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fYllJ~rt är vår lÖsen! Men inte utan planering! Partiet går nu in i en fas av
nästan total omorganisation, och det till det bättre är vår övertygelse.
Tyvärr har det även hänt en del tråkigt den senaste tiden. Två svenskar har
blivit brutalt mördade. Mer om detta på annan plats i bulletinen.

30 noveftlber 1992
PATRIOTISK MANIFESTATION OCH FACKELTAG
Samling
T-bana slussen på torget
utanför (kallat ryssgården)
klockan 18.00.

Marschväg
Skeppsbron-StrömbronKarl XII:s torg. Där kommer tal att hållas.

Facklorna länds
kllS.30. och avmarsch
sker. OBS!Medtag egna
facklor!

Årets manifestation är ett högtidliHhållandeav Karl XII:sdödsdat den 30 no,!~mber
1718 och av de /hatrioter som av.dit eller mördats under åren, I a Ronn): Ohman
som s~rkades • iäl av invandrare 1986, Micael Jonasson som sköts ihJäl 1989,
Mikae (ruselI som sköts ihjäl aven polis den 30 november 1991 och Fre rik Palm
som mördades aven invan rare i augusti 1992.

Stockholmsmöte dagen före!
Söndagen den 29 November är det möte med SD i Stockholm. På mötet kommer allt material
som finns på beställningslistan att gå att köpa. Exakt vilka som kommer att framträda på mötet
är för närvaramde in te klart, men det blir säkert ett möte värt att besöka. Tid och plats: Klockan
12.00i lilla hörsalen, Medborgarhuset i Stockholm. Tunnelbana: Medborgarplatsen. Om Ni kommer i bil, åk mot Södermalm, Medborgarplatsen. Var där i god tid så att Ni kan finna parkering.

Förlusten för nejsidan i Frankriken kommer att innbära mer än vad våra regerinflstrogna medier har talat om för dig. När vi lurats in i EG/EUkommer bland annat mIdsommar att upphöra som helgdagl Men det finns hopp •••
Uppgörelsen mellan Bildt och Carlsson kan synas vara en styrkedemonstration, men
vem tror du får betala? Det får du och jagl Sveriges pensionärer fråntas miljarder,
från invandrarverket tas inte en krona. De har redan tilTde/atsöver tre miljarder extral
Och mer lär det väl bli••• Vår käre Bengt Westerberg ska väl blidkas för det uteblivna
vårdnadsbidraget. Läs mer om både EG och finansuePgörelsen på sidan 31

Svenskar mördade av invandrare
På senare tid har massmedia vid två tillfällen
uppmärksammat hur svenskar mördats av
invandrare. Tyvärr har det som bekant skett
åtskilliga gånger tidigare. (Bland annat de 129
svenskar som mördades av invandrare mellan
1986-1990, som vi redovisat i SD-Kuriren.)
Eller är det någon som kommer ihåg "pojksoldaten Sam" för några år sedan. En neger som
mördade två svenska flickor för att de inte ville
ha sexuellt umgänge med honom. Det som
hänt denna gång är att massmedia har varit
rädd för "rasistiska stämningar" och därför
gått ut i en propagandakampanj och snyftat om
hur synd det är om och hur missförstådda de
stackars gärningsmännen är.
'
Den stackars Somaliske pojken som blev
skrämd av de otäcka, rasistiska, svenskarna
och därför skyddade sig genom att sticka en
köttkniv i en av svenskarna.När radion intervjuade (givetvis inte åklagaren utan försvararen)
somalierns försvarare berättade han att somaIjern känt sig lättad av att bli friad, men kände
sig lite olustig för att de (överlevande) svenskarna skulle kunna utkräva hämnd på honom.
(Om några svenskar nu gjorde det så skulle
nog ingen svensk med sunda vätskor i kroppen
känna sig besvärad över det.)
Någon ångest eller betänkligheter över vad
han hade gjort existerade här alltså inte, utan
det primära var hans primitiva känslor över sin
egen fortsatta situation i det land vars manliga befolkning han tydligen ser som fiender. Att
Jakobsbergs tingsrätt friade denne somalier är

