fått en del upplysningar
genom massmedia om hur det gick
för oss i valet. Frågan är bara hur
man skall se på valet, vad är bra,
vad är dåligt?
Att ge sig på och försöka analysera valresultatet
är i och för sig
mycket vanskligt, Det hela hänger
enligt min mening på vad man har
för perspektiv och förväntningar.

mandat och nu även Tina Hallgren i SO-Hö ör till sitt mandat.
Inom SD- Riks har vi ända
sedan valdagen känt till att chansen till mandat
i Höör var
ganska stor, men de flesta hade
ändå den inställningen att man
med våra små resurser fick vara
nöjd med ·mandatet i Dals Ed.

Ser man på det som helhet kan
man konstatera följande: Sverigedemokraterna tog 4889 röster
och Sjöbopartiet
ca 27000
röster - vilket vi faktiskt också
kan glädjas åt, och detta tillsammans är en ansenlig del väljare
som faktiskt vaknat upp och förstått att samtliga partier inklusive Ny Demokrati inte kan erbjuda så mycket annat än löften om
guld och gröna skogar. Att det
Samma dag som den här bulleti- gick så bra för Sjöbopartiet
nen skulle tryckas stod det nämligen borde inte kunna tyckas vara
klart att Sverige demokraterna
tagit någon slump med tanke på de
sitt andra kommunala mandat! Vi miljontals kronor som de förfofår därmed Gratulera både Fredrik gat över på ett eller annat sätt i
H agb erg i SO-Dals Ed till sitt valrörelsen. Med så mycket pengar

Många hade troligen väntat sig
att vi skulle få mycket mer röster i
riksdagsvalet än vi nu fick och säkerligen är en del av dessa nu också
besvikna. men med avseende på den
situation som har varit på den politiska arenan före valet anser jag att
man inte bör se på valet som om det
vore något misslyckande utan faktiskt snarare - tvärtom!
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(forts.)

borde det ha gått mycket bättre!
Vi vet även att faktiskt en hel
del medlemmar har valt att rösta
på Sjöbopartiet
i Riksdagsvalet
och på SD i kommunalvalet. Man
kan ä ven anta att så har varit
fallet med flertalet väljare som
några veckor före valet varit fullt
övertygade om att de skulle rösta
på SD i samtliga tre valen, (de har
helt enkelt röstat efter principen
"de har ändå störst chans") det
indikerar
bl a följande resultat
från Örebro kommun där SD fick
ca 300 röster i riksdagsvalet men
i kommunalvalet
860 röster! Vad
som var känt i skrivande stund är
att vi har varit väldigt - retsamt nära att ta mandat i flera kommuner, men där vi inte har räckt
riktigt ända fram.

Något som bådar verkligt gott
inför framtiden är resultaten i en
hel del skolval på olika gymnasium runt om i landet. På Huddinge Gymnasium fick vi 8.4%,
Täby Gymnasium 10.8%, Märsta
Gymnasium 16% och på Örebros
Tekniska
Gymnasium
10.4%.
Det sistnämnda
resultatet
har
även föranlett Nerikes Allehanda
(liberaL.) - som med sina osmakliga hetsartiklar trodde de lyckats
kuva oss - att återigen sätta igång
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att skriva om oss som nazister,
rasister, nyfascister etc.
Slutligen vill jag påstå att
med de brister som vi har haft
i form av ekonomi och organisationsproblem
samt massmedias "tystnadens strategi" respektive hetskampanjer,
ändå
har gjort ett ordentligt hyfsat
val.
Men var och en skall veta
att det kommer att ta tid, det
går inte att skapa ett nationellt
uppvaknande
hos
en hel
nation på någon kort tid, utan
för detta krävs övertygelse, tålmodighet och en målmedveten
strävan på lång sikt. Vi har
faktiskt i och med detta val
befäst vår position som sveriges enda stabila nationella rörelse. Tyvärr kvarstår
även
efter detta val (då vi inte kan
räkna med något större partistöd) de ekonomiska
problem
som vi alltjämt lider av.

