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Nu firar vi femårsiubileuml
Nu är det 1993 och Sverigedemokraterna firar den 8 februari S-års jubileum som partiorganisation. Kanske tillhör du dem som tidigare varit medlem hos oss men av någon
anledning ej längre kvarstannat (vi hoppas att Du nu inser att tiden är mogen för att
engagera sig igen!). eller också är Du en av våra många nuvarande medlemmar. Vilket
som än är fallet så hoppas vi att Du ska uppskatta detta Jubileumsnummer av SDBulletin. Vi vill här nedan ge en kort beskrivning av SD.s nu S-åriga historia

Våren 1988; SDs första kommunföreningar bildas i Vårgårda och Göteborg. Sedan tidigare finns en förening i Malmö.

Våren 198Q SD börjar sända närradio i Stockholm. Sven Davidsson skriver ett kommunbrev som går ut till
alla landets fullmäktige med en uppmaning om att inte skriva avtal med invandrarverket. Ola Sundberg
orsakar uppståndelse vid invigningen av globen då han håller upp en SD-banderoll på stora scenen vid
invigningscermonien. Anders Klarström deltar i Robert Aschbergs "diskutabelt".
$ommare.1I19IQ

SDs årsmöte antar förslaget till partiprogram. Ola Sundberg avskedas för sina åsikters
skuld från Ölands djurpark. Stor kampanj på Öland för olas sak.

Hösten 1989 SD håller presskonferens som leder till uppmärksamhet i bl a Aktuellt. DN och Expressen.
Klarström och Sundberg deltar i nattcafe' i TV2.Många nya kommunföreningar bildas, bl a i Örebro.
Sollentuna. Linköping och Stodors.

Våren 199Ct SDs flygblad med avslöjanden om bl a bohagsbidrag till "flyktingar" sprids som en löpeld
över landet. Klarström intervjuas av Rapport. men hela intervjuen censureras bort. SDs kampanj mot flyktingarnas förturer i bostadsköerna leder även den till ett ramaskri. Bo Nilsson deltar i Rapport. Vi arrangerade också välbesökta stormöten i Stockholm och Göteborg.
If?+-! 199Ct SD-möte i Dalsed samlar över 100deltagare. en förening bildas. Samma sak i många fler
kommuner. bl a Höör, Sundsvall. Falkenberg. Norrköping.Växjö och Solna/Sundbyberg.
Vårensommaren 1991: SD deltar i flera debatter inför valet. bl a i Sundsvall och Örebro.
Första Engelbrektsmarchen genomförs genom Stockholms gator med avslutning på mynttorget med ett
stort utomhusmöte. I Almedalen i Visby höll SD ett välbesökt möte på stora scenen under den traditionella
partiledarveckan i Juli.
HftsIen 1991: I riksdagsvalet 91 ökar SDs röstetal till 4877röster och vi tar våra första mandat i kommunfullmäktige i Dalsed och Höör. 3O.November samlas ca 700 anhängare i ett fackeltåg för att manifestera karl
den tolfte.
Våren 1992; SD antar ett handlingsprogram i EG-frågan. Klarströmdeltar i en debatt om dödsstraffet i
magasinet. SD grundar valfonden för att vi ska få de ekonomiska resurser till valet 1994som saknades
1991.
Engelbrektsmarchen genomförs igen. Stort utomhusmöte på Norrmalmstorg i Stockholm på nationaldagen
samlar WO-tals åskådare.
Hösten 1992-Januari 1993; SD omorganiseras. tonvikten läggs på 20 partidistrikt över landet, detta visar
sig synnerligen effektivt och vi blir för första gången någonsin nästan helt rikstäckande. Antalet kommuner där vi får fram dugliga kandidater för kommande kommunfullmäktigeval ökar från Il till 25 på 4 månader. Kraftig tillströmning av nya anhängare från de etablerade parierna. men även i hög grad fd väljare till
Ny demokrati och Sjöbopartiet. Ett planerat stormöte i Stockholm den 29-november i medborgarhuset stoppas av Anna Lindh. Men ett protestmöte utanför lokalaen visar att vi inte låter oss stoppas så lätt. Den 30november samlades WO-tals SDare och andra i ett nytt karl den tolftetåg.
Aktiviteterna leder till att övriga partier ökar med 0.7%i en sifo-undersökning som presenteras i december.
Ökningen går dock. tyvärr. tillbaka i januari men visar hur nära vi är att verkligen bryta igenom.
Ungdomsförbundet startar sin verksamhet med tidningen "ung front" och andra aktiviteter.
SDs kandidatvärvarkampanj.
med målet att samla ihop 500kandidater till valet 1994.startar.
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PA GRANSEN ...

