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ubefinner vi oss åter i ett valår. Mycket pekar på att Socialdemokraterna
återfår makten på riksplanet ..Efter en period av borgelig misskötsel av vårt
land skall det alltså ersättas av ett socialdemokratiskt dito! Ohejdad internationalism kommer fortsätta prägla såväl den ekonomiska politiken som befolkningspolit~ken. Men en sak håller på att ändras; nationalismen växer och vårt parti står nu
inför den valrörelse som på allvar skall etablera oss som en politisk maktfaktor som
ingen kommer kunna ignorera.
Socialdemokraterna
är uppenbart
skakade.
"Blomman" har nu gjort flera utspel där han sagt att sossarna kommer att gå in för att
kartlägga och motarbeta SD.
Framförallt är de oroliga för att vi kommer att få många kommunmandat. För bara
något år sedan fnyste man bara föraktfullt åt oss och sa att vi var fullständigt obetydliga, men nu är vi alltså ett hot i ögonen på Sveriges (än så länge) största parti. Det hotet
består naturligtvis i, att etablessimanget hela tiden försökt få SD att framstå som en
liten extremistisk sekt, då vågar nämligen fler svenskar inte sluta till, även om de i
grunden har samma åsikter. Samma obegripliga röstande på dessa partier som hela
tiden sviker svenska folket kan då fortgå val efter val. Men om nu SD - ständigt dödförklarat - vinner 10 OOO-talsmänniskors ,förtroende och går in i mängder med kommuner, landet över, då kan inte längre lögnerna om svensk nationalism hållas vid liv.
Då kommer folk på allvar få upp ögonen för oss som ett alternativ i svensk politik. SD
kan nu se fram emot valrörelsen som en kraftfull, motiverad och självsäker rörelse.
Men alla som läser det här måste göra en insats efter förmåga. Man kan: l) Ställa
upp som kandidat eller anmäla sig som valarbetare! 2) Lämna bidrag till vår 'valfond.
3) Sprida vårt material på egen hand. Vi är många som nu kommer att ge allt, men vi
behöver ditt stöd.
Sveri&e behöver ditt stöd
O

--

ARETS VAL GALLER SVERIGE!

ÅRSMÖTE 19941
Årets årsmöte hålls traditionsenligt sista helgen i februari. Alla medlemmar äger rätt att närvara. Det åligger varje partidistrikt att utse representanrer till stämman. Dessa äger sedan rösträtt
på stämman. Tag kontakt med ditt distrikt eller din kommunförening angående nomineringen,
den ansvarar nämligen dessa för. Årsmötet kommer hållas i mellan Sverige. Tag kontakt med
riksorganisationen om ni önskar närvara som enskild medlem. På årets stämma kommer ett nytt
partiprogram att klubbas. Förslag liksom motioner i övriga frågor kan från och med nu tillsändas SD-riks. Bland de viktiga frågor vi kommer att ta ställning i finns bl a följande: 1)
Öresundsbron. 2) Jasprojektet. 3) Repatieringen. (Vilka skall skickas ut?). Och givevtvis alla
andra samhällsfrågor. Skriv ned eventuella åsikter om hur vi bör ställa oss i dessa frågor. En
annan fråga är: Skall SD verka för att Sverige lämnar FN? Skriv!!!
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Livat i Växjö!

Musikkapellet.

SD-Växjö har varje lördag under
hösten bedrivit försäljning i centrum. Vänsterskummet har även de
uppmärksammat detta och ställt
till bråk. Som vanligt har det medfört omfattande
publicitet och
därpå följande medlemstillströmning i regionen. Tolgen är optimistisk inför valrörelsen. En röding är
för övrigt nu åtalad för olaglig
demonstration eftersom nan visade
ett plakat med texten "död åt
facisterna". SD-Växjö deltog även i
en debatt i en stor gymnasieskola.
Det gick mycket bra. De har även
förekommit flitigt på insändarsidorna.

