
Nu börjar det dra ihop sig till riksårsmöte igen.
Enda skillnaden mot föregående år är att tid-

punkten är flyttad 1 vecka. Fastställt datum för
1995-års riksårsmöte, genomgång och summe-
ring av valåret -94, är helgen 4:e - 5:e mars.
Orsaken till att vi här inte går ut med plats är helt
enkelt rent säkerhetsmässig.
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och beräknas hålla på till kl. 16.00 på söndagen.
Förhoppningsvis kommer den viktigaste biten att
vara avklarad vid lunchtid på söndagen. Detta
ger möjlighet för dem som har lång resväg hem
att lämna mötet tidigare.

Lördagskvällen är vikt för nationell samvaro
under stillsamma former partikamrater emellan.
Lägg dock på minnet att fylleri och ociviliserat
uppträdande betecknas som partiskadlig verk-
samhet och bestraffas därefter (t ex. genom
avvisning eller uteslutning). Måttlig alkohol-
förtäring medgives dock.

Övernattning kostar 235:- / person i delat
dubbelrum inklusive frukost. Måltider samordnas
ti!1c\/erkomliga priser. Du som önskar att deltaga
bör så fort som möjligt anmäla ditt intresse. i
törs!C1 hand till din h.onlll1LJntöreninq oell om
:;:g811 sadan tlnns p2 (iln ort, kontakta SDHlks
För samtliga deltagare som önskar övernatta
gäller att avgiften 235:- insättes på SO-Riks
postgirokonto: 23 45 65 - O snarast, dock
absolut senast den 17:e februari.

Om någon vill övernatta natten till lördag går
även detta att ordna, kontakta SO-Riks.

För att få lov att deltaga på riksårsmötet,
måste du ovillkoriigen vara medlem iSO eller
SOU. Vi förbehåller oss rätten att avvisa dan
som Inte i-<,;:,n styrhc1 ~;itt l1ledlemsskap (inga

undantag). Passa på att förnya ditt medlems-
skap redan nu!

Rösträtt på årsmötet har samtliga närvarande
ordinarie styrelseledamöter samt tre ombud
från varje län. Dessa tre personer ska vara
utsedda inom respektive län, i samband med det
lokala årsmötet, innan riksårsmötets början. Om
Ji110L,j dj b.~t.iisE;;~ida ~!;l3r G'n nayra Ori.lalrieter
föreligger angående vilka personer som har röst-
rätt, kommer lottning att ske, me!lan på årsmötet
närvarande personer, inom respektive län.
Vidare har tre ombud från SOU rösträtt.

Arsmötet kommer att besluta om nytt partipro-
gram. Detta nya program kommer att baseras på
det program som klubbades på förra årsmötet.
Det har visat sig att det behöver revideras på
vissa punkter, b la. på grund av att Sveriges EU-
anslutning ändrade vissa förutsättningar.

Vi hoppas att ni medlemmar kommer med
synpunkter till kommande program. Tänk på att
detta är Din chans att påverka partiets framtida
ut··/eckling. Dina synpunkter kan du enklast föra
fram genom att lägga en motion. Tänk bara på
att skriva kortfattat, och glöm inte att motionen
måste skickas senast den 17:e februari (pO:;1
slampeln galler).

Om du inte har nagot partiprogram kan du
beställa från SD-Riks för "medlemspriset" 20:-.

SO-Riks förbehåller sig rätten att ensam sta
för all eventuell försäljning. Ideella försäljningsini-
t:ativ välkomnas dock, givetvis efter samråd med
F~iks.

Härmed hälsas alla SD/SDU-medlemmar
välkomna att deltClgC:!på Sverigedemokraternas
riksårsmöte .



" öd åt all
blonda präk" --a

vikingar!"
Ja, så kan det låta när en otacksam inkräkta-
re, vid namn Mikael Alonso, som tidigare
varit sångare i ett punkband (KSMB), från en
scen i Rinkeby på Lucianatten informerar den
inkräktardominerade publiken om vad man
skall göra med oss svenskar. "Död åt alla
blonda präktiga vikingar" skrek han. Det är
titeln på en av bandets låtar, inte nog med det,
kräket har till råga på allt fått uppdrag i
Ku Itu rdeparteme ntets/Civi Ideparte mentets
ungdomskampanj mot främlingsfientlighet och
rasisiTI (!d.s: Ul'lgdchriskt';o.iTipanj iTict 8··./6(ga
och svenskarna).

