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Så kommer vi då till frågan om vad vi skall
rekommendera
våra medlemmar att rösta på
och varför. Det finns många aspekter att ta
hänsyn till när man som Svensk skall nyttja en
av sina medborgerliga rättigheter - rösträtten.
Vi sverigedemokrater
vill ju som bekant utträda ur Europeiska Unionen med omedelbar
verkan, orsaken till det är mycket enkel, vi
anser att Sverige som nation förlorar sin självständighet och att folket på lång sikt kommer
att förlora sin nationella identitet.
Orsaken till att vi inte deltar i EU-parlamentsvalet är, som nog de flesta vet vid det här laget
- pengar. SDs styrelse förespråkar en för oss
nationalister
annorlunda
linje, nämligen att vi
ska rösta blankt. En aspekt på det, är att vi inte
vill delta i det otroligt manipulerade
val där
man inte ens får veta vilka som är JA eller NEJsägare trots att det är personval. Sossarna har
t ex. både JA och NEJ säga re på sina valsedlar,
de är dock inte märkta med JA eller NEJ. Ett
sätt att försöka lura folk att tro att JA eller NEJ

inte har någon betydelse längre, nu när vi ändå
är med, ett mycket naivt sätt att se på saken.
Faktum är att det har en oerhört stor betydelse
vilka representanter Sverige har i EU-parlamentet och om man nu inte själv tycker att det
känns vettigt att rösta blankt och ändå tänker
rösta på något parti så måste man i varje fall se
till att rösten går till ett parti som vill verka för
Sveriges utträde ur ED. Om man vill rösta på
ett etablerat NEJ-parti så har man att välja på
Vänsterpartiet och Miljöpartiet. VP(K) hoppas
man ju att ingen får för sig att rösta på och
Miljöpartiet vill ju ha "fri invandring" även om
de har en bra miljöpolitik. Det enda tänkbara
alternativet anser vi vara "Fria EU-kritiker"
som drivs aven
fd. Moderat
riksdagsman
Björn von der Esch som kritiserade partiets
ställningstagande i EU-frågan och därmed blev
han utesluten ur Moderaterna, så kan det gå.
Det kan ju dyka upp något bättre alternativ i
sista stund men det får var och en ta ställning
till i så fall. NEJ till EU är det viktigaste!

Dagård sålde sin själ, men i idrottens värld
är det r~,~ultaten som räknas - än så länge.
Några medlemmar har reagerat på vår skarpt
formulerade kritik av Henrik Dagårds "avbön"
i förra bulletinen, man menar att vi istället
borde angripa
den politiska
situation
som
omöjliggör
för de allra flesta att offentligt
kunna stå för sina åsikter i invandrings- och
flyktingfrågan. Dagård har uppenbarligen blivit
pressad att ta avstånd från sin egentliga ståndpunkt i frågan om Sveriges omdanande till ett

multikulturellt samhälle. Fula antidemokratiska
påtryckningar från massmedia och friidrottsförbundet och ekonomisk press från sponsorer har
gjort att han inte förmått att stå fast vid sina
åsikter. Med facit i hand tvingades vår hjälte att
konstatera att det hade varit mycket bättre att
"hålla tyst och rätta in sig i ledet", då kanske
det t o m. hade blivit en medalj, om inte annat
en medalj av Bengt Westerbergs" Mediaskola" .

rBengt Westerberg: Vi ska lär~
hstjärnorna att prata med medi~
Svenska friidrottsförbundets
nästa ordförande, ultralandsförrädaren
Bengt Westerberg tänker
minsann se till att Svenska friidrottare får lära sig att umgås med media. - "Vi måste komma ihåg

