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1991var utan större konkurrens
det mest händelserika och fartfyllda året hittiIs för
Sverigedemokraternas del.
Under året genomförde
Sverigedemokraterna sina två första demonstrationståg någonsin,
de blev mycket lyckade och här
nedan ses några bilder från den 27
April och den 7 September.
Ett stort antal möten hölls i samband med valrörelsen och som
slutkläm på 1991 arrangerade
Sverigedemokraterna det största
hyllningståget genom tiderna till
Karl XII:s ära

o

1992, FRAMAT!
"De främsta hoten mot att Sverige ska kunna få
utvecklas till en fri, självständig, och så oberoende nation som möjligt, utgörs aven eventuell
EG-anslutning och massinvandringen från
utomeuropeiska länder. "
tt de nationella frågorna under sista

A

halvåret 1991 kom i ropet mer än
någonsin förr kunde varje medborgare lätt konstatera. Intresset för vå
parti har ökat påtagligt från alla
samhällsgrupper. Den politiska utvecklingen i Sverige
gör också behovet av att ett
starkt SD finns i den svenska
politiken större än någonsin förr.
De främsta hoten mot att
Sverige ska kunna få utvecklas till en fri,
självständig, och så oberoende nation som
möjligt, utgörs aven eventuell EG-anslutning
och massinvandringen från utomeuropeiska
länder.
Dessa frågor kommer bara att öka i betydelse
under 90-talet och därmed även SD:s roll i politiken, eftersom vi är det enda partiet som representerar en verklig motvikt till de etablerade partierna i båda dessa frågor.
1992 kommer att bli ett viktigt år för SO. Nu ska vi sätta ordentlig fart och bland planerna för
1992 kan vi nämna några redan nu:

Detta och mycket mer kommer att hända under 1992. Vi har dessutom flera nya flygblad
på gång som nog kommer att väcka lite debatt här och där, och förhoppningsvis bidra till att
väcka de svenskar som ännu sover.

Sverigedemokraterna

hälsar er alla välkomna till ett gott nytt kampår 1992.

Vår erfarenhet är att många medlemmar gärna skulle vilja göra något aktivt arbete i partiet
men har av någon anledning aldrig kommit sig för med att ta kontakt, eller också tror man
att det inte finns något att göra, men det gör det! Har du ingen avdelning på din ort så kan
du alltid ringa till riksorganisationen och höra dig för om möjligheterna att bilda lokalgrupp
på din ort, tala med Anders. 08 - 641 20 11

Här följer adresserna till SD:s lokalavdelningar med egen adress.
SO-Borlänge
Box 4013
781 04 Borlänge
SO-Burlöv-Malmö
Box 14022
20024 Malmö
Postgiro: 42 38 12 - 7
SO-Fagersta
Box 65
74722 Fagersta
SO-Göteborg
Box 50014
400 52 Göteborg
Tel 031 - 1291 46
SO-Haninge
Box 46
13621 Haninge
Tel 08 - 745 58 45
PG: 290082 - 7
SO-Haparanda
Box 157
953 00 Haparanda
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SO-Huddinge
Box 4099
141 04 Huddinge
PG: 20 41 93 - 7
SD-Höör
PL 831 Stenskogen
24336 Höör
PG: 437 95 76 - 4
SO-Kalmar
Box 7052
390 07 Kalmar
PG: 68 95 14 - 8

SO-Mariestad
Box 2056
542 02 Mariestad
SO-Norrköping
Box 9015
600 09 Norrköping
Tel 011 - 146872
Fax011 -144761
PG: 36 28 04 - 7

SO-Täby
Box 5108
18305 Täby
PG: 100792-1
SO-Uppsala
Box 15093
750 15 Uppsala
Tel 018 - 25 09 51

SO-Sollentuna
Box 766
191 27 Sollentuna
Tel 08 - 96 84 65
PG: 527048 - 3

SO-Växjö
Vikingagatan 7
35236 Växjö
0470 - 828 58
PG: 39 27 25 - 8

SO-Kungälv
Box 281
442 23 Kungälv
PG: 451 6990 - 1

SO-Solna
Box 8011
171 08 Solna

SO-Vårgårda
Box 20
52030 Ljung
PG: 21 8911 - 6

SO-Lund
Box 1194
221 05 Lund

SO-SundsvallBox 3
86040lndal

Timrå

SO-Lysekil
Box 51
454 00 Brastad
.
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SO-Örebro
Box 526
701 50 Örebro
Tel 019 - 2405 17
PG: 480 99 96 - 4

