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Fädernesland

Valtemperaturen stiger
Arsmötet har genomförts och detta gav bl a en
ny och stark styrelse, ett nytt partiprogram, nya
handlingsprogram, nya partistadgar mm.
- Nu har vi kandidater i 50 kommuner - målet är
100! Valfonden närmar sig målet .

..

- SO demonstrerade i Orebro och Norrköping.
- Turne har genomförts runt vänern, bl a med ett
stort möte i Dals-ed.
- SOV har bildat styrelse och program är på
gång.
Läs vidare i denna bulletin!
o

Arsmötet 1994
Denna gång hölls årsmötet i Norrköping. En kommun Skåne:Tina Hallgren-Bengtsson. Till posten som andre
som får anses tillhöra de allra viktigaste inför höstens viceordförande valdes distriktsledaren för Närke: Mikael
val. Det var ett 60-tal representanter från de olika distrik- Jansson. Han blir troligen första namn på kommunlistan i
ten som hade kommit dit. Inför årets möte hade vissa Örebro. Han är 28 år. Tidigare var han andre vice-ordföstadgeändringar föreslagits och dessa godkändes nu rande för centerpartiet i Örebro och blev av Robert
också. BI a har nu partiet även infört några nya viktiga Aschberg utnämnd till " landets sämsta centerpartist".
ansvarsposter. En av dessa är panIOrganisatOren. Det ser man på den starkt nationella linje som bondeförbunär en som är ansvarig för partiets verksamhet runt om i det en gång hade så var han nog snarare en av de
landet. en som håller kontakt med avdelningar, tar initia- bästa. Men nu är de ju fosterlandsförädare liksom de
tiv till kampanjer, e t c. En ny post är också andre vice övriga etablerade partierna så Mikael insåg att hans politiska hemvist givetvis fanns hos SO. Senaste tiden har
panlordfOrande.
han utmärkt sig som duktig talare på SO-möten.
Styrelsen:
Som ordförande återvaldes för sjätte året Anders Som partiorganisatör valdes Lars Emanuelsson från
Klarström. Som vice ordförande återvaldes vår fullmäkti- Göteborg. Han företrädde SO i TV-programmet "natteagerepresentant i HOör, numera även distriktsledare i fe' i höstas.
Fortsättning sidan 3..

ISD DEMONSTRERADE I ÖREBRO OCH NORRKÖPING l

I

Traditionellt har SD ett stort stöd i Orebro och Norrköping. Därför
kändes det viktigt att nu inför den kommande valrörelsen visa folket
i dessa kommuner att rörelsen finns och är på stark frammarsch! I
Örebro hade vi ju i färskt minne hur vi blev trakasserade av vänsterpöbeln när vi med endast ett tiotal personer skulle genomföra torgmöte där förra gången. Det låg revanschstämning i luften. Lördagen
den 5:e februari samlades vi vid Il-tiden på Järntorget i Örebro. Nu
var vi ca 150 personer med fyra trumslagare i täten, fullt med flaggor och banderoller som tågade genom staden. Många lördagsfla- ~
nörer applåderade och slöt upp spontant i leden. Så kom vi till '>
Stortorget och Engelbrektsstatyn där mötet skulle hållas. Där fanns en grupp motdemonstranter oc en e e ny lkna .
Talare var:Mikael Jansson, Robert Wennerstedt och Anders Klarström. Dessutom läste Eva (en ny duktig medarbetare i
närradiogruppen i Stockholm) upp en nationell dikt, Vårt är landet. Kommunisterna försökte störa mötet med tillrop och
slagord men det var många vanliga Örebroare som applåderade och visade oss sitt stöd. Mötet var mycket lyckat!
Några timmar senare var det dags för Norrköping att få sin portion av patriotismens budskap. Vid samlingen blev vi
något fler än i örebro, ca 200 som med dånande kamprop tågade genom staden. Mötet hölls från trappan till tyska kyrkan - en plats som till stämningen påminde lite om Götaplatsen i Göteborg. Även här fanns det motdemonstranter på
plats med röd/svarta,anarkistflaggor. Talarna var samma som i örebro med undantag av Tina som nu slöt upp med en
grupp Skåningar. Talen hölls med ännu större glöd här. Efter
mötet avslutade vi med nationalsången. Nerikes Allehanda,
Östgöta-korrespondenten och Norrköpings-tidning skrev efteråt
ganska sakliga och korrekta reportage om det hela. Däremot hetsade Norrköpingstidningen Folket och Örebrokuriren i sina reportage ganska grovt mot oss och genmälen fick vi som vanligt inte
in. Sammanfattningsvis måste vi vara mycket nöjda med aktionen. Vi har befåst och stärkt vår ställning i två av höstens absolut
hetaste kommuner. Det var bra!
Ett längre reportage med bilder kommer i nya kuriren!