att de är idrottsmän och inte vana vid att föra debatt - Jag tror att de säger saker spontant, utan
att förstå hur det uppfattas" säger Westerberg.
Det var ju förfärligt att de kan göra spontana uttalanden när de blir tillfrågade. Enligt mitt sätt
att se det, kommer ett spontant uttalande oftast rakt ifrån hjärtat och är då det ärligaste svar man
kan få från en människa.
Men det tänker Westerberg råda bot på genom att starta en
"Mediaskola"
så att de får vänja sig av med alla onämnbara fraser och indoktrineras att säga de
"rätta sakerna".
De är ju trots allt föredömen för Svensk ungdom och Westerberg ser möjligheten att göra sig
"populär" än en gång genom att omskola fritt tänkande människor till propagandarobotar
för ett
mass kulturellt Sverige. - Det är nyttigt för dem att lära sig hur de bäst umgås med media. Att de
blir mer medvetna, det är en av de bitar vi ska ta upp - säger Magister Westerberg.
Det är helt otroligt, dårskapen känner tydligen inga gränser, men när det gäller friidrott och
andra sporter så är det faktiskt resultaten som räknas, är man "bäst" så är man "bäst", då kan
man också kosta på sig att säga nästan vad som helst. Det skulle i varje fall inte vara några problem att t ex. säga att du är aktiv Sverigedemokrat, för det är ju ändå bara etablissemanget som
protesterar mot ett sånt uttalande, 70% av Svenskarna tycker som vi, det framgick ju med all
önskvärd tydlighet i Erik Månssons kampanj i Expressen för några år sedan, så är det ju!
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rDbjudna gäster vandalisera;;
~Eriksdalsbadet på nätterna~
Eriksdalsbadet är ett inhägnat område på Södermalm i Stockholm med utomhusbassänger
som
södermalmsbor
"plankat" in på sedan bassängerna byggdes, då för att få sig ett nattligt dopp
(ganska oskyldigt med andra ord). Nu är det så att även våra utländska "vänner" har upptäckt
den möjligheten.
Invandrargäng och deras svenska hipp-hoppkompisar
invaderar numera Eriksdalsbadet nattetid
och de nöjer sig definitivt inte med att bada ... nejdå, de ska givetvis få utlopp för sina aggressioner
och sitt destruktiva sätt att se på den Svenska allmänhetens egendom genom att slå sönder
fönsterrutor, klottra ned väggar och murar, slänga ned bänkar och annat i bassängerna.
Värst av allt är att de skär sönder tältduken som avskärmar hopptornet (så att man inte kan
hoppa nattetid) då går nämligen larmet och Stockholm Fritid måste betala utrycknings kostnad på
över 7000 kronor varje gång.
Varje morgon innan badet öppnas får badmästarna börja arbetsdagen med att röja upp efter
nattens vandalisering. -"Den här sommaren tangerar rekord" - "Vi bävar för veckorna före
skolstarten, de brukar vara värst" suckar badmästare; Kenneth Wahlquist. Han berättar också att
stora ungdomsgäng från förorterna drar in till Södermalm - flera hundra ungdomar kan samlas
här om nätterna. Detta är bara ett exempel, sådana här saker händer överallt i hela Sverige.

II

Våldet och medias hyckleri

Under 90-talets början har massmedia äntligen
börjat att ta samhällets våldsproblem på allvar.
Vi kan nu dagligen läsa i de stora tidningarna
och höra i radio och TV-kanalerna om människors avsky mot det ständigt ökande ungdomsvåldet.
Allt detta är jättebra men tyvärr angriper man
problemen från fel infallsvinkel. Ständigt påstår
man att våldet i första hand skulle komma ifrån
"rasister" och nationalister,
dessa påståenden
har naturligtvis ingen verklighetsförankring.
Det är förvisso sant att vissa överfall kan spåras till "rasister",
men att tackla problemet
ifrån detta håll kan jämföras med att börja läsa
en bok ifrån sista sidan. Den verklighet som
massmedia vill göra gällande, d v s. att ungdomars vardag består utav "elaka rasister" och
snälla invandrare, finns nämligen inte.
Gräver man lite under medias populistiska
framställning
hittar man nämligen fakta som
får håret att resa sig. Aftonbladet har nämligen
"glömt" att berätta i sina artiklar att invandrare begår 16% av alla narkotikabrott
och 17%