TILL GENOMBROTTET
Nu har vi organiserat de
flesta av de tjugo partidistrikt som ska utgöra vår
organisatoriska
grund.
Varje distrikt bör kunna få
ut 500 flygblad i veckan, till
en början. Det blir 40 000
blad i månaden. När sedan
våren kommer med värme
bör det bli lättare att få ut
folk med blad och då bör vi
kunna
fördubbla
utdelAnders
har
ordet
För att det ska bli bättre ningstakten till 80 000 flygmåste det bli sämre. Tyvärr blad i månaden.
visade sig det vara nödvän- Det ska vi sedan kombinera
digt även för vårt Svenska med livlig verksamhet med
debatter
och
folk. aD-talets högkonjuktur torgmöten,
har nu kraschlandat i tider- andra spektakulära evenenas kris. Regeringen vill mang i samband med våra
( se annan
främst spara på de arbetslö- kamphelger
plats
i
denna
bulletin).
sas bekostnad.
Sam tidigt
Sam tidigt samlar vi pengar
växer
flyktingförläggningarna fram som svampar ur i valfonden och kandidater
jorden . Gamla anrika rege- inför valet 1994.
Med all vår samlade kraft
menten omvandlas till förska
vi sedan få nationalisläggningar
och
denna
bransch tycks bara få kosta men att bryta fram som en
mer och mer. Det är i det politisk maktfaktor. Det är
läget som svenska folket ingen tvekan om saken, vi
måste vakna.
Om vi ska kommer lyckas.
Allt ligger i våra egna
kunna
rädda
vårt land
handlar det om nu eller händer. Vi kan och måste
lyckas med att genom vår
aldrig.
egen kraft och beslutsamhet
återge nationen sin optiFRÖKEN LODENlUS SKRIVER LÖGNER!
De lilla råttan Anna-lena Loudenius har tidigare
tryggt kunnat glida omkring på olika nationella tillställningar. Medveten om den flathet som tidigare
gällt mot sådana som hon, som ständigt gjort allt för
att beljuga oss och förtala oss. Nu blev det ett slut på
det. SDs Bo Nilsson slängde ut henne från medborgarhuset. till allmänhetens förtjusning. Dagen efter fick
Lodenius hämnas i en artikel i Svenska Dagbladet
genom felaktig desinformation om att SD spelat ut sin
roll, etc. Något som upprepades i januari i DN.Nu är
hon minsann på hämndhumör. Allmänheten varnas.

mism och framtidstro. Detta
genom att bygga en rörelse
som kan samla alla svenskar oavsett klass, ålder,
status eller kön i en nationell gemenskap som kommer att kunna ge folket den
livskvalite det materialistiska,
konsum tionsinriktade
samhället
totalt misslyckats med.
En stor och för vårt lands
framtid
helt
avgörande
uppgift har fallit på våra
axlar, att ge svenska folket
ett politiskt alternativ helt
annorlunda än de som idag
står tillbuds. Ett politiskt
alternativ med lösningarna
och handlingskraften
att
hindra marschen mot den
bottenlösa avgrund vi med
accelrerande hastighet rör
oss mot. 1993kommer bli ett
år med ett tempo på aktiviteter och en omfattning av
verksamheten vi hittills inte
ens varit i närheten av. Nu
är den rätta tiden inne för
att bli Sverigedemokrat.

NYA FRÄSCHA
KLISTERMÄRKEN!
EN LADDNING

MED 100 ST.

.

PRIS
., 60:BESTALL NU!
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Region Stockholm Syd
Stockholm Syd ( från Nynäshamn till gamla stan) har startat en kampanj som skall omfatta alla
kommuner i regionen. Lördagen den 16: e Januari hölls torgmöte i Nynäshamn med flygbladsutdelning och tidningsförsäljning. Aktionen fick ett stort positivt gensvar.
5mb/and
Torgmöten bedrevs i Januari i Nässjö och Jönköping. I anslutning till dessa hölls planerings
möten för den framtida verksamheten. Regionsansvarig är MatsTolge'n som närmast förbereder
aktioner i Kalmar och Växsjö. Region småland utger egen bulletin med aktuell information.
Skbne
Omfattande kampanj
rar kommuninvånarna
intervjuvad i Skånska
deklerationsblad har

i Höör där samtliga hushåll fick ett specialblad i december. Bladet informeom SO: s verksamhet i fullmäktige. Anders Klarström blev i Januari
Dagbladet. Tidningen gjorde ett stort och sakligt halvsidesreportage.SDs
också uppmärksamats en hel del nere i Skåne.