Under höstens möten kunde vi för
första gången medverka med SDUs
trumslagargrupp på 8 man. Nu har
vi fått våra första trumpetare. Men
vi vill självklart få tag på så många
som möjligt. Dessutom börjar det
nu visas intresse runt om i landet
för att sätta upp musikgrupper
även där. Först och främst söker vi
sådana som kan spela trumpet,
horn och bastuba. Vi skickar noter
på nationell musik. Nu har vi även
fått en speciell SD-marsch komponerad av partiledare Klarström
som kommer finnas med i det nothäfte vi tillhandahåller intresserade.

'1 •••••
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Ändrat i ED!
Marcus Koch har nu tagit över fullmäktigemandatet i EDI
Solveig Metus har flyttat från orten.
Marcus har lagt flera motioner redan,
bl a angående HIV-test av flyktingar
och ökade anslag till ALV-verksamheten för att motverka arbetslösheten.
Han har även lyckats få biblioteket i
ED att ta en prenumeration. Der'"..ahar
vållat en intensiv debatt bl a i radioväst. Man ifrågasätter att svenska ungdomar nu skall ha möjlighet att läsa en
nationell tidning. Otroligt, extremkommunister, invandrargrupper
och
liknande kan fritt florera med sin
dynga till våra ungdomar men inte de
som vill värna vårt land. Dock står
biblioteket på sig och anser att kommuninvållarna har rätt att ta del av
vad som skrivs.

KANDIDATER FÖR SVERIGE!
Fler och fler svenskar anmäler sig som frivilliga till att ställa upp som kandidater i kommunalvalen 1994. Sedan sist har vi bl. a. fått kandidater i: Färjelanda, Partille, Stockholm, etc.
I februaribulletinen kommer vi på nytt genomföra en totalredovisning av vilka kommuner vi
kommer kunna ställa upp i. Låt oss bli många tills dess!
Fyll i talongen nedan och skicka in till:

Kandidater för Sverige, Box: 200 85, 104 60 Stockholm.
Självklart ställer jag upp som kandidat, kontakta mig.
Stryk unaer aktuell kandidatur.
Jag ställer upp som kandidat till: Riksdagsvalet
Jag ställer upp i: landstingsvalet i:

_

Jag ställer upp i Kommunfullmäktige i:
Tel:

Namn:

Gatlväg:

_

Postnr.

& postort:

Vid sOIUJköket
På självaste julafton kunde man läsa följande på
DN:s ledarsida: "Bli inte förvånad om svenskar som
idag bor i radhus och kör Volvo kommer att stå vid
soppkök hos Frälsningsarmen
på julafton om fem
sex år. Vår välfärdsstat förmår inte betala sina kostnader" och vidare "Vid sidan av dessa är de flesta
svenskars samhällsproblem
små." I vårt östra grannland är köerna hos Frälsningsarmen redan ett faktum. Det har t.o.m. talats om svält vilket har resulterat i hjälpsändningar
från mer välbeställda landsändar, bl. a. från det svensktalande Åland. Tanken
svindlar, kommer vi att få uppleva samma sak i
Sverige före sekelskiftet? Mattransporter
från Skåne
och Västergötland
till utblottade människor i våra
storstäder? När flumliberalismens
ledande organ i
Sverige talar så rakt på sak finns det nog anledning
att lyssna och begrunda och börja räkna med en
dylik utveckling. Många gånger har vi nationalister
ställt oss frågan när svensken ska vakna upp ur sin
dvala? Blir det vid Frälsningsarmens
soppkök? Ska
det verkligen behöva gå så långt innan han vaknar?
Varningen och larmsignaler
har ljudit tätt under
senare år. Vi nationalister har blåst i Gjallarhornet i
många års tid för att varna. Visserligen har massmedia gjort allt för att söva, manipulera, desinformera
och helsa mot oss. Detta dög tidigare som en förklaring till Svenssons passivitet men det gör det inte
längre och någon ursäkt har det aldrig varit. Det
fanns en tid när allt som stod i tidningen uppfattades
som sant men det förtroendet har journalisterna för
länge sen ljugit bort. Så man undrar faktiskt vad
Herr och Fru Svensk kommer att säga där vid soppköket 1999? Vi visste inte. Vi blev lurade. Vi trodde
inte detta var möjligt. Sådana påståenden måste då
avvisas som uppenbart
orimliga. Kommer man
egentligen att kunna tycka synd om dessa passiva
och fega människor om detta blir verklighet?
Personligen måste jag svara nej på den frågan.
Barnen kommer det att vara synd om. Deras framtid
är då mycket osäker. Men föräldrarna som tillåtit
politikerna att skänka bort både land och välstånd
till främlingar, som hukat och tigit när landets öde
stod på spel, som bara sett till sig själva och sin egen
bekvämlighet,
som passivt åsett förfallet i landet