AI(TIVITETER
Tyvärr hann vi inte med att ge ut en
februari bulletin. Valförberedelserna
tar all tid just nu. Så därför kan vi
här (av utrymmesskäl) bara ge en lite
summarisk aktivitetsrapport:
VÄNERTURNE:
Klarström, Emanuelsson, m fl reste
mellan 9:e och 17:e februari runt
Vänern och höll möten. Det hölls
möten och propagandaaktioner i bl
a: Kristinehamn, Filipstad, Koppom,
Karlstad, Arvika, Hällefors, Amål,
Mellerud,
Strömstad,
Tanum,
Lysekil,
Uddevalla,
Lidköping
Falköping och Dals-Ed. Det sistnämnda var det mest lyckade. Det
hade föregåtts aven specialbulletin
till samtliga kommunens hushåll.
Turnen gav ekon i Göteborgsposten,
Skaraborgs-läns
allehanda,
Lysekilsposten och Dalslänningen.
Många nya medlemmar i regionen
kunde efteråt registreras och vi kommer satsa på flera fullmäktigemandat
i området till valet.
SKÅNEi
Under december/januari delades det
ut ett specialflygblad till alla hushåll i
Höör. Tina har blivit intervjuad i

radioskåne om sitt arbete. Flera
möten har hållits. Bl a i: Svedala,
Kristianstad,
Ystad, Hässleholm,
Trelleborg och Landskrona.
Bra uppslutning och nya medlemmar
kan rapporteras.
NÄRKE:
I efterdyningarna från demonstrationen i Örebro har en intensiv debatt
följt där Jansson fått in flera bra
insändare. Flygbladsaktioner bedrivs
regelbundet.
VÄSTSVERIGEi
I Trollhättan pågår en intensiv debatt
om SD. Helt klart är att våra motståndare är oroliga för vad som kan
ske till valet. Bl a skrevs en tre helsidor lång förtalsartikel om oss i
Trollhättans tidning där några motståndare fick sitta oemotsagda och
fantisera och vräka ur sig de grövsta
beskyllningar och lögner om vårt
parti. Det har också gått ut en skrift
till kommunens samtliga hushåll med
rött omslag som kallas "Trollhättans
lilla röda". Det är en grovt lögnaktig
propagandaskrift med rent dravel om
det
mångkulturella
samhällets
påstådda välsignelse. Den är finansie-

rad med skattemedel. Men nu går vi
ut med en svarsskrift med liknande
uppläggning, fast givetvis med blågult omslag till alla hushållen. I flera
andra västkommuner pågår ett intensivt arbete, inte minst i Göteborg och
Mölndal.
DALARNA:
Här är det högt tempo i arbetet. En
medlemsbulletin för SD-medlemmar i
landskapet har startats. Flera möten
har hållits, bl a i Smedjebacken och
Ludvika. Flygblad sprids i stora
mängder och här kommer v.i säkerligen in i flera kommuner.
Allmänt:
I övrigt rapporteras om en hög aktivitetsnivå. I Stockholm har den yttre
aktiviteten organiserats genom bildande av sk frontgrupper. De består
av tio man och skall svara för yttre
aktiviteter som gatuförsäljning, flygbladsutdelningar,
mm, minst två
gånger i veckan. Tyvärr har det varit
ont om flygblad och afficher senaste
tiden. Men storproduktion pågår och
massor med valpropaganda är på
gång!

Anmötet, fortsättning från sid 1

.