Södermanland
Flygbladsaktivitet i Eskilstuna med omnejd. Flygbladsutdelningen ledde till stort gensvar.
Dessutom utsattes partiet för smutskastning i Eskilstuna Kuriren. Förberedelser för ny kommunförening i Nyköping pågår - där man mycket väl kan ta mandat vid valet -94. Ordförande blir
förmodligen Bo Nilsson.
NYTT FLYGBLAD
Nytt flygblad trycks i 500 000 ex. SO-riks har i samarbete med partiets distriktsorganisationer i
Västmanland, Värmland, Dalsland, Närke, Skåne, Stockholm-Nord och Väst sverige gjort den
hittills största flygblads satsningen. Beställ en bunt även Du! Flygbladet är mycket snyggt och
ger en god information om partiets politik.
Kostnad: 1000 blad 200 kr
eller
5000 blad 800 kr.
Förutom ovannämda har SO-riks även producerat flera andra informatia blad.
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SrORMOrE' SrOCKHOLM
SD genomför återigen ett stormöte i Stockholm.

Det blir ett protestmöte mot massarbetslösheten och massinvandringen.
Datum: Söndagen den 28 Februari.
rid:
Kl. 13.00
P'ats:

Lilla hörsalen

r-bana:
ra'are:

Medborgarplatsen.
Anders

Klarström

(Danska
ande

i medborgarhuset.
och Kai Wilhelmsen

Nationalpartiet)

norsk nationalist.

samt en led-

BESTÄLL EN BUNT MED
SD.S KLISTERMÄRKEN.
100 ST BLANDADE.
PRIS 60 KR.

Månadens partidistrikt.
Överallt i landet sjuder det nu av aktiviteter,
blad delas, SO deltar i debatter och möten
hålls.
Från och med denna bulketin kommer vi
utse månadens partidistrikt.
Där vi utnämner de tre mest aktiva distriktsorganisationerna i landet. Dessa utnämningar baseras på de akivitetsrapporter
som skickas in varje månad till SO-riks.Oe
tre båsta i december var:
1) SO-Skåne
2) Stockholm-Nord
3) Småland.

0'0'"

Obs: vid bedömningen har vi tagit hänsyn
till antalet aktiva i regionen.
~

,Inte

Nya adresser:
SO-Eskilstuna Box: 2071, 630 02
Eskilstuna.
SO-Karlstad Box:5165, 65005 Karlstad.
SO-Ystad, Paul Svensson, St.Västergatan
35C,271 35 Ystad, Pg: 643 30 61-6.

Har inte Du löst pre·
numeration på kuri·
ren ännu? Då är det
dags att Du gör det!

•••
LLI

SD.Kuriren är SD.s egen tidning
som tar upp politiken ur vår syn·
vinkel och innehåller allehanda
aktuella.
intressanta
artiklar
och . reportage.
En prenumera·
tion kostar 120:· för sex nummer
och är ett måste för varje patri.
ot. Sätt in beloppet på SD.s post.
giro 23 45 65 . O

NY1TNtJlVIlVIER UTE NU!
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~ADERNESLANDET
SUERIGEDEMOKRATERNA

NY TIDNING UTE NU

UNG FRONT NR 1
Ungdomsförbundet har nu producerat första nummret av sin tidning:"Ung front"
Tidningens innehåll är mycket blandat.
Politik, historia och reportage från den
nationella rockscenen blandas med artiklar
om SOUs verksamhet. Pris: 20 kronor.