Vi tackar alla som hjälpt till i denna valrörelse, så väl
ekonomiskt som i form av flygblads utdelningar.
Vi kommer nu att återigen använda den tillfälliga valfonden till
5D KF' s verksamhet. Vi kommer dock redan under hösten att
skaffa ett separat vaifondsgiro som sedan skall vara "låst" fram
till nästa val.
Riksorganisationen
har under valrörelsens slutskede plöjt ned
alla resurser på porto mm, vi är även skuldsatta så därför vore
det välkommet om du kunde avstå några kronor till ett
allmänt bidrag.
Använd 5D's pg: 23 45 65 -O

-sveA hlÄlaR-

UlTIMO IHUl(

-sveA h~aR-

N ationairock av hög klass!
För er som inte var på mötet den 7 September finns nu
chansen att inköpa ett exemplar av LP.n "SVEA HJÄLTAR" som innehåller höjdarspår som: Ragnarök,
En Skägglös Dundergud, Mitt Land, m fl.
Köp direkt från ULTIMA THULE genom att sätta in 120:- (inkl
30:- i porto) på deras postgirokonto: 631 15 51 - 3

VILL DU BLI MEDLEM I SVERIGEDEMOKRATERNAS
KAMRATFÖRENING?
Det kostar 300:- och gäller livstid så länge medlemsskap i Sverigedemokraterna uppdateras. Syftet med kamratföreningen
är att partikamrater skall kunna
träffas under gemytliga förhållanden som fester, utflykter till historiskt intressanta platser mm. Det diskuteras nu att anordnas en kulturresa till Gotland
nästa sommar, för att ta del aven bit intressant svensk historia.
Medlemsavgift: 300:- använd SDKF's pg: 447 31 93 - 3

Den 7 September.
En dag då Sverigedemokrater marscherade från Humlegården, Östermalm till
Medborgarplatsen Södermalm.
Samlingen

skedde klockan

12.00 vid Linnestatyn

i Humlegården

på Östermalm i Stockholm. Omkring 250 svenska patrioter samlades denna dag för att på Stockholms gator visa sitt ställningstagande för Sveriges väl, något som alltför få svenskar har insett
vikten av. Klockan 12.30 gav polisen klartecken för avmarsch och
demonstrationståget
tågade ut på Engelbrektsgatan,
förbi Engelbrektsplan,
Norrlandsgatan
fram till Kungsgatan där man tog
höger, Kungsgatan fram till Sveavägen och upp till Sergels Torg.

Franz Schönhuber och Anders Klarström.
Mötets två talare.
S

(den 7Sep.)

Desto mer våra motståndare inom press och
etablissemang angriper oss, desto mer medveten kan man bli om deras sätt att tänka. Tar
man bara lärdom av allt som inträffar så
spelar det efter ett tag inte längre så stor roll
vad de gör, om man bara tidigare insett att det
inte finns mycket de drar sig för att göra.
Ett exempel som kan nämnas är tidningen
Nerikes Allehandas agerande. Tidningen har i
två års tid (sedan SO-Örebro bildades) kallat
oss för lögnare, rasister, extremister och nu
även nazister. När tidningen dagarna efter
valet skulle redovisa det preliminära valresultatet för Örebro kommunalval redovisade man
samtliga etablerade partiers röstetal och att
röster på övriga partier var 214 st. Den framsynte läsaren kunde dock konstatera att 0.9%
av kommunens 96 706 röstberättigade hade
"fallit bort". Hade Nerikes Allehanda
"missat" att 860 personer lagt sin röst på Sverigedemokraterna? I en senare artikel -efter
skrällen i skolvalen- skrev man att man nu
måste ta oss på allvar, och efter att de i två år
kallat oss för div. okvädinsord beställde man
nu vårt partiprogram! Vidare skrev man i artikeln att SD fått 506 röster i Örebro, tyvärr
hade man nu "missat" att Kommunen var
uppdelad i fyra valkretsar, NA redovisade
endast den fjärde ...
Är man medveten om detta ovan nämnda så
slipper man obehagliga överraskningar. Precis
så bör man vara medveten om att den kamp vi
har att föra kommer att bli allt annat än lättköpt. De som trodde att nu lyckan var gjord
med Ny Demokrati, blir nog varse att så inte
är fallet.