Om inte ovanstående uttalande kan kallas
Rasism så vete faan! Vilket herrans liv det
skulle ha blivit om någon sverigedemokrat
uttalat något liknande, då hade det med ens
blivit tal om "Hets mot folkgrupp", "Anstiftan till
mord", "Uppvigling" eller liknande. Olika möj-
ligheter till åtal och nödvändigheten av sam-
hällets kraftiga markering medelst fängelse-
straff (helst långt) hade ältats i evigheter.

Det har i alla fall inte hörts några protester
ifrån Landsförrädarna i Riksdag och
Regering angående Alonsos uttalande, det
hade vi heller inte väntat oss, hade ni? Det är
klart, man sparkar ju inte sig själv i baken, det
v<:u ju förbrytarregeringen Bildt som den 28:e
.lpi Ii ~~~·l buslutQdu L1tl tillsaltd un Zld)l~t~,
grupp med uppgift att genomföra den ung-
domskampanj mot främlingsfientlighet och
rasism, som gick av stapeln den 10:e decem-
ber 1994 och som nu håller på att få fart på
verksamheten med hjälp av vissa antirasist-
och invandrarorganisationer.

I denna fråga har de alla samma åsikt, och
håller varrlnora om ryggen. "Vi är ju ett mass-
kulture!!t samhäl!e nu" Sc'l därför jr

Social"demokrater"na givetvis inte sena att
sanktionera "anti-svensk-kampanjen" i sin hel-
het och de kommer säkerligen, i ett senare
skede när kulturberikarna satt sprätt på alla
pengarna, att avsätta ytterligare flera miljoner
utöver de 14 "ynka" miljoner man från början
tilldelade den hatfulla anti-svensk-kampanjen.

Det svenska samhället går nu mot en
fasansfull utveckling där samhällets lägst stå
ende avskum favoriseras och lyfts fram av
landsförrädärregimen. De tilldelas fantasipos-
+~~ ",..1-, +;+!.",' ",-&hi++", .•.lo "f'h lr~m+"'!'1!'~ cno('io!lt
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för deras skull, alltmedan bluffmedia lyfter
dem til! skyarna och förhärligar allt de gör
samtidigt som de bespottar allt svenskt. De så
kallade kritikerna lovprisar packet och kysser
marken de går på.

För att passa in förrädarregimens mönster
skall du antingen vara invandrare, kommunist,
kriminell, narkoman, bög eller liknande. Helst
skall du vara alltihop på en och samma gång.
Här följer några praktexempel: Mikael Alonso
och Dogge i Lat(r)in Kings har fått "arbete" på
Civildepartementet, Doktor Alban har fått
"arbete" på Kulturdepartementet och den fd,
värstingarnas värsting Paulo Roberto har helt
plötsligt "blivit" programledare på TV.

Den perverse bögen Marc Levengood h;lr
bl'ldo ~~Yilt..:;oell IlUr1s sum pruQldllllp.c111I(} i TV
och RadiO. Hans "fru", Jonas Gardell är kult-
förklarad och anses vara en god författare och
helt underbar som "stand-up komiker".

Vart är Sverige på väg ...? Jo, rätt ner j

avgrunden om inget görs omedelbart. Bäste
sverigedemokrat, hur länge till skall vi låta
dem hållas, sanden rinner ur timglaset i 811t
snabbare tak.!'; L~t oss enas under parollen:

Sverige åt svenskarna!



rn- _erdos av mangkultur?
,." - .

I alla tider har grupper blivit förföljda och
mördade på grund av sina åsikter. Det har
varit vetenskapsmäi1~ filosofer, politiskt
oliktänkande med 'flera genom tiderna. På
90-talet är det vi nationalister som utsätts
för övergrepp.

Vid ii-tiden på nyårsdagen 1995 hittades
en ung man vid namn Anders Gustafsson död
vid en lagerlokal i Norra Hammarbyhamnen i
Stockholm.

Den 16-årige Anders hade blivit misshand-
lad till döds och kroppen var mycket svårt
sargad, bland annat var Anders högra hand
avhuggen och den är fortfarande inte funnen.
Anders var nationalist och det är mycket troligt
att det kan ha något med hans tragiska död att
göra.

Anders hade tilibringat nyårsaftonen på
"skinheads-lokalen" vid Fryshuset och av
någon anledning lämnade han lokalen ensam
efter 00.30.

På grund av de svåra skador han åsamkats
ar det troligen flera personer som utfört
mordE.·t ocr, polisen har tre huvudteorier om
Anders död.

1: Han kan ha blivit mördad aven psyko-
pat.

2: (Jet kan ha varit en eller flera personer
som har ett starkt hat till oss nationalister
som har utfört dådet.

