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SO-Mote i Vaxjo
I samband med SD:s kamphelg i
Vaxjo 2-4 april holls ett torgmo-
te centrala staden, vid speakers
corner. Infor motet hade manga
motstandarorganisationer gad-
dat sig samman for att "till varje
pris stoppa fascisterna", som det
scod i Arbetaren veckan innan.

Det var alltsa en salig bland-
ning av anhangare och motstan-
dare som hade samlats for att
hora Anders Klarstrom tala.
Manga trogna sympatisorer
hade rest fran bl.a Skane,
Orebro och Stockholm for att
strala samman med lokala parti-
kamrater, och for att bilda
skyddsvakt framfor sin partile-
dare.

I sitt tal vande sig Klarstrom
vid ett tillfalle direkt till
Vansterfolket med orden:

"Till er missledda vanster-
sympatisorer vill jag bara saga,
ni kanner liksom vi en rattmatig
vrede infor den nedmontering av
valfardsstaten som den borgerli-
ga regeringen genomfor. Men
lyssna inte pa era ledare for de
ljuger for er. Sveriges nuvarande
marseh mot avgrunden ar foror-
sakad av den harskande interna-
tionalismen; massinvandringen
oeh internationaliseringen av
var ekonomi. Sverige behover
nu nationalism, inte internaio-
nalism. "

Nagra fortvivlade ledare

bland de roda forsokte forgaves
dra igang kravaller, men fick
inte sarskilt manga med sig,
tvartom. Allt fIer instammde i
Klarstroms tal mot den sociala
nedrustningen, EG och massin-
vandringen. Han fick genomfora
hela sitt tal pa ca en timma.

Pa lordagkvallen holls en
lyckad fest pa folkets hus, med
massor av nationella fran
Smaland. Vansterpacket forsok-
te stoppa aven detta, men miss-
lyckades tack yare en berom-
yard insats fran polisen.

Pressen hetsade naturligtvis,
men nya anhangare anslot sig
och kampen kan foras med fIer
aktiva an forut.



1. Hur goda bedomer du 50s
chanser her i Ystad?
De ar relativt goda. Missnojet ar
stort med det stora flyktingtryck
vi upplever pa nara hall i och
med hamnen och flyktingfor-
laggningen.

2. Varfor gick du med i SO?
Jag laste om SD i nagra artiklar
och tyckte att det var viktigt att
etablera den politiska nationalis-
men aven har i Sverige.

Ea kaadidaf
fir Sverige:
PAUL
SVENSSON
Paul ar 25 ar och jobbar sorn rnala-
re. Pa gyrnnasiet gick han trearig
ekonornisk linje och vi hoppas att han
sitter i kornrnunfullrnaktige i Ystad
for ossefter valet.

Paul ar narnligen en av dern sorn
anrnalt sig till var karnpanj:
Kandidater For Sverige, KFS.

Vi har stallt fern fragor till Paul.
3. Vilka er de viktigaste fragor- 5. Hur kommer ni aft jobba
na for dig, aft driva her lokalt? framover?
Att genomfora en folkomrost- Vi kommer att sprida informa-
ning i flyktingfragan och att tion till invanarna om vad som
rusta upp skolan. hander i fullmaktige, det ar dags

att folk far veta vad de haIler pa
med.

Sedan kommer vi att fortsatta
att skriva mycket insandare.

4. Hur ser den politiska situatio-
nen ut i Ystad?
NyDemokrati har startat har
nere. Det finns manga missnojda
gamla sossar men ocksa folk
som rostat pa NyD men insett
att de blivit lurade. Dem kan vi
fa over till ass.

Vi tackar Paul och onskar Iycka
till. Skicka in kupongen nedan-
for och bli en kandidat du med!----------------------••

JAG VILL 8LI EN KANDIDAT FOR SVERIGEI

Jag viII stalla upp i o riksdagsvalet
o k()rt1rt1ullvaleti .
o lalldstillgsvalet i .

.............................. . .
Namn ' Adress Posta dress Tel
Skicka kupongen till: SD, Box 20085, 10460 Stockholm.
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For tredje aret i foljd arrangerar SO
en demonstration for aU hogtidlig-
halla minnet av Engelbrekt
Engelbrektsson. Mycket talar for att
arets demonstration kommer att bli
den mest framgangsrika nagonsin.
Bland annat har vi, for forsta gangen
nagonsin, egna trumslagare!

Vi samlas kl. 14.00 pa Engelbrektsplan. Oukommer
enklast dit med T-bana och gar av vid Ostermalms-
torg.

