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GÖTEBORG: Samlmg: Götaplatsen 20JO där tal hålls av Klarström; Hallgren-Bengtsson och
Johansson.

TROu.HÄ TTAN: Samling 17.00 vid Drottningstorget där tal hålls.
Bussresor arrangeras från följande områden: Skåne; Stannar ä~en iHalmstad, Falkenberg och
Varberg. Stockholm; stannar i Västerås,Eskilstuna, Örebro och Mariestad. Växjö; stannar i
Värnamo och Borås. Resekostnaderna blir låga, ring till respektive distrikt el. riks och anmäl er!
Efter Göteborgsmotet blir det fest och spelning med nationella rockband. Bl a Bärsäkarna och ett band från

ITrollhättan. En mindre inträdesavgift tas ut vid insläpp. I
ETT HIMLA LIV!

Kan man lugnt säga att det blivit om våra planerade manifestationer. Idag, Göteborgsposten, Arbetet-väst, m fl
har belyst alla tänkbara aspekter när det gäller mötes och demonstrationsfriheten. Klarström deltog förra veckan i
en direktsändning i radio-Göteborg. Men någon debatt med motståndare blev det inte. Hagge Geigert och Göran
Johansson(s) ville inte på något vis hamna i debatt med Anders. När de fick höra att han satt i studion under
sändningen så krävde de att att han gick ur studion och satte sig hos teknikern. Det räckte inte att man stängde
av mikrofonen, risken fanns att han(Anders) skulle knäppa på den och börja motargumentera. Tala om låg tilltro
till den egna argumentionsförmågan. Brukar det inte alltid heta att vi är okunniga och inte vet vad vi pratar om
medans våra motståndare är så otrOligt kunniga? Samma vecka deltog deltog även Lars EmmanuelIson som är
aktivitetsansvarig i VästSverige i Lokal TV-Göteborg. Han gjorde mycket väl ifrån sig och försvarade SO med
heder. De hade även intervjuat Bengt Westerberg som sa att han tyckte att alla skulle ha rätten att demonstrera,
även SO. Detta även om han mycket stark ogillade SDs politik. Vi kan meddela att ogillandet är ömsesidigt.



Kamphelg i Dalarna:helgen 11-12 september var bl a Johansson och Ehnmark i Borlänge och Falun och
höll tal. Här, där en gång Gustav Vasa startade 1500-talcts frihetskamp för svenskarna har internationalisering
gått fram med förödande konsekvenser. Bl a hög arbetslöshet. Därför är det inte så konstigt att vi har ett bra stöd
där. Det märktes även denna helg, framförallt i Falun dir många kom fram och var tacksamma över vårt arbete.
~indre tacksamma var dock en grupp bestående av folkpartister och kommunister som genomförde något som
skulle föreställa motdemonstration. Dock är landsbygdens vänsteranhängare rätt så tama i jämförelse med storstä-
dernas så de höll sig på visst avstånd och lät Johansson rala ganska OStÖrt. I Dalademokraten hetsade Hans
Lindquist ( inte oväntat )emot oss dagen därpå. Intressant är att han som för något år sedan kallat oss för ofarliga
och obetydliga nu varna för att vi är på stark frammarsch. Vänta bara till valet Hans!

Kamphelg iNorrköping:helgen därpå var partiledare Klarström med medhjälpare i Norrköping och
Söderköping och höll möten. Mötet i Norrköping som hölls mitt i centrum på gågatan samlade efterhand en hel
del nyfikna som gav Ar1dcrs varma applåder efter hans c a cn timme långa tal. Därefter hölls plancringsmötc och
strategin drogs upp för en storsatsning för att vi denna gång ska lyckas ta minst två mandat i fullmäktige 1994.
(1991 fick vi 688 röster där, det lär krävas ca 1200 röster för ett mandat). .

Partidistrikt etablerat i Halland! Nu har vi även etablerat partidis-
trikt i Halland.
Distriktsorganisatör en heter Anders Fredner som har stora planer för framtiden.
Hittills har utskick gått till samtliga anhängare i regionen. Han förbereder en
mötestume under hösten och kommer tala i länets större kommuner. Partiledare
Klarström blev intervj uad om detta i radio Halland. Ett Kommunalråd från
Laholm tyckte i det programmet att han delvis kunde hålla med oss i vår politik
och att vi kan ju inte hålla på att ta in hur mycket invandrare som helst. Ovanligt
framsynt kommunalråd. Ett meddelande om vårt nya partidistrikt gick även ut i
Göteborgsposten, Hallandsposten och Dagens Nyheter. Adressen till SD-Halland
är: SD-Varberg Box 1186; 432 16 Varberg. Postgiro:695 265-9

SDU till aktiOn:Fredagenden 17 september kunde vi i aftonbladet läsa om
hur ett större invandrargäng tilläts trakassera sin omgivning på Fredrikabremer

Igymnasiet i Haninge utan att någon vågade ingripa. Svenska flickor hade utsatts
för våldtäktsförsök på toaletterna, svenska grabbar misshandlats brutalt. Ibland

Iframför ögonen på lärare som av rädsla att själva bli misshandlade inte dgade
ingripa. SDU ryckte snabbt ut med information till samtliga elever om att det
ännu finns hopp.
Ännu finns det svenskar med ryggrad. SDU vann flera nya anhängare på aktio-
nen.