3: Det kan ha varit en intern uppgörelse
mellan nationella.

Jag anser att man utan vidare kommentarer
kan avskriva teorin om en intern uppgörelse
mellan nationalister.

Att det skulle vara en psykopat som ligger
bakom mordet är väl den första tanken som
slår en när man får höra beskrivningen av ska-
dorna på kroppen. speciellt då den avhuggna
Gell ännll Hj funna handen. men misstankarna
llh.tar sig nog i de allra flesta lall mot clfldra
"grupper" när man får höra att Anders var
nationaiist.

Vilka grupper är det som ogillar oss
nationella och brukar utföra vålds-
handlingar mot oss?

Det är kommunister, anarkister i alla dess
varianter, samt vissa invandrargrupper.

Liberaler och liknande grupper brukar väl
ottast l;;t8 besvära oss på samma sätt

Vi vet med oss att anarkister och kommu-
nister i regel är mycket fega och de gör sällan
något utan uppbackning aven pöbelhop,
förutom när de klottrar ner både byggnader
och annat med sina "slagord".

Kanske är det kommunister eller anarkister
som ligger bakom dådet, men jag hade tänkt
att koncentrera mig på gruppen "invandrare"
aven speciell orsak. Nämligen; av de mord
eller misshandelsfall jag läst om, så är de
brutalaste oftast utförda av invandrare.

(Jag vill poängtera att denna artikel inte är
menad att dra alla invandrare över en kam
även om det kanske låter så i vissa öron.)
Vissa fakta kan man faktiskt inte bortse ifrån.

En muslimsk sed är t ex att hugga av
högerhanden på den som är otrogen sin
religion (Islam). Att mordet skulle begåtts av
muslimer, med denna teori som grund, tror
dock inte polisen eftersom deras experter
hävdar att denna sed endast gäller internt ha~,
muslimer.

Under siutet av 1994 sändes ett T"J'
prograin på TV4 där man högg av händer pa
folk och i Expressen hävdar man att det
programmet skulle kunnat inspirera mördarna.
Kanske var det ett ungdomsgäng som stötte
på Anders aven ren tillfällighet och överföll
honom spontant. Det kanske var en planerad
aktion där mördaren/na väntade utanför
lokalen för att smyga sig på ett lämpligt offer.
Om mordet skulle vara planerat så är det väl
konstigt att de gav sig på Anders som inte var
skinhead, det finns väl viktigare och mer
politiskt engagerade personer att ge sig på
än en 16-årig kille?

Man blir inte klokare av att spekulera i
denna tragiska händelse. Polisen håller hårt i
sina uppgifter men vi är väl alla överens om
atl ingen av oss skulle bli förvånad om dt~t
visar sig att det var Invandrare som I(lY
bakom? Det skulle i och för sig inte vara törsta
gången en nationalist tick sätta livet till p<'l
grund av sina åsikter'

Anders var en god kamrat och vän till
många av oss på SDU och det är med djup
sorg och saknad vi ser tillbaka på nyårsdagen
199~.



VAL-
FONDEN
Förra redovisningen:

349 818:-
Sedan 941215 har följande

bidrag inkommit på
Pg: 6293270-2.

Tord, Smedjebacken 50:-
Tage, Alingsås 200:-
Leif, Johanneshov 100:-
Lars, Bandhagen 200:-
Karl-Ivar, Kalmar 50:-
Fosterlandsvän, Laholm 100:-
Steve, Uddevalla 300:-
Gösta, Laholm 500:-
Margaretha, Örebro 50:-
Greger, Leksand 100:-
Tord, Smedjebacken 50:-
Dan, Uddevalla 150:-
Eva, Uppsala 2000:-
Hans-Erik, Malmö 200:-
Summa 9501 20: 353 868:-

Samtidigt som vi på SO-kansliet
önskar alla våra medlemmar en
God fortsättning på det nya året,
vill vi påminna om medlemsavgif-
ten för 1995.

Att vara medlem i SO kostar
200:-/år och även detta år får du
bulletiner, rabatter, inbjudan till
möten och demonstrationer etc. Vi
planerar inför perioden 1995-
1998, att SO-bulletinen ska
komma ut varje månad, och SD-
Kuriren, på sikt, 6 gånger om året,
nu när valet är över.

__ ;_"'1

~,DID-Det är Dina bidr:::g, medlems-
avgifter och stödköp som gör att
Sverigedemokraterna kan kämpa
vidare för svenskarnas rätt.

Bli medlem även detta år! Om
du känner att du vill göra en aktiv
insats så kan du kontakta din
lokalavdelning eller rikskansliet.