Infor arets demonstration har vi gatt ut med kal-
lelser till samtliga Stockholms gymnasieskolor och

som vanligt vantar vi oss bra uppslutning fran de
olika partidistrikten ute i landet. Pa kvallen efter
demonstrationen kommer vi som vanligt att ha en
stor nationell fest.

Omdu viii veta mer kontaktar du SOskansli pa tel.
08-64120 II

SD i Ico••••••unfull•••iilctige:
HOOT: SDs motion om forandring av det kommunala partistodet avslogs. Var motion gick ut pa art ta
bort proggresiviteten och i stallet lata varje parti fa ett schablonbidrag pa 2000:-

Kommunens invanare hade sparat 150 000:- per ar om motionen antagits. Ert av skalen som Tina
anforde var att politiken borde vara mer ideelIt baserad.

Dais Ed: Liknande besparingar skulle kunna goras aven har. Dessutom har kommunpampen Leif
Johansson ett fallskarmsavtal trots art kommunens ekonomi ar valdigt anstrangd. Motioner forbereds i
bada arendena.

Kandidater for
Sverige!
Sedan vi borjade med KFS-talongerna har vi fart
kandidater i bl.a Stromstad, Trollhartan, Hoor,
Sundsvall, Stockholm, BorHinge, Goteborg,
Solna, DaIs Ed, Vaxjo, Orebro och Eskilstuna.

Men vi har forstas langt kvar innan vi har en
slagkraftig samling infor valet 94. Det behovs
bade fler kommuner och fler kandidater i de
kommuner vi redan har folk i.

Fyll i talongen du ocksa! Sa smaningom kon-
taktar vi dig lite narmare och i god tid fore valet
kommer alIa kandidater art fa ett informations-
hafte med tips och forslag om hur man ska
agera som representant for SD

Bli en kandidat for Sverige! Skicka in talong-
en du ocksa!

oFramat nu
- for SOU!
Intresset fOr SD:s ungdomsforbund har varit
enormt. Redan har ett tiotal skolgrupper orga-
niserats i Stockholmsomradet och intresserade
har hort av sig fran hela landet. Harom veckan
kom forsta numret av SDUs tidning Ung Front,
en snygg tidning som blivit valdigt positivt mot-
tagen.

Just nu pagar produktionen av medlemskort
och medlemsbulletin. Ert par olika flygblad och
klistermarken har borjat spridas.

Bestall ditt ex av Ung Front redan nu genom
art satta in 20:- pa Pg: 649 36 00-8

Ar du under 19 ar och intresserad av art ga
med? Ring 08-641 20 11 och begar informa-
tion. Medlemsavgiften i SDU ar 50:-



PAR"'8U"'KEN
Manadens smaskrift: Engelbrekts befrielsekrig: 25:-
Manadens T-shirt: Ror inte miff land: , 20:-

(Medlemmar: "0:-)
'0:-
60:-

(Med/emmar: 50:-)

Knappmarke med samma motiv:
Kasseff med Radio 5D:

Ultima Thu/es CD-skivor:
For faderneslandet: , 29:-
The early years (samlingsskiva): '29:-

Bestall genom aff saffa in be/oppet po pg: 23 45 65-0
- mark ta/ongen med vilka varor du viII ha.

EXTRA • EXrRA • EXrRA • EXrRA •
Kammarratten har avslagit var overklagan av
Stockholms fritidsnamnds beslut att neka SD
ratten att hyra offentliga lokaler i Stockholm.

Motivet var att det fanns nagot beslut om
avslaget fran februari.

Rent mygel naturligtvis! Vi gar nu vidasre
och overklagar till regeringsratten.

Dock ar inte alia lokaler i Stockholm admi-
nistrerade av fritidsnamnden, och eftersom
det finns finns en lag som sager att om ett
parti ar representerat i kommunfullmaktige,
sa har det ocksa ratt att gratis forfoga over
kommunens lokaler.

Som ni ser har vi denna manad ingen redovisning
av valfonden. Detta beror inte pa att vi tagit ut
pengarna och akt till Bahamas, utan pa att det ar
Johan som sitter i Gbg utan valfondsmaterial och
gor er kara bulle.

Utforlig redovisning far ni i nasta bulletin, som
kommer att goras av SDs nya datagrupp!

PS. Valfonden gar bra, men mer bidrag behovs.
Satt in vad du kan pa Postgiro: 629 32 70-2

Sommarlager med SD!
Reservera forsta veckai juli for Sommarlager med so. Hor aver till SO-riks for mer information.
Lagret kommer att forlaggas till mellansverige. sou kommer att ha sin egen sektion i lagret med
egna aktiviteter forutom de gemensamma.

Tredje veckan i juli viker vi at besok pO Gotland, ring garna om det ocksa!


