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StOd oss ekonomiskt med valfritt belopp

Det är dags att vi visar aH vi är herrar i vart eget lIus!

30 nove•••
ber -199.2
PATRIOTISK MANIFESTATION OCH FACKELTAG.

Ändrade tider och samlinggtlats!
Polisen gav oss inte tillstånd att anordna Karl XII-manifestationen enligt de intentioner vi hade
ansökt om. Vi är därför tvugna att meddela följande nya hålltider och den nya samlingsplatsen.

Observera rutorna har nedan!
brid det1tavidare!
Samling
Utanför Nationalmuseum på
Blasieholmen. Lämplig tunnelbana: Kungsträdgården, där vi kommer att ha folk som anvisar väg

Marsc:hväg
Nationalmuseums kaj-Södra
Blasieholmshamnen-GrevgrämdArsenalsgatan-Karl XII:storg.
Där kommer tal att hållas.

Facklorna tänds
kl 17.45.och avmarsch
sker. OBS!Medtagegna
facklor!

VÄLKOMNA PÅ STOCKHOLMSMÖTE!
.Dagen före 30 novembermanifestationen arrangerar den all tmer aktiva
Stockholmsavdelningen ett möte i Medborgarhuset, Stockholm. Folk från övriga
delar av landet är givetvis också välkomna.
Datum: Söndagen den 29 november 1992
Kommer ni i bil från övriga landet?
Tid: Kl 13.00
Åk mot Södermalm,
Plats: Lilla hörsalen, Medborgarhuset.
Medborgarplatsen.
Var där i god tid
Tunnelbana: Medborgarplatsen.
för att finna parkering.
Preliminärt program:
• Tal av Sven Davidsson
• Paus
• Tal av Anders Klarström

·PÅ MÖTET KOMMER ALLT MATERIAL SOM FINNS
PÅ BESTÄLLNINGSLISTAN ATT GÅ ATT KÖPA!
• TI LLÄGG TI LL PROGRAMMET KOMMER SANNOLIKT ATT SKE I NÅGON FORM! • KOM DIT!