När du ska betala in din med-
lemsavgift, övertala din kamrat att
också bli medlem. Om alla värvar
en medlem blir vi dubbelt så
många och dubbelt så starka

Tänk på det patrioter!

Som alla förmodligen vet är
sista dagen för deklarationsin-
lämning ändrad till den 2:a maj!
Vi uppmanar Dig att tillsammans
med din deklaration bifoga den i
kommande bulletin medföljande

~ fo~ttning på det nya.år~t talongen, där Du begär skatte-
ons~ ~ E~ också .?Ch ta~ för lättnad på grund av den felaktigt
alla JU Ihälsntngar, väJgångsonsk- • ". ~.;_ ll •. I,~:•• _ •. _1:.:1. __
ningaroch tack så mycket för aHa' IVlva I');"" i~ip";lIl1;"C;II.

ftivillga bidrag till valfonden,ni ser Givetvis kommer din begäran
ju på så 2 i denna bulletin hur att avslås, men det viktiga är att
mycket pengar landsförrädama . d I dtiäJ' och det II .. t .., man visar att stora e ar avetSy av er a ra vars a ar JU
till viket ändamål pengarna
används. I viket annat land skulle
inkräktareoch paras~erfå skatte-
per1g<s.rtill att dra gäng ha1l<am-
panjer mot den infödda befolk-
ningen? Svaret på frågan är: Det
finns inget annat folk som skulle
godta den diskriminering som
makthavama utsätter oss sven-
skar för, möjligtvis i en diktaturav
ena eller andra slaget. Detta är
verkligheten mina partikamrater,
detta händer medan svenska
ungcbmar kulturberkas till döds
vid Fryshuset i Stockholm och på
andra platser i Sver~. Cllh enligt
MikAel Alonsos rPkOnlArxialoner B Ii Sk ribe n t !
Men vad bryr sig 'Svel lSSOIl' om 811redaktioflSlIledarbetare pa SD KUJHen
det, inte ett dugg, så länge fjärr- Du behöver inte vara så väldigt insatt i
kontrollenfungeraroch barskåpet
inte är helt tomt är ingen reakton politiken för att ha åsikter i den ena eller
att vänta. Svenssons öde håller andra fragan Det är bara att skriva lIur
c:k:>ckpå att komma ikapp honom, dina funderingar på maskin eller för hand.
snart ,gr det Svenssons tur att Kanske finns det redan en färdig artikel
sörja sin (btter som blev grupp- i någon lokai dagstidning, som tar upp
våk:fulgen till döds eller sin son något speciel!t Skicka ditt alster till oss
som OCk halsen ;wskuron av märkt "SO-Kuriren".
n~n kulturberikare för <1lihan Om du har elt ämne du vill skriva om
~ade en sVt~nskfl;qp p;'l Sinj men som du tycker passar bättre l.i.1Iung-
jacka. dOf1ldrI-.andu 5i',oIV3 till Ung FrontlSDl J
I I.' _

Nu har dc nya skivorna komllllL
"Genom kamp till Seger" med Pluton

Svea och "Svensk Makt" med det gamla
kultbandct Pro Patria. Pro Patrias skiva
innehåller inspelningar av gamla men

tidigare outgivna låtar och Pluton Svea ;lr
en ny grupp med helt nya låtar.

SO Us pris: 129:-/st.
Anv;lnd postgiro: 6493600-&

svenska folket inte accepterar
det dåraktiga sätt som Sveriges
ekonomi sköts på. Det ger sam-
tidigt din lokala skattemyndighet
lite roligt extraarbete da de
måste besvara alla yrkanden I
skriftligt.

Vi viii ju inte att någon skall
,...i++"'J ,,:,,\:(""~I_.!~C' ,..;-h '"'l t1!'"2 +, !~"U''',",0:-_1
~~'~~d;~''''~Sv~~'~~;~~~~b~~;;ji.
sitt anletes svett, eller hur?

Ny adress! ·1
SO-Skåne, Box 1194 .

221 05 LUND
Telefon: 0413-53043

p....S,»'''· '.' ". " .,
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Du som flyttar 'kom ihåg
att meddela oss din nya
adress. Annars missar du
bulletinen och vi får den:
,·etur. Ju fortare. desto
bättre.

SD / SDUkund!
Vid din beställning skulle vi
vara tacksamma 0111 du lämnar
ditt telefonnummer. Detta skul-
le underlätta vårt arbete om
något frågctccken skulle dyka
upp i samband med (~xpedic-
fJnw'n,