Här skulle demonstrationen nu ha tagit vänster
och gått förbi Kungsträdgården (vilket ingick i vårt
polistillstånd!)
men tydligen hade de högre cheferna fått ändrade (politiska)
order, för helt plötsligt
upptäckte
vi att polisen
lett in oss på fel väg. Tåget
gjorde halt, och polisen
tillfrågades om vad de höll
på med, till svar fick demonstrationsledningen
att
polisbefälet gett dem ändrade order, när SD då
ville tala med honom
fanns han inte ens på
plats! Ett klart missbelåtet
sorl gick genom leden, det
kunde tydas två klara anledningar
till att man
ändrat
vår demonstrationsväg. 1. För att det vid
Kungsträdgården
samlats
en skock motdemonstranter. 2. Och troligen den
tyngst vägande anledningen, Vid Kungsträdgården
stod den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson
och höll tal, och inte vill
väl han då riskera att bli
överröstade av ett demon-

(forts.)

strationståg Sverigedemokrater, mitt som han håller på att invagga
sina förvillade åhörare om hur han skall fortsätta sitt "välfärdsbygge"!!! Vad kunde man nu göra åt detta? Det fanns ej så mycket
annat att göra än att motvilligt lyda de order som ordningsmakten
utfäste.
Demonstrationen
gick så vidare till Gustav Adolfs Torg där en
samling motdemonstranter
stod och skränade sina gamla tramsramsor, ett smärre meningsutbyte i form av slagord förekom och
tåget gick vidare över Norrbro till Gamla Stan, Följde hela Skeppsbron upp mot Slussen på Södermalm. Slagorden ekade mellan väggarna när tåget marscherade upp för Götgatsbacken och ned till
Medborgarplatsen
där demonstrationen
avslutades med insittning i
medborgarhuset.
Utanför samlades ca 50 st motdemonstranter
som
där med hjälp av ägg och andra livsmedel besudlade medborgarhusets väggar samt därmed visade sin allmänt låga nivå.
Väl inne i stora hörsalen
tog Ola Sundberg emot som
konferencier och hälsade vår gäst Franz Schönhuber välkommen.
Franz Schönhuber äntrade scenen till stora applåder och inledde
sitt tal. Franz Schönhuber talade bIa en del om hur deras situation
var i Tyskland och hur etablissemanget där betedde sig. Han talade
vidare en del om begreppet patriotism och vad det betydde för
honom och Republikanerna, och det slog nog många mötesdeltagare att Republikanernas
och SD:s inställning i många frågor är förbluffande lika, skillnaderna länderna emellan till trots. Stämningen
på mötet var gemytlig och Anders Klarström intog talarstolen
under stora applåder och höll ett bejublat tal i sedvanlig ordning.
Mötet avslutades traditionellt med att vi alla stod upp och sjöng
vår nationalsång. För de som inte var med på denna dag kan meddelas att det kommer nog att vara en dag som alla som var med
kommer att minnas under lång tid framöver!
OCH DU!
Glöm inte att rösta i Kyrkofullmäktigevalet
na på en blank valsedel.

den 20 Oktober.

Skriv Sverigedemokrater-

NU KAN DU BÖRJA

FÖRNYA
MEDLEMS
AVGIFTEN!
Vi ser det som
mycket positivt ifall
våra medlemmar
redan nu börjar
förnya medlemsavgiften. Som bonus till Er
som är extra snabba
skickar vi dessutom
med någon av våra
populära småskrifter!
OBSERVERA!
Har ni vänner som
inte är medlemmar
men som vill bli, sågäller deras medlemsavgift både för
resten av 1991 och
hela år 1992
Partikansliet attackerat.
På valdagskvällen tog sig någon in i Riksorganisationens
kansli i Stockholm
och saboterade det mesta av vår elektroniska utrustning. Det mesta har personer inom partiet kunnat reparera men del har ändå varit utgifter på flera
tusen kronor. Någon risk för medlemsregistret
förelåg dock aldrig då det
finns i säkert förvar. Vi har starka misstankar mot en person som tidigare
har haft tillträde till kansliet och som vetat om att personen i fråga riskerat
uteslutning och då gjort detta som någon form av hämndaktion mot partiet.
Några säkra bevis finns det tyvärr inte.
KASSAN ÄR FATTIG,

INTE MINST EFTER DET OVAN

INTE VERKSAMHETEN

NÄMNDA.

DESSUTOM UPPHÖR

FÖR ATT VALET ÄR ÖVER.

GE PARTIET EN RIVSTART EFTER VALET!
SÄTT IN DITT BELOPP PÅ PG:23 45 65 - O
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