Det programmet var tyvärr en skandal - Öholm var otroligt partisk men Lars gjorde så gott han kunde.
I övrigt har det beslutats att SDU-Iedaren automatiskt
skall sitta i styrelsen. Det blev Robert Wennerstedt som
valdes till detta. Övriga styrelseledamöter blev: Sven Erik Larsson
(Borlänge),
Charlotte
Wemmenlöv
(Hedemora), Mats Tolgen (Växjö), Marcus Koch (DalsEd), Tomas Johansson (Stockholm), Urban Persson
(Trollhättan), Roger Lindh (Norrköping). Ing-Marie
Dahlström (Eskilstuna) En stark styrelse, vilket behövs
nu när det står ett viktigt val för dörren.
Nya partiprogramet
Det var fem år sedan vi fastslog vårt partiprogram. Nu
är det dags för ett nytt. Inför årsmötet hade ombuden
fått utkast till ett nytt. Givetvis delvis baserat på det
gamla men aktualiserat, förlängt och fördjupat. Det var
många viktiga frågor vi hade att ta ställning till och
debatten var mycket intensiv. Bland frågorna som togs
upp märks bl a följande:
.•. SO skall förespråka att Sverige lämnar FN.
.•. SO vill att alla etniska främlingar som kommit till

vårt land efter 1970 skall repatrieras. De som kommit
före skall vi underlätta hemresan för.
.•.SO vill införa en föräldrarpeiming där en av föräldrarna kan vara hemma med barnet under dess sex första
levnadsår. Barnbidrag skall inkomstprövas. Reformen
skall till en början överfinansieras med hänsyn till den
allmänfinansiella situationen.
.•.SO säger ja till JAS.
.•.SO säger nej till Oresundsbron.
Ja, det var mycket vi kom fram till dessutom klubbades
ett försvarsprogram. Ett skatteprogram skickades på
remiss och skall delvis omarbetas och med breddning
omvandlas till ett allmänt ekonomiskt handlingsprogram. Ett kulturprogram och nya stadgar antogs. Så
småningom kommer att trycka upp detta.
Därefter höll vi en allmän planeringskonferens med
tanke på den stundande valrörelsen och klart är att nu
blir det ett enormt tryck och gasen i botten ända till söndagen den 18 september. Klart nöjda etter det bästa och
mest lovande årsmötet hittills åkte vi alla därefter hem
var och en till sig. En längre rapport om nya partiprogrammet finns med i nya SO-kuriren.

En del
av konferensdeltagarna
församlade
utanför
möteslokalen.
Stämnin
gen var

p~ topp!

NYA ADRESSER:
SO-Kristinehamn:

Box 239, 681 25
Kristinehamn. PG: 447 34 71-3
SO-Kristianstad: Box 7021, 291 07
Kristianstad.
SO-Uppsala: Box: 1932, 751 49
Uppsala.
SO-Ystad: Box 78,271 22 Ystad.
Pg: 643 30 61-6.
SO-Sundsvall: Nytt tel: 060-500608
I senaste SO-Kuriren blev SO - Norrköpings adress fel.
Den rätta adressen är: SO-Norrköping, Box 1007, 600
10 NORRKÖPING. Pg: 437 50 42 - 1

SO i Närradion:
Lördagar 88 mhz. 14.00-15.00
Nattsändningar med telefonväkteri,
reportage, mm. Flera ledande partimedlemmar medverkar.
Datum: 4 April. 00.00-06.00
Datum: 14 Augusti. 00.00-06.00
Dessutom planerar Stockholmskanalen
Öppet Forum att återkomma med Rolf
Petterson och Bo Nilsson som huvudpratare. Mer information kommer.

rNU BRINNER DET I KNUTARNA.1
1994 års valrörelse närmar sig~
1991 hämmades vi mycket under
valrörelsen. Inte minst på grund av
en skriande brist på pengar. Därför
grundade vi valfonden strax efter
detta val. Vån minimimål har
varit 200 000 kronor. Många trogna medlemmar har under tiden
ställt upp och valfonden har stadigt vuxit. Vilket brukar redovisas
på denna sidan i bulletinen. Nu är
det oerhön viktigt att vi slutspurtar så gott vi kan. Redan i april är
det dags för beställning av valsedlar. Vi räknar med att beställa 4miljoner
riksdagsvalsedlar.
Kostnad: 128 000:-. Dock kommer den "vanliga ekonomin" samt
vissa av panidistrikten att vara