.
!

Ibland brukar vi Sverigedemokrater få höra att vi är odemokratiska. M<ln kan undra vad som egentligen menas med
der.Grundpelarna i Sveriges demokrati är yttrandefriheten baserad på mötesfriheten,demonstrationsfriheten och tryckfriheten.
Frågan är vad vi idag har för yttrandefrihet. När Expressen går ut i en artikelserie där man redovisar siffror på svenskarnas atti-
tyd i flyktingfrågor så slutar det med att chefredaktören Månsson får avgå på uppmaning av ägarefamiljen Bonniers. När SD
samlar allt fler åskådare på möten i StockhoLll så genomför Anna Lindh ett förbud för oss att hyra lokaler. I praktiken ett
mötesförbud. Om det sistnämnda drabbat någon icke nationell organisation så hade förm·odligen ett ramaskri varit att vänta i
media och högstämda förmaningar om vikten av vår yttrandefrihet hörts. Detta hade hade förmodligen medfört att förbudet
upphävts. Men vi kan gorr ha det menar media vänsterns korrupta åsiktsmonopolister.
I samband med våra demonstrationer så dyker det ibland upp sk motdemonstranter. Dessa springer ofta helt öppet omkring

med slagträn och andra tillhyggen, polisen griper sällan några av dessa eller beslagtar inte ens deras vapen. När dessa sedan
med olagliga demonstrationer( som helt tycks accepteras av myndigheter och media) lyckas förhindra nationella gruppers mani-
festationer så använder polis och myndigheter det som argument för arr inte ge tillstånd till nationella grupperingar istället för
arr gripa extremisterna pa vänsterkanten. Nu I·ill man t ex irne ge 30-november föreningen tillstånd arr gå i Lund i år eller kan-
hända art även vi får problem med tillsrånd att ga några av vära planerade demonstrationer. Argumentet från polisen brukar d,j
vara att vi är de som far ge efter för vi är den mindre grupper. !vled andra ord är det idag den råa styrkan som styr.Vi ska d'l
inte sätta oss ned och gråta över det utan istället måste nu varje nationellt tänkande människa ställa upp. Skulle alla våra med-
lemmar(eller åtminstone huvuddelen) verkligen ställa upp s,\ skulle vi bli väl så många som motståndarna. Annars riskerar vi att
motsrandarnas terror blir ett alibi för myndigheterna att helt upplösa demonstrationsfriheten och kampen för vårt land och folk
;innu svarare. Som ni alla vid det här laget säkert insett s:i är det irne någon demokrati i bemärkelsen folkstyre vi längre bu i
Uf.dn i internationalismens diktatur. Art gå med i SDs demonstrationer är d;irför inte bara en sympatiyrrring för partiet. Det är
en aktil· handling för S,·erigcs nariorle!b oberoende och Htrandefrihctcn,Precis P;l S'lmma sätt som det var en handling för fdi:
ten att göra det i ösm·sklanJ irman muren föll. ;\hi resultatet komma lika ornviilvande, kraftfullt och definitivt här sorn J,.:
gjorde ,~är! -'\,lder., KI.7riträm

DEMOKRATI-FINNS DET?



40 000 BOSNIER!
Regeringen har nu bestämt att ge 40 000 Bosnier pemanent
uppehållstillstånd pa ett bräde. Enligt en undersäkning från
Köpenhamn kommer ca 90% av Bosnierna som mottagits
där inte direkt från krigszoner utan från FNs flyktingläger.
Varför kan man inte sätta upp säkerhetszoner i t ex Slovenien
? Alla dessa Bosnier kommer inte att hysa någon plats i sven-
ska samhället. Kommunerna tvingas ta emot dem. Trots den
svåra ekonomiska situation de flesta kommuner har, så ska
detta genomföras uran den minsta debatt.
I ett nyhetsinslag menade Friggebo att vi nästa år kan
komma tvingas ta emot 100 000 flykingar. Ja vi svenskar
ska tydligen tvingas till det, av sådana-som dig Friggebo.

SD-Trollhättan iTV
Fredagen den] 7-september behandlade Aktuellt
situationen i Trollhättan. Det blev ett ca fem
minuters långt inslag där en av dra representan-
ter där: Thomas Karlsen intervjuades. Han gjor-
de en god insars och försvarade SDs ära väl.
Verksamheten i kommunen går nu vidare och vi
kan se fram emot en intressant yalrörelse där
1994. De planerar att skaffa en lokal. Och
eventuellt att dra igång närradio innan valet.
SD-bulletin skulle vilja önska SD- Trollhättan
lycka till på mötet 9 Oktober och hoppas att det
skall ge kommunföreningen nya aktivister.