NEJ TILL EGjEU
SVERIGEDEMOKRATERNA
08 - 641 20 11

LLI

NYTT

FRAN

"
FULLMAKTI6E

Dals- Ed: I December ställde Solveig Metus en sk "enkel fråga" till kommunstyrelsen. Frågan
gällde vad man bör göra för att kompensera de som bor nära Eds flyktingförläggning och som
drabbas negativt genom t ex stölder, inbrott, vandalisering, etc. Kommunstyrelsens lösning blev
att tillsätta en utredning. Knappast något att hoppas på, men Solveig lyckades i alla fall fästa
uppmärksamhet på problemet.
Höör: Kommunstyrelsens skolplan för året innehöll bland annat" anvisningar om interkulturell
verksamhet ". Vilket i princip går ut på att systemet skall hjärntvätta skolbarnen till att ej ifrågasätta massinvandringen. Tina Hallgren yrkade på att hela denna del skulle strykas och ersättas av bl a följande. "Skolan skall hos eleverna ingjuta en sund anda av fosterlandskärlek och
patriotism och öka medvetenheten om vårt lands ärofulla historia". Fullmäktige avslog yrkandet... Stöd våra fullmäktigegrupper genom brev, förslag och/eller bidrag.
Stöd fullmäktigeledamöterna/föreningarna
genom brev och/eller
bidrag.
SD-DALS-ED (OBS!
Box 113
66800 - Ed
Pg 644 54 57-2

NY ADRESS)

SD-HÖÖR
PL 831 Stenskogen
34336 Höör
Pg. 4379576-4

Nytt flygblad!
SO har gått ut i ett protestblad rrot rrorden
på Svenskar. Vill du ha ett original för uppkopiering av detta blad ring till kansliet!

Nyll om närradion
Partidistrikt Väst: Förbereder start av sändningar i Göteborg. Man har utsett en närradioansvarig och hoppas att från och med Mars månad få två halvtimmes sändningar per vecka.
Ungdomsförbundet SDU.: Någon gång under första halvåret skall SDU komma igång med två
halvtimmes sändningar per vecka.
Malmö: Senast iMaj kommer man igång med en till två timmars sändning per vecka i Malmös
närradio. Förutsättningen är att man lyckas med sin penninginsamling för ändamålet.
Nattsändning : Du som bor i Stockholm, lyssna på sex timmars direktsänt telefonväkteri i
Stockholms närradio 88 mhz. Flera ledande SO-are deltar. Sändningen går på natten mellan
lördag den 20 februari och söndagen den 21 februari. Tid 24.00-06.00.
Du som bor utanför Stockholm kan beställa ett 90-minuters sammandrag.Kod:M-25,pris:60
kr.

KAMPHELGER:

Under våren kommer SO arrangera kamphelger. Då kommer vi att ordna

resor med aktivister från Stockholm till större städer i Sverige för att tilsammans med lokala
aktivister genomföra torgmöten, flygbladsutdelningar, afficheringar och offentliga möten.
Alla SO.medlemmar är självklart välkommna att delta vid dessa evenemang. Schemat ser preIimenärt ut som följer:
*Fre-sön 19-21/3 kamphelg, Västerås.
Utöver dessa redan fastlagda datum och
* Fre-sön 16-18/4 kamphelg, Eskilstuna.
platser så ska Växjö, Karlstad och
*Lördag 24/4 Engelbrektdemo Sthlm.
Malmö anordna kamphelger,
*Fre-Sön 7-9/5 Kamphelg, Göteborg.
under perioden april-juni-93.
*Fre-Sön 28-30/5 Kamphelg, Örebro.

NYA

VIDEOFilMER!

Efter succeerna"3-timmar SO" och "Den 7-Sep"
kommer nu "RIKETRUNT" pris 175:- och
"50-92" pris 175:- mycket sevärda! Beställ NU!
Sätt in på Pg 234565 -O och ange titel.

SVERIGES FANA HÅLL I ÄRA.
MÅ DESS FÄRGER BLI DIG KÄRA.

P.J.

o

GA MED I SDU.
Ungdomsförbundet

sätter

u fart.

*Avdelningar ska sättas upp i landet.
*Kontaktnät i skolorna etableras.
*Rikskongress kommer hållas med val av
ledning. ombudsmän. etc.
*Flickavdelning sätts upp.
*Lägervecka kommer annordnas till våren.
Du. unge nationalist. flicka som pojke
anslut dig. Skriv för mer information.

SOU: Bo X 200 85,10460
Stockholm.
Öppet tör alla under 20.

Musikkapell
SD ska sätta upp en orkester
som ska användas
vid demonstrationer,
traditionella
ceremonier, möten e. t.c.
Du som bor i stockholmsområdet och kan, eller har instrument och tror Du kan lära dig,
att spela något slagverk eller
blåsinstrument,
tveka inte, hör
av dig till SD-Riks.