utan att lyfta ett finger. Dem är det förbanne mig inte
synd om. Där vid soppköket kommer svenskarna att
på ett brutalt sätt få lära sig många saker. T. ex. att
man inte kan delegera sitt medborgaransvar
nll
någon annan, eller som så många gjort, strunta i
politiken. Vidare att det inte finns någon "ångervecka" när det gäller rätten till sitt eget land. Det
man en gång skänkt bort kan man inte kräva åter.
Detsamma gäller välståndet.
Herr och Fru Svensk kommer inte att köa med
svenskar enbart. Nej! I landets sopp köer kommer det
att talas 120 olika språk - minst. Personer som
många gånger inte bidragit med ett dyft till välståndet men som med entusiasm varit med om att ta del
av det.
Man frågar sig oroligt hur de kommer att reagera
när de inser att sötebrödsdagarna
är över. Knappast
lika lugnt och stillsamt som svenskarna. Man kan
misstänka att våra kulturberikare därför kommer att
favoriseras in i det sista.
Redan i dag ser vi att de bostadslösa och de som
erhåller välgörenhet är i mycket låg. grad tillhör den
homogent svenska delen av befolkningen.
Om detta fortsätter kommer vi att stå på randen
till ett inbördeskrig. Men det finns hopp än och kanske är 1994 ett avgörande år och sista chansen att
leda in utvecklingen på rätt spår. Sedan dröjer det till
1998 pga ändring till 4-års perioder och då kanske
det redan är verklighet som jag nyss skisserade. Vi
nationalister kommer visserligen aldrig ge upp kampen för ett svenskt Sverige men utgångsläget för en
nationell restauration försämras hela tiden och ju
djupare man sjunker desto mer kraft och arbete
krävs det för att ta sig upp igen. Ju mer tiden lider
desto mer drastiska åtgärder kommer att behövas
vidtas den dagen vi Sverigedemokrater får inflytande
över svensk politik. Vi är beredda att vidta de åtgärder som krävs, ty vi kommer att handla i nationellt
nödvärn. I en nödvärnssitutation
finns det inte plats
för moralfilosofiska subtiliteter, då gäller det bara att
överleva.
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Att sitta och skälla i soffan framför TV-n eller på
krogen leder ingenstans.
Nu står ännu ett val för dörren, skall det bli ännu
ett meningslöst val? Ännu ett val som går förbi utan att
en stor mängd svenskar tar chansen och visar politikerna att vi fått nog av vanstyret. Ja, det är upp till var
och en som läser detta. Tillsammans är vi starka, om
alla tusentals medlemmar i SOU och SD nu gör gemcnS3J11 sak med partiledningen, som kommer göra allt för
att vi ska lyckas , då kan ingenting stoppa oss. Fyll i
talongen nedan och skicka till närmaste kommunförening eller SD-riks (SD-riks gäller även !;om adress för
alla i storstockholmsområdet) så kontaktas ni snarast.

Lördagen den 5:e februari! .
Örebro:

Samling 10.30 på Järntorget
för avmarsch till Stortorget för möte där!
Norrköping: Samling 15.30 på
gamla torget för avmarsch till Tyska torIget. Ställ upp - f~rneslandet kallar!

Självklart vill jag ställa upp i valrörelsen!
Jag vill:
D Delta som valarbetare på min hemort.
D Dela ut valpaket.
D Ställa upp som talare eller debattör. (Då kallås du till
D

D
D

D
D
Namn:

en helgkurs i mars).
Ställa upp sorn kandidat i min hemkommun.
Bidra lned en fast månadssumma till valfonden på ..... :Resa med på turneer. (varar 1-3 veckor)
Stå som valsedelsutclelare på valdagen.
<=>vri~t:
~
~
.
Postnummer, Postort:
Telefon:

Förutom dessa arbetsuppgifter finns det mängder med saker man kan göra
på egen hand som t ex:
• Sprida klistermärken, flygblad och afficher.
• Skicka in skolkataloger till SDU-riks. (Används för utskick till första
gångsväljare).
• Skriva insändare till lokalpressen där SD nämns.
och inte minst: Prata med vänner och anhöriga, skol eller arbetskamrater
och alla andra ni kommer i kontakt med. Inget får lämnas åt slumpen!