••

med och betala dessa, men mycket pengar f6rsvinner redan där. Vi
kommer att fa gigantiska kostnader för utskick, tryck av valpropaganda, annonser, mm. Runt om i
landet kommer hundratals aktiva
att göra allt och offra från sina
egna fickor för att kunna vara med
på paniets valturneer. SDU kommer att genomföra utskick till förstagångsväljare. Varje utskick kommer att kosta minst 1 krona. Vi
hoppas kunna sända ut SD-kurirens valextra till pressbyråer och
butiker, vi hoppas även att fa råd
med TV-reklam. Ja, det är mycket
som vi vill och önskar, men kommer vi att kunna det? Ja, där hop-

pas vi nu på dig! Detta val är oerhön viktigt. Vi vet att vi är på
gång. Medlems- och sympatisörtillströmningen
är bättre än
någonsin. Vi skall in i mängder
med kommunfullmäktige
och
vinna många riksdagsröster i det
val som nu kommer. Men då
måste vi alla hjälpas åt. Efter valet
kommer man ångra det som inte
gjordes när vi far se hur starkt stöd
vi egentligen har. När detta skrivs
är vi uppe i ca 150 000:-, i nästa
bulletin är stapeln tillbaka. Kan vi
hoppas vara uppe i 165 OOO:-?
Och kan vi ha nått målet 200
000:- i juni?

Nu hoppas vi på dig!

STOD VALFONDEN: 649 36 00-8
"Blomman" har lovat att stoppa oss i
varje kommun vi dyker upp. Då får
han att göra! Nu har vi över 300
kandidater anmälda i över 50 kommuner. Men självklart behöver vi
ännu fler. Även i de kommuner vi
har kandidater, eftersom det i vissa
bara finns en kandidat. Minst tre bör
man ha. Vi måste bli fler som ställer
upp och visar vad vi står för.
Sverige kommer aldrig att räddas av
"soffpatrioter". Anmäl er nu!
Hittills har vi kandidater i följande
Kommuner:
Stockholms

län:

Haninge,

Salem, Upplands-väsby,
Tyresö,
Stockholm och Huddinge.
Uppsala län: Tie~. Södermanlands
län: Eskilstuna. Östergötlands län:
Norrköping.
Jönköpings
län:
Jönköping och Eksjö. Kronobergs
län:Lessebo,
Växjö,
Älmhult.
Kristiansstads
län:
Hässleholm.
Malmöhus län: Höör, Malmö, Sjöbo
och Ystad. Halland: Halmstad, Varberg,
och Laholm.Göteborgs och bohus
län:
Göteborg,
Partille,
Stenungssund,
Strömstad och Tanum. Älvsborgs län:
Borås,Dals-Ed,
Färjelanda,
Lilla
Edet,och Trollhättan. Skaraborgs län:

I Självklart ställer jag upp som kandidat.
:
Kontakta mig!
:
Jag ställer upp i:(Sätt kryss före)
l_Riksdagsvalet
l_Landstingsvalet i:
_
:_Kommunalvalet i:
_
: Namn:
I Adress:

ITel:
I Skickas in till: SO, kandidater för, Box

I

200 85, 104 60 Stockholm.

Mullsjö, Mariestad. Värmlands län:
Karlstad.
Örebro
län:
Lindesberg,Örebro,
Kopparbergs
län
:Borlänge,
Hedemora,Smedjebacken och Säter.
Västernorrlands
län:Timrå
och
Sundsvall.
Västernorrlands
län:
Storuman. Ca femtio kommuner så här
långt. Men nu satsar vi på aktivt arbete
för att öka siffran rejält. Kan vi nå 100
kommuner. Alla kan ställa upp. Tror
man sig inte kunna klara av att sittai fullmäktige kan man av solidariska skäl
hjälpa till att fylla upp listorna åtminstone. Det är inget problem bara man
säger till.

~--------------------------------------------------,
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ENGELBREKT 1994

I

l Nu närmar sig den fjärde engelbrektsmarchen.
Låt
loss tillsammans göra den till den största, mest välorganiserade hittills. Billiga resor annordnas från hela
landet-tag kontakt med närmaste lokalförening.
Det blir spelning på kvällen.
Trumslagare och ev blåsare kommer att medverka.

Datum: Lördag 23/4. Mer info kommer!

--------------------------------------------------~
MÄNGDER MED VALPROPAGANDA!
Nu är det äntligen på gång. Afficher, flygblad, broschyrer, klistermärken, mm. Beställ propagandapaket nu. (Ett fullt
Sverigepaket). Det kostar endast 100:- men är värt över 300:-.
Skriv propagandapaket på inbetalningskortet.