KANDIDATE FOR SVERIGE!
Allo som vill värna vårt land borde se det som självklort att ställa upp för partiet till valet 1994. Politik ör ingenting som
sko vara reserverat för proffstyckare. Allo vettiga svenskor med hjärtat på rätta stället kon klara av kommunpolitik.
Bli SD-representant till valet. Vi kommer bli en arme med hundratals svenskar som kommer ställa upp.
Fördelat per distrikt har vi nu kandidater i följande kommuner:
DALSLAND: STOCKHOLM·SYD:
Dals Ed Huddinge
SKÅNE: Salem
Höör ~ Haninge
Kävlinge Tyresö
Ystad DALARNA:
Kristianstad
HALLAND:
Vc;,rberg
SODERMANLAND:
Eskilstuna
VASTMANLAND:
Västerås
STOCKHOLM·NORD:
Stockholm

Borlänge
Hedemora
Säter..
NARKE:
Örebr6
Lindesberg
H?,llsberg
VAST:

Göteborg
Stenungsund
Trollhättan
Lilla Edet
Strömstad
Tjörn

VARM LAND:
Kristinehamn.. -
OSTERGOTLAND:
Norrköping
UPPSALA:
Uppsala
Tierp
Norrland:
Sundsvall, Storuman

Jag ställer självklart upp som kandidat, kontakta mig.

J ag ställer upp i riksdagsvalet
Jag ställer upp i landstingsvalet i .
Jag ställer upp i kommunalvalet i .

Tel ef o n .

A dl"e s s .
o

Alder .
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Förra redovisningen: 11166t74

Sedan 93:03·23 harföliande biR kommit in:
Summa 93-05-26 111 66~. 743:
KarL ivar. Kalmar. 50:-
Thomas. Götene 100:-
Tage. Alingsås 50:-
Lillemor, Spånga SOO:·
Karl-Ivar, Kalmar .50:-
Tobias, Hässelby l00:-
Tomas. Hägersten 20·t05:-
Tomas, Rengsjö 200:-
Staffan, Järfälla .50:-
Rolf. Stockholm 200:·
Hive. Vällingby lOO:-
Arne, Hägersten l00:-
Rickard. Malmö 100:·
Magnus. Kristinehamn 200:-
Greger, Flen 30:-
Lars. Bandhagen 200:-
Tobias, Hässelby 100:-
Stig, Göteborg 50:-
Gunnar, Söderhamn .32.50:·
Gullan, Stockholm ; 500:-
Thom, Stockholm 200:·
Tomas, Borlänge 100:·
Anonym .500:.
Svea Musik 2000:·
Tomas, Borlänge l00:-
Helvi, SpAnga l00:-
Boat Boys,Luleå.. .300:·
Dick, Askim .300:·
Greger, Flen 30:·
Herder, Svanesund .300:-
Lars, Bandhagen 200:·
Rickard, Malmö 200:·
Martin, Stockholm .500:.
Tobias, Hässelby 100:-
Rolf, Stockholm 200:-
Tage, Alingsås l00:·
Andreas, Lund 200:·

Summa 931002: 119911,29
Tänk på att bidrag till valfon-
den ska sättas in på: postgironr:

6293270 - 2.

När valet kommer
1994 skall vi stå redo
för att låta nationa-
lismen bryta igenom.
Sätt in ett
belopp J2u.
också!
även DU!

.E.ngelbrektsmarschen 1993
Småskrift med Anders Klarströms
tal på Mynttorget 24/4- 93.
Pris: 25:-
Medlemspris: 20:-
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Gustav Vasa
Skrift från SD.

Handlar o,", Gustav Vasas liv
och leverne.
Pris: 40:-
Med1e- ""c":s· 30·,,=; • •••~•• I •

Nya SDadresser:
~

SD-Helsingborg,Box: 4079, 250 04 He1singborg
SD-Norrköping:Box: 10071,600 10 Norrköping

Bärsärkarna/Smålands svar på Ultima Thule!
Från oC,hmed nu kommer SO-Växjö att börja
saluföra ett fosterländskt band, bärsärkarna, från
Kalmar. Att de halt framtiden för sig går inte att ta
miste på.
Detta band kommer absolut att nå långt med sin
nationellt inriktade musik. Endast förskottsbetal-
ning. Vi bjuder på portot.
EP "Bärsärkarna" Endast 45:-
SO-Växjö, PG: 39 2725-8

Sedan tidigare:. 989:- Roland. Södra Sandby..200:·

Gert. Malmö 200:- Ingvar. Furulund .lOO:-

Paul, Ystad 50:· SD-Lund IOO:·

Rickard. ~1almö.100:- Anders ,Höör 25:·

Paul.Ysrad 50:- Maiken. Helsingborg 200:-

SD-Lund 150:· Ingvar. Furulund 200:-

Rickard. Malmö IOO:- Försäljning. Malmö 180:-

Roger. F1yinge 300:. Swruna 931002: 3259:·

Paul. Helsingborg 50:. PG:4238 12-7

SO 88-91.
Köp skriften om SDs tre första år. Skriften är mycket
snygg och innehåller ett femtiotal hittills opublicerade
fotografier. Pris:50:-

Peter, Arlöv 30:-

Anonym, Skåne 35:-

Rickard. Malmö .lOO:-


