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Vilken Succestart!
so öppnar nytt-IGEN!

SO HAR FAUNOG!
Lögner och baktaleri från massmedias sida
har irriterat och förpestat vår tillvaro och värt
partiarbete under alltför lång tid.
Men det måste finnas gränser för vad vi kan
tolerera. I enlighet med ett beslut som togs

Intresset för att bilda kommunföreningar och arbets- på förra årsmötet har partistyrelsen nu
grupper är på topp; många har hört av sig och vill köra beslutat att vissa tidningar, som i sitt rabiata
igång. hat gjort allt för att svartmåla oss nu kommer
Redan i december bildades SO-Fagersta och man har sedan att bojkottas. Dessa tidningar är som följer:
dess hunnit med att skaffa postbox och postgiro. Aftonbladet, Svenska Dagbladet,
Lördagen den 8 februari hölls ett offentligt möte i folkets Lidingöposten, Göteborgsposten, Nerikes
hus.Ett tiotal aktivister från Stockholm med Anders Klarström i allehanda, Idag och Södertälje länstidning.

Beslutet i styrelsen var enhälligt, och gäller
spetsen fick sällskap av ett antal aktivister från SO-Örebro på fram till den 1/7 - 92.
sin resa denna soliga dag till Fagersta. ~..._ ......•
Mötessalen var i det närmaste fullsatt och ett stort antal nyfikna från allmänheten slöt upp. Bland de
övriga mötes-
deltagarna, syn-
tes också ett
antal motstån-
dare, som barri-
kaderat sig på
första raden,
även lokalpres-
sen var på
plats.
Först visades
en nytillverkad
introduktions-
film film på ca
45 minuter och
efter en kort
paus, höll
Anders tal. Han berättade kort om sig själv och sin bakgrund och framförallt om partiets politik. På
det sätt som han framförde vårt partis politik blev tydligen för mycket för våra motståndarB, som
reste sig och gick efter ca 20 minuter. Detta beteende applåderades av de övriga mötesdeltagarna.
En av småflickorna som ingick i denna grupp svarade på lokalpressens fråga om varför de lämnade
mötet med orden "Vi trodde inte att de skulle vara så många". Det kan noteras ått lokalpressen i
Fagersta har visat en pressetik som vi inte trodde fanns kvar i det här landet, mao gav de en helt
saklig och sanningsenlig bild av vad som hände på mötet. Oväntad publicitet fick vi även i Dagens
Eko, som vände sig till Folkets hus föreningen med den oförskämda och obegripliga frågeställning-
en ifall det var rätt av dem att hyra ut sin lokal till oss.

På vägen till Fagersta passade vi även på att i förbifarten bilda en arbetsgrupp i Västerås
som fylld av arbetslust ser fram emot att inom en inte alltför lång tid bilda en kommunföre-~
ning. Fler kommuner har hört av sig. Mycket är på gång. 1111det återkommer vi. ~
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2 X FLAGGFORBUD
De rabiata för13språkarna för nationens upplösning i total
internationalism har nu lagt fast sin linje vad gäller vår
nationssymbol, den ska gömmas så mycket som möjligt.
Här följer två exempel.

1. Hos Socialstyrelsen i Stockholm har deras "aningen märk-
lige" chef uppmanat sina anställda att bojkotta taxiföretaget
Taxi Stockholm. Orsaken är att det på en del av deras taxibi-
lar har suttit flaggklistermärken påklistrade. Enligt honom
kan det uppfattas rasistiskt och kränkande för invandrare att
behöva se den "rasistiska symbolen".

REGION SYD!
Inom so "region syd", kommer
det snart att framställas ett
informationsblad som ett kom-
plement inte bara till SO-KURI-
REN utan även till
SO-BULLETIN. Denna informa-
tionsskrift kommer att bli som
"vår" bulletin Men kommer bara
att ta upp aktiviteterna i den
södra delen av vårt land och
kommer enbart att sändas ut till
medlemmarna i regionen.

KANSKE NÅGOT FÖR
STOCKHOLMS TAXICHAUFFÖ RER?

Köp vår flaggnål med svenska
flaggan. Köp samtidigt

Bildekalen"Siste svensken tar
flaggan med sig". Köp båda för
enbart 40 kronor. Bifogar du en

kopia av ditt taxileg får Du det för
endast 20 kr. Tveka inte!