Inkvartering: Zinkens vandrarhem är ett billigt alternativ för de som tänker tillbringa söndagsnatten i Stockholm. Zinkens Vandrarhem Tel. 08 - 668 57 86
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Under de dagar som denna
bulletin har framställts inträffade en händelse som oundvikligen påminner om den utförsbacke som den västerländska
civilisationen - och därmed även
stora delar av den övriga världen - befinner sig i. I en livsmedelsbutik på Södermalm i
Stockholm frågade en tärd man i
30 till 35-års åldern ett manligt
affärsbiträde efter citronsyra
eller askorbinsyra, varpå följande ordväxling följde: "-Ska Du ha
det för att blanda ut skiten med
eller? -Va. -Ska Du ha det för att
blanda ut skiten med eller? -Va
menar Du? -Tror Du jag är helt
dum i huvet eller? -Hörrudu, ska
Du stå och skrika så där i en
affär bör Du nog skaffa en säkerhetsvakt." Varpå biträdet skyndade där ifrån.
Narkotiska preparat tar en
större och större terräng i de
västerländska samhällena, och
ingenstans bekämpas det på
allvar. I USA talas det bland
vanliga ungdomar om att en
legalisering av främst
Marijuana bör ske. U,tan att diskutera skadeverkningar kan
man konstatera att ett samhälle
med en fullständigt (för sunda
människor) främmande heder
och moral - där människor med
andra ord kan gå runt påverkade av diverse preparat, utan att
- det anses fel - blir i framskriden
utveckling ett mycket farligt
samhälle. Här kan människor i
höga befattningar skrupelfritt
gå omkring drogpåverkade,
utan att omgivningen behöver
märka det, (vilket ju är betydligt
svårare i fallet alkohol).
Både Westerberg och Bildt
Svarar än så länge att "Europaanpassningen" under inga
omständigheter får gälla en
"liberalisering" av synen på narkotika. Men kålsupare som
dessa karriärister är, rör det sig
nog bara om en påtryckningsfrå-
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ga innan de likt kameleonten
skickligt antar omgivningens
(massmedias) färg. Dessutom är
det ett fullständigt inkonsekvent
ställningstagande ifråga om
"EGIEU",då det i praktiken blir
omöjligt att behärska situationen även om viljan skulle finnas.
Om vi antar att
BildtIWesterberg skulle vara
ärliga i sitt ställningstagande
mot narkotika, så är tiden ändå
emot dem, deras båda ungdomsförbund har helt andra planer
för en "liberal framtid". Vad
sedan gäller massmedia, - en
luttrad patriot känner till deras
påverkan på åsiktsströmmarna så är ledarsidan på Svenska
Dagbladet redan förespråkare
för en "narkotikaliberalisering".
Sverige och vår omvärld mänskligheten och den övriga
naturen, står inför många hot i
framtiden. Svenskarna som är
ett naturälskande folk, bör
kunna anses som de på vår jord,
vilka känner ett stort ansvar för
naturen och miljön. I det sammanhanget kan det bara anses
som mycket allvarligt att, ett
folk i öster, som ändå inte ligger
så långt ifrån vår kulturkrets
nyligen blivit beskyllda (och det
verkar inte helt osannolikt) för
att ha dumpat mycket stora
mängder kärnbränsleavfall, i
havet i närheten av Nova
Semlja. Om man ansluter sig till
antagandet att svenskarna skulle vara en stark utpost i fråga
om intresse att värna miljön kan
man bara i denna enskilda
fråga, se mycket allvarligt på att
svenskarna och deras värderingar håller på att blandas upp.
Att svenskheten är på väg att gå
förlorad.
Även om uttrycket kan tyckas
grovt, så är det nog ändå på sin .
plats att använda uttrycket liberal pest när man ska beskriva
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vad vårt etablissemang lider av.
Det är fegheten, hyckleriet, och
oviljan att se sanningen. Det är
makten, pengarna, och karriären
som härskar. Den liberala pesten härjar i vårt svenska etablissemang.
Här kommer vi patrioter in i
sammanhanget. Genom att i
motsats till det förhärskande ha
vår heder som högsta ledstjärna och den absoluta sanningen
som vapen ska vi nå seger. Vi
ska låta vår heder styra oss,
och inte proffstyckarnas hyckleri
och skrämselpropaganda.
Svenskarna av idag är inbäddade i välfärdssamhällets
bekvämligheter. Det första man
reagerar emot när det gäller
invandringen är att det berör
ekonomin. Man reagerar först
när man får problemen inpå sig,
som på Lidingö där de vill slå
upp en förläggning och folk et
där tycker det är opassande att
ha den på just Lidingö.
Det krävs mycket av oss, och
om vi ska lyckas krävs det att vi
är många som kan tänka oss att
gära en insats. En del som kallar
sig patrioter går runt och tycker
vissa saker men ser mest problem och svårigheter, och lider
kanske av:en viss bekvämlighet.
Det är dags att de som vet med
sig att de tillhör denna grupp,
börjar agera och vara patrioter i
praktisk handling. Vi anser att
den framtida situationen är
ytterst allvarlig och endast
genom aktivitet kan vi nå framgång. Ni får förbereda Er på
lång och strävosam kamp, men
den ska och måste ge resultat.
Om Du har förstått situationens
allvar ber vi dig använda
talongen här intill.
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Stockholm nord: 13 kommuner i norra Stockholm har gått samman i en distriktsorganisation som"
paraplyorganisation ". Man jobbar intensivt flera dagar i veckan med flygbladsutdelningar, afficheringar och tidningsförsäljning. BI a har i stort sett samtliga hushåll i Solna kommun fått flygblad
under oktober. SD-Solna har dessutom kommit igång med närradiosändningar (se separat annons) frågan är om inte detta distrikt ifråga om aktiviteter varit det mest aktiva under
oktober månad.

Stockholm syd: har kommit igång lite senare än nord. planeringsmöten har hållits där
aktiviteterna förberedits. Det dröjer nog inte länge innan detta distrikt som sträcker sig
från nynäshamn till gamla staden i Sthlm är uppe i nords aktivitetsnivå. SD-haninge
kör vidare i närradion.

Västmanland: I Västerås har ledningen organiserats och de första flygbladsaktionerna genomförts. Siktet är inställt på kommunvalsdeltagande i västeraås -94, men
även mindre grannkommuner kommer bearbetas. BI a Arboga i samarbete med SDNärke.