Nu är timmen slagen,
manande handling till!
Svensken måste ta sig i kragen,
om behålla sitt land han vill!

SD - Borlänge ringer in det n}'a året
Ak tivitetsrapport:
På nyårsdagen
kallade SD Borlänge
till
samling.
De
anordnade
en demonstration
för att fira att det var 50 år sen
staden fick sina stadsprivilegier. Trots att det var dagen efter
nyår så slöt ändå ett hundratal
personer upp. I tåget medverkade två trumslagare.
Trots att

det "endast"
var hundra personer såg det mäktigt ut när
tåget kom med over 20 st
fanor längst fram. Demonstrationsdeltagarna
bar även facklor som lyste upp Borlänge
denna mörka vinterkväll.
Demonstrationen
samlade
två st (2) motdemontramer.
Tåget
gick
mot
J ussi
Björlings torg där tal hölls av

Sven-Erik Larsson (Borlänge).
Jakoh
Eriksson
(Falun) och
Anders
Klarström
(Riks L
Talen var väldigt uppskattade.
Tyvärr så var det tyst i pressen om
demonstrationen.
Efter demonstrationen
var det
en eftersits
med
spelning.
Spelningen
framfördes
av ett
nationellt Borlängeband.

NYA T-TRÖJOR FRÅN
SD - DALARNA!"

FÖRSTAGÅNGSVALJAI1E
••

Nu
till
valet
kommer
Sverigedemokraterna
att gå ut
med utskick till Sveriges förstagångsväljare.
Ansvariga
för
utskicket är ungdomsförbundet.
Därför skulle sDU vilja be alla
'ungdomar eller andra sonl kan
få tag på skolkataloger
från
gymnasieskolor
(med
adresser
och
helst
födelsedatum)
att
skicka in dessa till sDU - Riks.

sD-Dalarna
har tryckt upp T-tröjor
i fyrfärg. Tröjorna
har både rygg- och brösttryck. Ryggtrycket
är en viking med texten
"SVERIGE
- vårt älskade fosterland".
På ena
T-tröjan är brösnrycket
en svensk flagga med
texten "Nationalist
javisst!"
på andra sidan
ar
det
en
svensk
FbggCl
rn.ed texten·
"Sverigedemokraterna
För
ett svenskt
Sverige" .

Pris: 139 kr. (ink!. porto)
SD-Dalarna, pg: 492 2041 - 1

sDU - RIKS
Box 766
191 27 SOLLENTUNA
november
så
hade
Sverigedemokraterna
sin
valkongress
i
Eskilstuna.
Kongressen
varade från Lördag
förmiddag
till Söndag eftermiddag
där ca.3040 ledamöter
från hela landet deltog.
Kongressens
deltagare
gick igenom
allt
som gällde uppläggandet
av valkampanjen.
frågorna
gällde bland annat TV-reklam,
tidningsannonser
upprryckning
aven valtidning
med mera.
Det som bland annat beslutades
var att
satsa
hårt på Tv- samt tidningsreklam,
ett
speciellt utskick till samtliga förstagångsvaljare som skall bekostas
av ungdomsförbundet
och att aktiviteten
som redan ligger på topp
måste öka ännu mer på alla fronter.
Efter denna mycket trevliga och gIvandekongress
så skiljdes våra vägar i olika riktningar ut i landet med en ökad styrka och ett
ännu starkare harr infiir valåret 1994.
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Den inom Sverigedemokraterna
riksbekante
Mats Tolgen som innehar posten som distriktsordförande
i Småland har blivit utvald att sitta
med i panelen för det Sverigefientliga programmet
''Punilla
& Co."
och skall där tillsammans
med ett
antal andra kommel1tera
dc olika
ämnen som tas upp i progrJll1met.
net enda förbehåll och krav som
fmns fråll programredaktiirerna
är
att .Ylats under ing,j olllständighetc[
rLlll1nU
Sverigedell10k ra terna
P;)
n;lgor sa tt.
I vL"ka rdl .Ylar',-