ETT MÅSTE FÖR ALLA
SOM VAR MED, MEN ÄVEN
FÖR DE SOM VAR FÖRHINDRADE.
FILMEN

7. SEPTEM-

BER
Denna film innehåller dels
några glimtar från demonstrationen på
Engelbrektsdagen , den 27
April 19910ch sedan bilder
från stora delar av demonstrationståget den 7
September. Den innehåller
även hela talet av Frans
Schönhuber och hela talet
av Anders Klarström samma
dag.
Videokassetten kostar 175:vilket sättes in
på vårt postgiro,

234565 - o.

BESTÄLL NU!
SNABB
LEVERANS

FLYGBLAD FLYGBLAD FL YG
Inom Riksorganisationen arbetas det
nu för fullt med framställning aven del
nya flygblad. Förhoppningsvis har vi
tillsammans med denna bulletin hunnit
skicka med ett flygblad. Har du möjlighet att kopiera upp det och sprida det
vidare?

NYA MODELLER AV
KLISTERMÄRKEN !

PRENUMERERAR

DU PA SD-KURIREN?

Om inte så kan du ta chansen och beställa din prenumeration
nu. SO-Kuriren är SO:s egen partitidning där man kan läsa en
massa intressanta artiklar om partiet och händelser runt
omkring. Den är inte heller dyr att prenumerera på, Du beställer
en prenumeration om 10 nr för 120:- Beloppet sättes in på
postgiro: 23 45 65 - O och du får din tidning hemskickad till din
brevlåda.

Mycket snygga helt nya modeller av
klistermärken har kommit från trycket.
Nu finns även de otroligt
populära"lndianerna stoppade inte
invandringen ..." och "Siste
svensken ..." som småmärken! De
ingår tillsammans med "facklan" och
andra nya märken i de vanliga buntarna om 1OOst160kr.Sättes in på
Riksorganisationens
postgiro: 234565 - O

Margaretha Lönnborg har avlidit i sitt hem i Stockholm vid 91 års ålder. Hon blev nationellt
aktiv 1980 och har sedan dess trots sin ålder varit mycket aktiv in i det sista.
Erik Walles (född 1902) var som ung ansluten till Lindholmsrörelsen, men på äldre dagar
hade han ändrat uppfattning i många frågor. Även Walles aktiverade sig (igen) 1980, men
valde pga sitt tidigare engagemang att vara passiv medlem. Hans klokhet gav oss emellertid
många tankeställare.
Ivar Borg har i en tragisk drunkningsolycka gått ifrån oss. Ivar Borg var mycket aktiv, besökte
de flesta av våra möten och var en ivrig spridare av våra flygblad mm.
Vi saknar dessa kämpar.

Nu börjar förberedelserna inför 1994 års
val.
Det har under det senaste året blivit allt skarpare fastslaget hur den politiska utvecklingen
kan tänkas komma att se ut i framtiden. Dels
finns det ett liberalt etablissemang av olika
kulörer, och sedan finns det grupper som i
olika grad tycker olika. Bland dessa skulle
kunna nämnas Ny Demokrati, Sjöbopartiet,
Framstegspartiet och Sverigedemokraterna.
Visserligen finns risk för en överdriven partiskhet, men om man studerar de uttalanden
och de ställningstaganden de ovan nämnda
gjort, borde man kunna få den uppfattningen
att där är endast Sverigedemokraterna som
är ett patriotiskt/nationellt parti, men är då det
nödvändigt? De flesta har nog den uppfattningen att det arbete vi har framför oss kommer att bli en flerårig kamp, och i det läget
duger det nog inte med annat än att en ideologisk nationell rörelse växer sig stark. Därför
måste v i redan nu blicka framåt mot nästa
val och börja skapa den ekonomiska grund vi
under valrörelsen 1991 led sådan brist på.
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Stöd Sverigedemokraternas
valfondskonto.
Postgiro: 629 32 70 - 2
Ja, jag kan tänka mig att
månatligt betala in
Kr på
Sverigedemokraternas valfond
PG: 629 32 70 - 2
Namn:
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Obs. tänk på att även ett litet belopp kan
bli ett bra stöd i längden!
Skickas till SD-Riksorg. Box 200 85, 10460 Stockholm

