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Tisdagen den 6:e juni kl. 1900 samlades vi sverigedemokrater, i
den Kungliga huvudstaden Stockholm, detta ar sarnlades vi
dock i Vasaparken for att pa vart eget nationella satt for femte
aret i rad an en gang fira Sveriges och Svenskarnas egen dag.
Konferencier, Henrik Enmark halsade alIa oss
Svenska nationalister valkomna att delta i SDs
sedvanliga nationaldagsfirande.
Vi var valsignade med ett underbart vader dagen till ara,
det paminde de flesta om vilket vackert land vi
har, och vilka oersattliga varden som vi haIler
pa att tappa greppet om. Tomas Johansson holl
ett inledningsanforande
som kan overtyga nara
pa vem som helst om rattfardigheten
i kampen
for ert Svenskt Sverige, han fick ocksa manga
langa applader som tack for sitt framtradande.
SDs funktionarer initierade en insamling under
nationaldagsfirandet
som inbringade he1a 3230
kronor
till verksamheten,
namnas bor art
nagon lade 1000 kronor i insamlingshinken, vi
tackar speciellt for det stora bidraget men

givetvis aven for de mindre bidragen. Var valtalige Partiordforande,
Nlikael Jansson som var
dagens huvudtalare holl ett langt och mycket
innehallsrikt tal som behandlade svenskarnas
situation i ett mangkulturellt
Sverige samt det
mesta som den politiskt
intresserade
kan
komma att fundera over. Han halsades hjartligt
valkommen som ny partiledare av alIa narvaran de nationalister
med rungande
applader
efter ett mycket overtygande framtradande.
Vi
tackar Tomas Johansson och Mikael Jansson
for deras medverkan den 6:e juni 1995. Deras
tal kommer att kunna kopas for en billig peng,
antingen som skrift eller som kassett, men det
aterkommer vi till i en senare SD-bulletin. Vi
vill ocksa tacka alIa deltagare for att ni kom.

Nytt partiprogram 1996/
Forslag till andringar/justeringar i vart partiprogram skickas till:
SD-Orebro, Box 526, 701 50 Orebro. A.lla SD- / SDU-medlemmar
som har vettiga synpunkter far en remissversion av 1996 ars partiprogram. Valkommen med dina synpunkter. Sista datum for att sanda in
sina synpunkter ar 15:e September.

Maastrichtvagen delar sig!
Unionsforesprakarna stotte pa motstand i Maastricht, varfor fordraget har en regel som galler
en oversynskonferens 1996. Da skall beslut tas i .sadana avgorande fragor som; &l<apandeav en
europeisk identitet, unionsmedborgarskap och en gemen·sam utrikes- och sakerhetspolitik. Endast .
om medlemslanderna ar overens kab. beslut tas.

Oversattningsbyrakratin:
Budgeten sprack for den statliga delegation som skall oversatta EUs regelverk. De fran borjan
kalkylerade 70 miljoner kronorna rackte inte, det kravs ytterligare 12 miljoner. Undertecknad
som tidigare varnat for ett lang:;iktigt hot emot enskilda europeiska sprak, sarskilt de mindre, kan
bara paminna om att hotets omedelbara uttryck ar risken att forst fa men sedan allt fler ledamoter i EU-parlamentet faller for iden om ett gemensamt forsta sprak.

Svensk lag duger inte!
Alla EUs forordningar blir automatiskt gallande i Sverige. Svensk-ratt far aldrig inforliva EUratt, utan maste lagga sig platt och foreskriva direkt tillampning, t ex. lag om tillampning av EUlag §-si eller §-sa.

Ett granslost Europa:
Som en kontrast till forre EU-minister Dinkelspiels svarbegripliga teorier om att "granserna blir
tydligare om de suddas ut", kan man konstatera art handel mellan EU-Iander inte langre kan
kallas export eller import utan "gemenskapsinterna forvarv". Egentliga Svenska tullintakter vid
handel med icke EU-Iander gar rakt in i EUs kassa.

EU-namndens protokoll:
For art Riksdagen (Svenska folkets ombud), inte helt skall komma vid sidan av den mellanstatliga delen av EUs beslutandeprocess, "Europaradet", har en EU-namnd inrattats. Anledningen till
att den inte kallas for utskott ar att den inte har nagon beslutanderatt. Varje fredag sammantraffar EU-namnden med Regeringen for art samrada om foljande veckas arenden i
"Europaradet". I praktiken ar det da redan for sent, det mesta ar i det skedet allaredan avgjort.
Den som vill kanna Regeringen och Riksdagen pa pulsen, skall veta art EU-namndens och
Regeringens sammantraden protokollfors ord for ord. Forutom vissa kansliga bitar som kan
avsloja forhandlingspositioner ar dessa protokoll offentliga, och de som sa begar far ut demo

Sverigedemokraterna

staller inte upp i EU-parlamentsvalet!