2. Vi fick en kopia på ett brev till vår fax. Vi ansåg att fler än
vi skulle kunna vara intresserade av att läsa det, så därför
finns hela brevet återgivet i nya dubbelnumret av SO-
Kuriren. Brevet kom ursprungligen från AB Nackahem och
var adresserat till en man i Nacka utanför Stockholm. Vi cite-
rar här några ord: "Flertalet av de kringboende på xxxxvägen
har REAGERAT MYCKET KRAFTIGT på denna, för ditt fön-
ster, placerade flagga. De ser denna flagga som mycket pro-
vocerande, speciellt i det läge vi nu befinner oss i som tyvärr [ID QJ) [2) [2) ® O []i) QJ) l1W l1W ® If g
tycks ha utmynnat i, för många av våra invandrare, en myck- ~~~~~~~~~~~I
et arbetssam situation". Nytt nummer av
:5D: Till detta behövs ingen kommentar. ,:=5:.,:D:..;-...;K:..;:- _:.::u:.,:.f.:.:i !":..:e::..:p..:..• ..::u::.::lt~e:.-:S::::.fl:..:•• ~a,-=-rt~_.

l.r~1tlllr.i~~~~~~I;~~~~svenSkar,

~Ut~~~lra~ll'lEIJi!11~~~~~X~~~~~~~~e~9~er.

Hur skall vi arbeta i framtiden?
Vad ger mest resultat? Flygblad? Affischering? Klistermärken - eller kanske någonting annat.
Hur kom du själv i kontakt med oss?
Vi vill veta så att vi kan räkna ut hur vi skall arbeta i framtiden. Vad vi ska satsa på osv.
Fyll i talongen nedan och skicka till oss, så ger du oss en ovärderlig hjälp i vår gemensamma kamp
mot förräderiet.
Jag kom i kontakt med SO på följande sätt:

D Jag såg en affisch
D Jag såg ett klistermärke
D Jag läste om SO i pressen
D Jag köpte en tidning
D Jag fick ett flygblad
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Debatt i Orebro
Onsdagen den 18 mars är

SD inbjudna till offentlig
debatt av Folkpartiets ung-
domsförbund och Ung vän-
ster.
På Våghustorget I centrala
Örebro kommer debatten att
äga rum. Man kommer enligt

uppgift att slå upp ett stort tält
i vilket debatten kommer att
hållas. På plats är vår
Partiledare Anders Klarström
och vår vice ordförande Bo
Nilsson.
Vi på redaktionen kan bara
säga: Lycka till grabbar.

..
"LOGNERNA"

SOM BLEV SANNA ...
SD har ju ständigt blivit beskyll-
da för lögner av fega fiender,
men är det verkligen vi som lju-
git? Följande gick att läsa på
Text-TV den 24 Februari.

HÖG BROTTSLIGHET
BLAND UTLÄNNINGAR

Utlänningarna är överrepresenterade i
Stockholms brottsstatistik. Det upp-

r.;-N---ytt---'-'~fr-å""-n-f:::-u-'I"I-m--;-;a••---kt--=-=-I·g-e-.----=-fe---:b-r-u-ar-:-j.-=D:o-'""e-n-n-a-m-o---'t-;-io-n-;"k-o-m-----,ger Radio Stockholm som granskat 18 års
domar och strafförelägganden.

mer nog tyvärr att avslås. Men Under 80-talet, har vaIje år mellan 21 och
om den avslås så visar de 63 % av alla mord och dräp begåtts av
övriga partierna att man full- utlänningar. Dessa utgör bara 11% av
komligt struntar i vad vanligt länets befolkning.

För rän är andelen 22-40% och för väld-
folk tycker och våra möjlighe- täckt 40-78%.
ter att ytterligare öka vår Bara tre av fyra straffade utlänningar är
representation lär inte minska. dock bosatta i länet, enligt statistik frän

Nästa motion kommer att 1990.
behandla barnomsorgen.

IHöör läggs nu den första
motionen från SO. Vi kräver

i denna en folkomröstning i
flyktingfrågan.
Motionen och Tinas komman-
de tal (som redan skrivits)
publicerades i sin helhet i
Skånska Dagbladet den 14

~@~® ®\w©©~[P~[b[M]o
Nytt försäljningsrekord på vår film med spännande demonstrationsbilder

från ~~ 27/4·91 och ~®11@I1il den 719-91+hela
stormötet med åtföljande tal. ~ @!O@.!M>1]l@Ml. ~ M.