II

av all misshandel. Expressen vill inte att du ska
få veta att invandrare står för 24 % a valla rån
och 26% av alla mord och TV-kanalerna tiger
som muren om att invandrare begår 38% av
alla våldtäkter. Detta trots att de bara utgör
5,5% av befolkningen.
Men när vi sverigedemokrater
pa visar dessa
talande fakta påstår man att vi ljuger, vilket vi
naturligtvis inte gör - tvärt om, vi arbetar
tillskillnad från media enbart med ren fakta.
Om någon trots allt inte tror oss kan man ringa
08-783 40 00 till Statistiska Centralbyrån och
fråga själv.
Vad får vi då ut av alla dessa siffror? Jo, massmedias falska bild av ungdomsvåldet
må sälja
många lösnummer men har föga med sanningen att göra och att problemet knappast kan
skyllas på Svenska ungdomar.
Naturligtvis finns det även våldsproblem där
det inte finns invandrare, men detta kan då i de
allra flesta fall skyllas på "anabola steroider",
droger, alkohol och en allmänt social missär
skapad av "våra kära" politiker. Det har alltså
ingenting med ett nationellt ställningstagande
att göra.
Forts. sista sidan.
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Tomas Johanssons tal på Sveriges nationaldag den 6/6

~
~
I mer än 100 år har den Svenska flaggan och Sveriges nationaldag firats och högtidlighållts. Den
~ 6:e juni är det Svenska folkets och den Svenska nationens speciella dag. En hyllning till Sverige och
~ Sve~skheten. Till vår fasa kan vi nu se att. etablissemanget. vil.1 ?öpa o~ den till Sv~~iges inter~ natIOnaldag. Detta är en skandal, man vIll forvandla den 6:e Jum tdl ett mangkulturellt
JIPpo.
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Det är därför viktigare än någonsin att vi nationalister visar att denna dag är Sveriges national~ dag och ingenting annat. Det faktum att vårt parti under sin 7-åriga existens lyckats genomföra så
~ många lyckade möten och demonstrationer
är i sig en stor prestation. Med tanke på vilka krafter
~ som arbetar emot oss är varje genomförd nationell manifestation att betrakta som en seger.
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Vid vissa tillfällen har man velat stoppa oss på administrativ väg genom att inte ge oss demonstrationstillstånd.
Ibland har man lyckats men ibland har vi gått ändå, "på egen risk" som polisen
uttrycker sig, men det har vi ju alltid gjort och dessa risker har inte varit obetydliga. Vid vissa
tillfällen har det bara varit tillfälligheter som gjort att ingen har skadats allvarligt eller dödats.
Bakom dessa attacker ligger kriminellt slödder som kallar sig för "anti-rasis~er".
Att d~ras vå.ldsffiJ fixerade verksamhet dessutom är skattefmanslerad via stat och kommun vIsar bara vdket sjukt
~ samhälle vi lever i.

~
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Är det något vi Sverigedemokrater
lärt oss under årens lopp så är det att grundlagen väger
~ väldigt lätt när den kolliderar med etablissemangets intressen. Man har ropat på förbud. Man har
ffiJ hindrat os~ från att hyra lokaler, man har uppmanat till trakasserier på arbetsp'latser, :iss~ ~~r till
~ och med fatt sparken, man har vägrat oss att annonsera. I pressen har man forsokt tIga IhJal oss
~ och när inte det gått har man tagit fram allt negativt och förtigit allt positivt och när detta inte gett
~ tillräckligt har man helt sonika ljugit ihop något. Naturligtvis har vi aldrig tillåtits dementera
.~. någonting.
~
Mötesdeltagare!
Man kan orda länge om detta men en sak kan vi säkert vara överens om. Allt
~ detta sammantaget
vittnar knappast om någon större tilltro till den egna argumentationens
~ bärkraft. Tvärtom vittnar dessa öststatsfasoner
om rädsla och desperation. Man är helt enkelt ur
~ stånd att föra en saklig diskussion. Allt detta bekräftar också en teori, som förts fram i nationella
~ kretsar, om vad som inom psykologin kallas reaktions bildning. Det är en sorts omvändning
av
~ känslor som uppstår när det socialt acceptabla kommer i konflikt med individens egentliga
~ känslor. Ungefär som när man gör positiv film utav negativ. Ett exempel är ett barn som avskyr sitt
ffiJ syskon men inte vill kännas vid detta utan visar det all möjlig omsorg och förklarar hur bra och
~ kul det är med ett syskon. I Sverige har vi något som kallas kollektiv reaktionsbildning.
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Innerst inne vet alla (nästan alla) att den förda invandringspolitiken
är en katastrof för Sverige!
Innerst inne så inser Svensken att journalisterna
ljuger och förvränger fakta om massinvandringen
!
Innerst inne så förstår de flesta att politikerna är en samling landsförrädare
som förstör vårt fina
land! Det är 25 års ekonomiskt vanstyre under såväl borgerliga som socialdemokratiska
regeringar
som för oss mot en statsfinansiell kollaps. Då skyller man på varann. Tala om väljarförakt!