I andra Hinder har nationella partier med EU-motsdind i sitt partiprogram
framgangsrikt stallt upp i val till EU-parlamentet. Det ar bra, dar makten finns
dar skall vi ocksa saka vara.
Trots detta har Sverigedemokratema valt att inte stalla upp i EU-parlamentsvalet 1995, en av orsakema ar att aven en minimal kampanj skulle kosta mycket
pengar, pengar som vi anser att vi kommer att behava infar valet 1998, da vi
siktar pa ett nationellt genombrott med SD i riksdagen.
De extra tiotals miljoner (skattepengar) som Riksdagspartiema tilldelade sig
sjalva infar EU-valskampanjen fick vi som vanligt inte en krona avo

Var rekoll1mendation till SD-medlemmar:
Vad vi i Riksorganisationen vill rekommendera vara medlemmar att rasta pa i
hastens EU-parlamentsval, aterkommer vi till i en senare SD-bulletin.

Sanningen sipprar fram!.
Trots aU Socialdemokraterna talade om EU "endast som-eU samarbete" ar det ganska laU aU
se vart deras I~dande .politiker syftar. (Las oeh fundera over nedanstaende skandalosa uttalanden.)
Ext. Forre framti~ministern oeh kampanjledaren fOr JA-till EU, Odd Engstrom har skrivit en
artikel i DN, dar han sager sig vara "osaker pa om Sveriges Riksdag verkligen behovs".
Ex2. Ingvar Carlsson skriver i boken "Ingvar Carlsson - samtalsbok med Goran Ferm" aU han
tyeker aU "det yore Iyekligt om "europas nationer smalte safQ.mantill en enda".
Ex3. Allan Larsson, de Svenska Socialdemokraternas representant i den grupp av socialister
oeh socialdemokrater som skall f6rbereda sig infOr EUs regeringskonferens, har gjort klart aU
han "anser sakfragorna vara viktigare an de institutionella fragorna".
Ex4. Maj-Lis Loow har som ledare fOr de Svenska Socialdemokraterna i EU-parlamentet fOrt
fram konkreta fOrslag om majoritetsbeslut pa flera olika omraden, aven inom utrikes- oeh
sakerhetspolitiken.
De viii berova oss Svenskar var nation, vart folks fosterland ... !

Sv'""engerl~alcra!erna uppmanar hanned alIa medlemmar att ~kld:iP -err vtiigfmgs6nskning till denne 0vanligt .z:ap.)'ggade man sam ,Y<lgar-},r1tamot etablissemangets
oskrivna lagar am vilka asikter som"'~:B~~rz:l!! offentliga sammanhang.

All heder at D!!{;j/JJ-SvefiSKetiokampare ....
A~r~£s.;.!!.enrik Dagard,
~J1lHtS'1tli PriidrottsjOrbundet, Box 5628, 114 86 Stockholm •..
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Ovanstaende uppmaning Uinkte vi ga ut med efter Henrik Dagards sensationella uttalande i Expressen
den 17:e juni angaende var nuvarande flykting-/invandringspolitik, men tyvarr hann media fOre. De fick
honom att be om ursakt i Expressen den 2:e juli. For dig som missade elandet Merger SD-bulletinen hans
ursakt ordagrant, sa har skri ver han.
"Jag har i ett par tidningsintervjuer uttryckt mig pa ett vis som gjort manga ledsna och upprorda. Till
alia er vili jag be om ursakt, och jag hoppas att ni ger mig en chans att med mer genomtankta ord forklara vad jag innerst inne tycker. Lika illa ar det att jag uttryckt mig sa ovarsamt att invandraifientliga
manniskor tolkat det som att de i mig har en van. Det har de inte.
Aldrig i livet att jag nagonsin kommer att kanna sliiktskap med den hardnande attityden mot invandrare
som finns idag, den strider heft mot min manniskosyn och mot min person. Jag ar idrottens ambassador i
Roda korset, och som sadan reste jag - utan nagon som helst ersattning - sa sent som i april till ett flyktinglager i Afghanistan for att hjalpa. Jag deltar ocksa aktivt i VM aid-arbetet, aven det ideellt, och jag
gor det for att forsoka bidra till att gora varlden lite mer rattvis och mansklig.
Det ar ett klent forsvar; men jag ar idrottsman, och aven om jag inte ar ovan att tanka pa annat an
idrott ar jag ovan att i intervjuer prata om annat. Jag slarvade, blandade ihop begreppen och tankarna,
men tankte att det vet val alia anda att jag inte ar rasist elier ogiliar invanrare. Men sa enkelt var det
inte. Jag forstar nu att jag som idrottsman ochforebild maste vara mer varsam med orden, och detta ar
vad jag tycker:
Sverige ska absolut ta emot flyktingar. Visst har vi vara ekonomiska problem, men vi ar anda en fOrhallandevis rik nation. Naturligtvis ska vi ta emot manniskor som hamnat i nod.
Min kritik mot invandrarpolitiken handlar om att vi Idter sa manga invanrare bo pa en och samma
plats, och oftast i ratt torftiga fOrstader. Min asikt ar att det yore battre att sprida ut invandrargrupperna, sa att de enklare kan fa kontakt med oss infOdda svenskar. Sjiilvklart begriper jag vardet aV att
miinniskor fran olika kulturer mots och umgas. Ocksa mitt liv ar berikat av manniskor fran andra
liinder och kulturer. Jag har dessutom varit gast i USA i mer an ett ar, och jag vill tro att
Forts. sid. 4.
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SD-Kuriren:' Sverigedemokraternas
partiorgan.
120 kronor for 6nr. Postgiro: 234565-0.