Endast 175kr. Märk postgirotalongen" film 719." (Postgiro: 23 45 65 - O)

SO hÖll torgmÖten i
HÖrbv och HÖÖr.

Vraftig tillströmning
f'kan rapporteras
från Skåne.
BI a ger ett stort pådrag
vad gäller spridande av

propaganda nu klara
resultat. Anders
Klarström var även nere
i Skåneregionen i mitten
av januari och höll Iyck-
ade torgmöten i Hörby
och Höör. Sydnytt var
på plats och gjorde ett
längre reportage som

Bor Du;·
StockholrnsÖrnrclc:Jet?

LySsna på SDlnaffådiOnf

StockholmS NärradiO 88
Mhz LördaganKI14.00-

1-5.00

Haninge Närradi() 98.5
Mhz OnsdaganKt20.30-·

21.15·

Solna Närradio 97.3Mhz
Tisdagar

Kl 21.30-22.00

sändes samma kväll.
Rapport sände en korta-
re version av samma
reportage - där ingick
även intervjuer av några
äldre herrar som förkla-
rade att S D "Var det
enda parti som säger
sanningen". Klarströms

besök resulterade även
i ett par helt sakliga och
korrekta artiklar i
Skånepressen.
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STOD SD's
VALFONDI

När valet kommer 1994 ska vi ha den ekono-
mi som behövs! Bland annat ska vi trycka
minst fem miljoner valsedlar, kostnad ca
200000 kr. Det är n.u...grundenför valrörel-
sen 1994 måste läggas. Alla sanna patrioter
måste ställa upp med bidrag, stora som små.

Sedan fÖrra SD·BulIetin har fÖljande bidra~ kommit in:
Bidrag skolklass i Huddinge:50:-
Bidrag Gullan-Stockholm: 500:-
Bidrag Erik-Stockholm: 100:-
Intäkter Gatuförsäljning i Stockholm: 1750:-
Bidrag Andreas-Lund: 150:-
Bidrag Gullan-Stockholm: 500:-
Bidrag Ebba-Stockholm: 500:-
Bidrag Thyra-Stockholm: 80:-
Summa 92-02-26: 3260:-

Vi har även fått lov om kontinuerligt
månads bidrag av några stycken, som synes
en skapiig inledning • men h~mpoi måste
öka. Här nedan finns en talong som även Du
kan använda! Vi kommer att redovisa hur
fonden utvecklar sig efter hand.

SD"s Valfond
PG: 629 32 70 - 2

Ja, jag kan tänka mig att månat-
ligt betala in Kr på
Sverigedemokraternas valfond
PG: 629 32 70 - 2

Obs. Tänk på att även ett litet belopp
kan bli ett bra stöd i längden!

Skickas till SD-Riksorg.
Box 200 85,10460 Stockholm

- Vi ska in i kommunfuJlmäktige, säger Lennart Andersson, bas
för Sverigedemokraterna i Fagersta.

t

Lennart Andersson, snart 20-årig fagerstabo, är ordfö-
rande i Sverigedemokraternas Fagerstaavdelning som bilda-
des på lördagen.

Han gör ingen hemlighet av att hans parti vill sätta stopp
för en stor del av flyktingströmmen till Sverige:

- Den ska begränsas mycket kraftigt. Men man kan ta
emot dem som verkligen behöver komma hit. Men många
tar sig också hit illegalt. Bara det att det gömmer sig 50
personer i Fagerstatrakten som egentligen skulle utvisas
säger en hel del om hur det är ställt.

Den nye partiledaren anser att man inte kan blanda
människor från olika kulturer hur som helst.

- Vi ser ju vad som håller på att hända. Titta bara på
bråken i storstäderna. Olika kulturer passar inte ihop. Det
bli!,"bara kulturkrockar och en massa problem.

Själv räknar han med att sätta sig på en stol i den högsta
beslutande politiska församlingen i Fagersta efter nästa val.

ANVÄND ALLTID POSTGIRO 234565 - O
VI BETALNINGEN AV VAROR FRÅN SO!