bara ännu ett magstarkt utslag för att vårt
land med dess nuvarande system inte äger
någon botten.
Bara en vecka efter mordet utfört av somaliern, sker nu nästa mord. Detta mord var lika
bestialiskt och även här användes en kniv för
att släcka livet på den så förhatlige svensken.
I massmedia har man här berättat namnet på
den mördade men inte på mördaren. 18-årige
Fredrik Palm från Vendelsö i Haninge utanför
Stockholm blev mördad av den före detta boIivianen Marco Antonio Villarroel natten mot den
15 Augusti i år. När Fredrik Palm klev av nattbussen i Haninge för att gå hem följde mördargänget efter, han blev nedsparkad och liggande försvarslös.
Marco Antonio Villarroel (svensk medborgare 91-06-18) var inte nöjd med den misshandel
de hade åsamkat honom, han skulle dö. Marco
avlutade misshandeln med att ge Fredrik två
hugg i ryggen med en butterflykniv. Han Iyckades med svåra inre blödningar ta sig in till sina
föräldrars hus där han skrek" Jag har fått en
kniv i mig". De ringde ambulans och försökte
med hjärt-Iungräddning, men Fredriks liv stod
inte att rädda, hans kroppspulsåder var avskuren. När ambulansen kom var Fredrik död.
Med tanke på åldern och övriga faktorer
som spelar in kommer denne Marco Antonio
Villarroel av vårt samhälle ej att erhålla något
straff, möjligtvis skyddstillsyn eller ett ungdomsvårdshem, och om något år finns han
mitt ibland oss igen.

Lindgren kommenterar ...
Tyvärr verkar det som mördare, rånare och våldtäktsmän är något som vi förväntas vänja oss vid att leva
med! Det är likadant överallt där man tagit imot stora
horder med "flyktingar".
Brottsligheten och övergreppen ökar lavinartat och de
som protesterar får veta att
de är "intoleranta".
I Barcelona, Marseille,

och alla andra städer i
Europa som jag tillsammans med mina partikamrater besökt under sommaren säger de styrande
samma sak - det är inte det
kriminella packet det är fel
på, det är vi som inte kan ta
imot dem ordentligt! Som
jag ser det är det enda riktiga sättet att ta imot en våldtäktsman att inte ta imot

honom alls!
Vifår väl se hur det går
med regeringens prat om att
kriminella invandrare ska
kunna utvisas, men det verkar väl allt för optimistiskt
att tro något så väl om en
regering där den oefterliknelige Bengt Westerberg
ingår. Men nästa val ska
han ut och vi in. Om vi
hjälps åt kan det gå!
J.L.

Riket runt!
Distrikt Norra Norrland: I Malmberget, Gällivare och Jokkmock har man delat ut rejält med flygblad. Så rejält att man fått skrämselhicka på socialförvaltningen. En ledande SD:are blev uppringd aven person därifrån som ville uppmana honom att sluta med aktiviteterna för att de ca
400 flyktingarna skulle känna sig mer välkomna. När vår representant sade vad han tyckte om
den uppmaningen fick han veta att det "kunde ske en olycka". Utdelningarna har efter det här
intensifierats och sker nu också i Sorsele!
Distrikt Västerbotten: Här sprider man mycket flygblad! Bland annat i Lycksele i områdena runt
en av de många nya flyktingförläggningarna. I övrigt har man intensifierat samarbetet med Umeå
och Skellefteå för att bli ett riktigt starkt och stadigt partidistrikt inför valet 94.
Distrikt Värmland: Gatuaktiviteterna är hittills mest förekommande i Karlstad men man bygger
upp kontaktnäten och kommunförening är under bildande i Grums.
Distrikt Närke: Landets näst mesta SD-distrikt för tillfället! Gatuaktivitet varje vecka, hittills i
bland annat Laxå, Nora och Hallsberg. Vid ett offentligt möte i Kumlas folkets hus knöts ett
antal nya aktivister till partiet. I Radio Örebro deltog SD-Närke i ett telefonväkteri under en timma
och svarade på frågor om partiet och dess politik. Nr 2 av deras bulletin kommer i dagarna!
Distrikten Gävleborg, Uppsala och Småland: Här delar man flygblad och har annan yttre verksamhet som möten och dylikt. I Uppsala ska man ha stormöte i oktober där distriktsledning
utses och utdelningsschema fastställs. Stort intresse finns!
Distrikt Väst: Deras bulletin nr 3 kom ut förra månadsskiftet, flygbladsutdelningen bödar ge resultat och månadsmötena dit alla medlemmar och intresserade är välkomna har gjort SD-Väst till ett
av våra mest optimistiska distrikt. Man har tryckt egna klistermärken och T-shirts är på Gång.
Distrikt Skåne: Sist men inte minst! Landets mest aktiva distrikt denna månad, och det är inte
första gången. Här har man byggt upp en regelbunden gatuverksamhet. Varje lördag ser man
skåningarna på någon ort i Sydsverige där man delar flygblad, håller torgmöten eller sysslar med
någon annan aktivitet. Man har också en egen bulletin med omfattande utgivning. Mycket bra!