••

KANDIDATER FOR SVERIGE
*Valel 1994 ska SD ställa upp 500
kandidater till kommun. landstings
och riksdagsvalet.
* Politik är inget som ska vara reserverat
för proffstyckare. Nej. varje riktig svensk
med ett hjärta som klappar i blågull kan
garanterat ta plats i ett fullmäktige med
betydligt mer förtröstan än dagens landsförrädare.
* Efterhand kommer vi i reportage presentera
några av de kandidater som ska representera
dig i valet 1994.

Fyll i talongen och sänd in till: SD-riks Box 200 85, 10460 Stockholm
så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Ja, jag kan tänka mig att ställa upp som kandidat tör SO i valet 1994.
Jag vill ställa upp i :
Riksdagsvalet:
(ange med kryss)
Kommunalvalet i: --------Landstingsvalet i:
_
Mitt namn är:
_
Adress: -----------------Postnummer:
_
Ort::

-------------------_

Tel. n r:

VAL
FONDEN
Förra redovisningen 46 961:Sedan 92·12-14 har fOljandebjdragkomrrit in:

Micke, Fagersta
TOO:Jultomten, Finland
100:Kalle & Hobbe,Sthlm
100:Gullan, Sthlm
300:MaUias,Linköping
100:Anette & Rune, Marie/red 1000:Elsie, Sthlm
100:J.A. Sthlm
100:Thomas, Borlänge
100:Märta, Sthlm
500:Thomas, Bandhagen
100:Tord, Nusnäs
200:Nils, Mölndal
100:Bengt, Täby
150:Sven & Astrid, Storuman 500:T.E.
10:Gunnar, Söderhamn
50:EL Lidingö
100:Mats, Malmö
100:SD-Partille
200:Arne, Hägersten
90:Leif, Nynäshamn
50:Arne, Bergeforsen
100:Ränta 1992
534,26
Åke, Gbg
100:Bo, Tystberga
200:Staffan, Umeå
200:Mauias, Linköping
100:Tomas, Borlänge
50:Greger, Flen
100:Roland, Tierp
100:Benoy, Göteborg
100:Peter, Arlöv
50:Ruth, Vällingby
200:Kenta
100:Lars, Bandhagen
200:Ebba, Sthlm
1000:Gullan, Sthlm
1000:Arne, Bergeforsen
100:Lars, Järfälla
100:M. Karlsson, Fagersta
100:Thomas, Borlänge
40:Kurt, Enånger
100:Söder..., Täby
100:A. CH Nilsson, Lund
200:Stig, Göteborg
50:Tage, Allingsås
50:Patrik, Gbg
100:Lennart, Sthlm.
100:J. Carlsson, Sthlm
100:Staffan, Järfälla
200:Mats, Haninge
300:C.G. Malmö
500:Johan, Järfälla
100:Lillemor, Spdnga
500:Åke, Gbg
100:Aino, Järfälla
300:Summa 93·01-28
59385.26

Angående valfonden, se tack rutan
uppe till höger.
Tänk på att bidrag till valfonden ska
sättas in på: postgironr: 629 32 70 - 2.

FYLL
STAPELN!
När valet kommer
I994 skall vi stå
redo för att låta
nationalismen
bryta igenom.
Sätt in ett
beloppQy
också!

KARL XII

Skriften om Karl XII- slaget vid
Narva och ett knappmärke med
texten "Karl XII" Pris. 25:PG: 23 45 65 • O

Vi lyckades!
Tack alla bidragsgivare!
Runt årskiftet hade vi lyckats med vårt sent uppsatta mål 50
000:- på vaiFonden Fördetta tackar partiledningen alla som
under året lämnat bidrag på vaiFonden, och speciellt våra
kontinuerliga bidragsgivare. Nu är det nytt år och vi har
kommit närmare valet. Med den takt vi gemensamt har uppnått på vaiFonden ser vi ljust på det mål vi satte upp om 200
000:· tillförsommaren 1994. men det är ju ingen självklarhet att vi når det målet eller att det målet räcker. För varje
extra krona vi kan få in på vaiFonden tänds ytterligare ett ljus
för att det i Framtidenska finnas ett land som heter och är
värt att kalla Sverige med en svensk beFolkning. De enda
som idag kan göra något för den saken är Vi som månatligt
Fårdenna bulletin, så låt oss göra något idag.
Stöd Valfonden.

Stöd det nationella arbetet, såväl genom
att stöda valfonden som att sätta in ett
bidrag på PG: 23 45 65 - O

Ultima Thules nya LP
"För Fäderneslandet" pris 120:inkl. frakt.
PG:234565-0
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