Sverigedemokraterna
har
beslutat
att allt som tryckts av
partiet sedan starren 1988 sbll
arkiveras och registreras.
TY\-;lrr
innehar
inte riksorganisationen
a IIt ma teria I som u tgi vi ts och her
därför
alla kommunföreningar
och medlemmar
om hjälp.
Om Du innehar
protokoll,
mcdlcmsbulletiner,
tidiga Illllnmer av Sverigekuriren,
flygblad,
klistermärken,
foton, märken, ja
allt som har med SJ) att göra SJ
vore vi tacksamma
om Du vilk
skrck:! in matetlalct
till IZlb.
.\L1rk kuvertet ",'\rklv".

FVL

VAL
FONDEN

L

STAPELN!

När valet kommer 1994 skall
Sedan 93-11·11 har fdiaode bi<ira2 koomit jn: vi stå redo för
att låta nationaSumma 93·11·11: 127300.26;·
lismen bryta
Arne. Bergeforscn
l00:igenom.
Tomas. Regnsjö
200:Sätt in ett
Patriot. Flen
.50:Helvi. Spånga
100:belopp
AL. Hägersten
l00:Du också!
Förra redovisningen: 124064.26

Erik. Sjövik
Lars. Bandhagen
Helvi

100:200:100:-

Lillemor, Spånga

500:.

Magnus, Kristinehamn
Tomas, Borlänge
Christer, Valba
Madeleine, Norrköping
Tage, Alingsås
KG, Knivsta
AL. Hägersten
Arne, Bergeforsen
Rolf. Sthlm
Peter, Göteborg
Jonas, Uppsala
Roger. Flyinge

.40:l 00:300:l 00:50:.400:lOO:l 00:.400:300:20:300:-

Karl-Ivar, Kalmar
Lars, Bandhagen
Solveig, Skee
Patriot, Haningc
Patrick, Upplands- Väsby
Karl- Ivar ,Kalmar
Lars. Bandhagen
Solveig, Skee
Fredrik, Haninge
Karl-Erik:.S jöbo
Leif, Johanneshov
MärUl, Stockholm
Patriot. Flen '"

.50:200:100:50:50:50:200:lOO:50:l 00:50:-

2000:·
.50:-

Som ni kan se fortsätter pengarna att
strömma in på valfonden. men för att
lyckas i valet måste dcnna stapel vara
sprängfylld mcd namn på bidragsgivarc. Alla har dct svårt ckonomsikt i
dagens Lidcr mcn försök alt s;it!a in en
slant även du. Små som stora bidrag
hjälper. Vår förhoppning är alt vi i maj
skall ha mtt ihop 2CXl 000:-, Det fatlas
alltså drygt 65 000:-. Det kan gå. Nu
hoppa~ vi på Dig! Kila iväg till postcn
redan idag.

STÖD SDs

rSD-KURIREN NR22 UTENU~
I detta nummer:

• Presentation aven ledande partikamrat.
• Historik kring firandet av karl

XII.

• Vad hände 6:e November?
• Vad hände

~eställ

9/10 i Göteborg mm/mm.

ditt ex nu. Pris: 20:- 10 ex! 150:~

SD·93
Filmen om Sverigedemokraterna
som gick med bl. a.:

under året

• Årsmötet i februari
• Engelbrektsmarchen i Stockholm
• 6 junifirandet i R~lambshovsparken
• Sommarlägret i Sm~land i juni/juli
• Gotlandskampanjen i juli
• Västkustoffensiven i augusti
• 9 oktober i Göteborg
• 6 november SDU-demonstration i Stockholm
Och mycket, mycket mer...

Medlemspris: 125:Ordinarie pris: 150:rÄNKPAATTVI
AlltiD BEHÖVER AlLMANNA BIDRÅG
TILLVERKSAMHETEN PG:)) 45 65 - o