Europa Runt!
Nej-kampanjen lyckades inte motverka den
dyra Ja-kampanj som östs ut över det franska folket. Med 0,5%förlorade de valet om
Maastrichtfördragets vara eller icke vara.
Den knappa segern visar dock att det
inte finns någon bred majoritet för de vittgående och dramatiska förändringar som
EG-fanatikern Mitterand vill genomdriva
och förhoppningsvis kan detta, trots Jasidans seger, bli ett avgörande åt rätt håll.
En fantastisk och imponerande enighet
visade dock våra åsiktsfränder inom Front
National som till hela 92%röstade mot fördraget. Fast man kan ju undra vad de resterande 8% tänkte på ...
Här i Sverige lyckades Europaminister
Dinkelspiel ösa ur sig att det mest var
högerextremister och kommunister som
röstat nej. Tänk att FN var så många ...

Bildt·Carlsson
uppgörelsen
Nu har våra kära folkvalda kommit överens
om hur de ska finansiera invandrarverkets
10 miljarder och biståndens dryga 14.
Biståndspengarna skärs i och för sig ner
med 800miljoner, men då det fortfarande
skänks bort över 13 miljarder tycker vi
inte att det är så mycket att yvas över. Som
vanligt är det de som redan har det svårt
som får betala. Genom att frysa basbeloppen snuvar man pensionärerna på miljardbelopp och när du eller jag blir sjuka får vi
heller inte mycket att leva på.
De som ska försvara vårt land får 700
miljoner mindre. Man kan kanske ändra
värnplikten till en brevkurs av Hermodstyp.
Den skulle kanske t.o.m Carlsson klara!

VALFONDEN
FörTaredovisningen 18 940:Sedan 92-08-12 har följande
bidrag kommit in:
Mattias, Linköping
100:Arne, Bergeforsen
100:Greger, Flen
100:Bergman, Sthlm
100:Tage, Alingsås
Jan & nna, Höör
SD-Partille
Vera, Hägersten
Hilvi,Sthlm
Leffe, Nacka
200:Gullan, Sthlm
Ebba, Sthlm
200:Greger, Flen
Gun, Sthlm
Paul, Ystad
Gerda, Vällingby
200:Larsson, Bandhagen
200:Thomas Södertälje
75:Erik, Järfälla
2200:Anders Falköping
Mattias, Linköping
100:Arne, Bergeforsen
100:Klas, Hall
100:Tord, Smedjebacken
Summa 92-09-20:

FYLL

STAPELN!
När valet kommer
1994 ska vi stå
redo för att låta
nationalismen bryta
Igenom.
Sätt In ett
belopp Du
också!

SD-Sollentunas snygga T-tröjaI
Sveriges flagga på T-tröja. Motiv med mansgestalt upphöjandes den svenska flaggan. Med
texten "Sverige, Sverige, fosterland. OBS:
gul/blå/svart tryck. pris 90 :- Inkl. frakt.
Postgiro 52 70 48 - 3
OBS: ange storlek L, XL, XXL.
Betalningsmottagare är SD-5ollentuna.

25 580:-

Om vi alla hjälps åt är jag
säker på att vi skall ha nått
30 000:- före årsskiftet. Det
räcker till ID. miljon valsedlar.
Så kom igen, DriI öre behövs!
Tänk på att alltid använda valfondskontot, 629 32 70-2, bidrag till 23 45 65-0 kan inte
registreras då kontot används
till bland annat automatiska
gireringar och liknande.

Ny singel med

.u.Il.f.m.I..I.

"Schottis på Valhall"

Pris 45 kr.