Nedre Norrland: leds från Sundsvall. De har arbetat aktivt med flygbladsutdelningar,

etc. För ca tre
veckor sedan var man ute i tre insändare i lokalpressen. en aktivitetshelg med bl a offentlig debatt mot
folkpartiet kommer genomföras i mitten av november. Både klarström, Bo Nilsson,m fl kommer att
delta. Vi återkommer med information om hur det går senare.

Distrikt Småland: Håller mycket hög aktivitets nivå och har nu som fjärde distrikt börjat ge ut en egen
medlemsbulletin.

.

Distrikt Södermanland: I Eskilstuna håller vi på och organiserar en aktiv grupp som så småningom
kommer bygga upp ett kontaktnät över Södermanland. filer kommunföreningar är på gång i distriktet.
.,

Lite kort om några till: Uppsaladistriktet kör igång i novembrer efter ett möte i Uppsala i början av
november. I dalarna pågår förberedleser till organiserande av partidistrikt. De enda av de sammanlagt
20 distrikt vi delat in Sverige i återstår bara fyra områden att ta tag i: Halland, Östergötland, Gotland och
skaraborg. Detta kommer dock göras innan året är slut, sedan har en god organisatorisk grund lagts.

n BorDui StockholmsomrfJdet?

AKTIVERA DIG!

LySsna

Fyll i namn och adress på talongen här nedan. Klipp ut den
och skicka den till riksorganisationen (se adress framsidan)
såförmedlar vi till respektive distrikt. Eller kontaktar dig ifall
du vill bli aktiv där det inte finns aktivt distrikt.

TEXTA TYDLIGT!

pa SD i 1l8lT8dion!
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FONDEN
Förra redovisningen 25 580:Sedan 92-09-20barf~jaOOe bi<ta2 konJnjt iD:
Manko, Sthlm
50:Tage,Allingsås
50:Leif,Sthlm
200:MikJle~Kumla
2000:·
Arne,Hägersten
50:liE.Segersäll",Norsborg
200:Erik , Sthlm
100:Rickard,Malmö
100:!AstridQ Sven, Storuman
500:Rolf,Sthlm
200:Hans,Mölndal
100:Tomas,Södertälje
100:Tord,Smedjebacken
50:Staffan,Järfälla
200:Axel,Ystad
100:Arne,Bergeforsen
100:Greger,Hen
60:~ars, Bandhagen
200:Paul,Ystad
35:Anders,Höör
250:Thomas,Borlänge
100:Madeleine,Norrköping
100:Elsie,Sthlm
60:Mattias,Linköping
100:Gullan,Sthlm
200:Erik,Järfålla
100:Bengt,GBG
100:Lotten,Johannneshov
150:Ebba,Sthlm
500:·
Gert,Malmö
200:Summa: 92·10·19
~
(De markerade ifet stil är beBop från 500: - och där över)
I förra bulletinen skrev vi alt vi hoppades ha nått 30 000:- innan firet var slut.
Nu har vi nått det, och mer än så! Ni är
fantastiska, alla Ni som ställer upp i
Vår gemensamma kamp. Desto mer vi
får in, desto mer kraft kommer Vi att
ha när valet står för dörren 1994. Tänk
på att 30:- ger oss råd till nästan 1000
valsedlar! Håll uppe tempot ! Tänk på
aU bidrag till valfonden ska sättas in
på: postgironr: 629 32 70 • 2.

FYLL

STAPELN!
När valet kommer
1994 skall vi stå
redo för att låta
nationalismen
bryta igenom.
Sätt in ett
belopp .Qy
också!

SD-Sollentuna saluför T-tröja!
Sveriges flagga på T-tröja. Snygg T-tröja med
en mansgestalt upphöjandes den svenska flaggan. Med texten "Sverige, Sverige, fosterland.
OBS: gul/blå/svart
tryck. pris 90 :- inkl. frakt.
OBS: ange storlek L, XL, XXL.
Självhäftande klistermärken.
Innehåller Bia. "rör inte mitt land!",
" Jugoslavien idag - Sverige imorgon"
50st 30 kr
100 st 55kr
Postgiro 52 7048 - 3
Betalningsmottagare är SO-Sollentuna.

Ny Adress!
Sverigedemokraternas Växjö-avdelning
SD-Väx'ö

Box 48~
351 06 Växjö

Ny singel med Ultima Thule:

"Schottis på Valhall".
Pris 45 kr.