FORRA
REDOVISNINGEN
365 784:FROM. 95 05 17 'HAR
FOLJANDE BIDRAG
INKOMMIT pA POSTGIRO: 629 32 70 - 2.
Dan W,
Uddevalla 200:Conny S,
Nacka 100:Tage,
Alingsas 100:Stig,
Vallingby 100:Robert,
Solna 80:Gosta,
Huddinge 75:Mikael,
Orebro 100:Tage,
Alingsas 50:Gosta,
Huddinge 100:Goran,
Vasby 200:Nicklas,Hisings-Karra
74:Per,
Torslanda 100:Mats,
Malmo 100:Marta,
200:Patrik,
Goteborg 100:Mikael,
Orebro 100:Joakim,
Goteborg 100:Mikael,
Goteborg 100:Jimmy,
Mariestad 50:Hans-Erik,
Malmo 200:Karl-Ivar,
Kalmar 50:Mikael,
Goteborg 75:Harald, Ljungbyhed 200:Tage,
Alingsas 100:Niclas, Hovmantorp 200:Roger,
Norrkoping 100:Johan,Enskededalen100:Mikael,
Orebro 100:Sune,
Norrkoping 200:Patrik,
Goteborg 100:Joakim,
Tierp 40:Erik, D
Stockholm 100:Joakim,
Goteborg 100:SUMMA 95 07 04:
369 478 KRONOR.
TACK SKA NI HA ALLA
PATRIOTER, VI HORS!

Invandring: sammanbrott eller utveckling? 88sidig bok om flyktingpolitikens betydelse tor vir
framtid. 79 kronor. Postgiro: 234565-0.
Tidningen "Bhl-Gula'· fnlgor" .. Om invandring,
Svenska intressen, lojalitet med Sverige. 6-8 nr per
ar. Prenumeration -95: 140:- Postgiro: 807330-6.
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; ~rllgning i ~ngellJrelttelotteriet!
; Vinnare
l:a
pris:
10
olika
CD-skivor.
; Lott nr: 001606.
~ Vinnare 2:a pris: Svensk marschfana med sting.
; Lott nr: 001414.
~ Vinnare
3:e
pris:
10 olika
farg affischer.
; Lott nr: 001472.
~ Eventuella fragor besvaras pa Tel: Se sid 1 hogst upp.
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Forts. fran sid. 3. jag

bade gav och tog under den tiden. Manga har menat
aU jag inte ager raU aU uUala mig om vad Sverige har rad eller inte
har rad med eftersom jag sjiilv ar "skatteflykting". Det ar jag inte.
Jag ar skriven i Sverige och betalar skatt i Sverige. Daremot ar jag
anstalld av ett foretag pa Isle of Man. Foretaget har kopt reklamrattigheterna for mig, och det forvaltar pengarna jag tjanar pa reklamuppdrag och sponsring. Jag har valt just den firman for att man pa Isle
of Man lyckas forranta pengarna battre an i de fiesta lander, men nar
pengarna betalas ut till mig gars det som till vilken skattebetalande
svensk som heist.
Aterigen: jag ber om ursakt for att jag gjort sa manga manniskor illa.
Att jag sjiilv matt daligt av mitt slarv ar ingenting i jamforelse med den
skada jag stallt till med.
Det kanns viktigt for mig att med detta brev forklara att jag ingenting
har emot invandrare, att jag tror pa kontakt mellan kulturer, att Sverige
definitivt ska ta emot fiyktingar och att jag anser att vi bar slussa in
invandrarna i landet pa ett vardigare satt an vi gar. Invandrarfientliga
har i mig ingen van. Inte alls. Basta hiilsningar; Henrik Dagard".

Hur mycket kan en man fOrnedra sig egentligen ... ? Det kan man undra.
Pengar luktar inte sager en del, men efter denna helt otroliga helomvandning maste man saga att de
pengar han tjanar stinker som vilken trappuppgang (i Rinkeby) som heIst. Den vi trodde, sa rakryggade
elitidrottare skulle med sin morallika gama kunna fOrsorja sig som prostituerad, han ar ju till salu.
Det tir val lika bra att han tar sista steget ocksa, dvs skaffar sig en morkhyad flickvtin och hjalper vart
etablissemang med produktionen av sma krullhariga, chokladbruna repatrieringsobjekt. Ett tips fran SD,
4. skicka hanam en krya-pa-dig-htilsning, han har ju matt sa daligt av att saga sin arliga mening, stackarn.