~
~

ffiJ

Ett annat exempel; Socialdemokraterna
lovade i partikongress och valkampanj att åter höja den
till 80% sänkta arbetslöshetsförsäkringen
till 90% om man fick makten. Nu när man återtagit
makten sänker man den till 75% i stället. I själva verket visste man att det inte skulle gå att
genomföra en höjning inom överskådlig tid. Socialdemokraterna
begärde alltså makten för att
kunna genomföra detta och e~ rad and.ra politiska åtgär~er. Man förespeglade folket.en .återstäILlIpolItik som skulle föra oss tIllbaka till 80-talets SItuatiOn, mot battre vetande. For mte ens 5ledningen kan vara så insnöad att man inte insåg Sveriges svåra situation. Tala om väljarförakt!
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Vad gör då Ingvar Carlsson & Co när protesterna blir allt högljuddare från lurade väljare? Jo, ~
~ man börjar skylla på "marknaden".
En sosse sa att han - "är övertygad om att marknaden vill att ~
~ del ska gå dåligt för Sverige" och "att det är förnedrande atl vara beroende av marknaden" osv.
~
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Vad är då "marknaden"
i detta sammanhang? Jo, det är västeuropeers
och nordamerikaners
pensionspengar.
I varje fall till helt övervägande del. Det är förvaltarna av dessa fonder som nu
börjar fråga sig om Sverige kan betala tillbaka alla hundratals miljarder som man lånat. Man vill
se konkreta
åtgärder och inte bara höra en massa "skitsnack"
från politikernas
sida. Dessa
förvaltare har tagit sitt ansvar gentemot sina uppdragsgivare;
Svenska pensionärer, vilket man
knappast kan säga om Svenska politiker.
Dom struntar i hur det går för kommande generationer Svenskar som måste betala den växande
statsskulden.
~e är fullt upptagna med sina egna privilegier i form av traktamenten,
li~ousiner,
EU-uppdrag,
diplomatpass
och utlandsresor. Ansvarslösheten
är skrämmande!
En som mte smet
undan sitt ansvar var Engelbrekt Engelbrektsson. En av dc största frihetshjältarna
i vår historia.
Han tvekade inte när dalkarlarna ville ha honom till ledare.

~
~
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Då liksom nu var Sverige inne på en felaktig väg. Då liksom nu tvingades folket betala skyhöga
skatter. Då liksom nu var överklassen de första att agera landsförrädare.
Det tog inte ens fyra
månader för Engelbrekt Engelbrektsson och hans män att befria nästan hela landet från fogdar och
inkräktare. Den 27:e april 1436 mördades han aven adelsman. Sverige förlorade en stark ledare,
den kraftkarl som behövdes då liksom idag.
Är det något vi skulle behöva idag så är det en ny Engelbrekt Engelbrektsson.
En som kan leda
Sverige in på en ny kurs, bort ifrån den utveckling mot förfall som vi ser på område efter område
idag. På det ekonomiska, kulturella, moraliska och inte minst det sociala planet.

~
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Sverige som folkhem och välfärdsstat är snart ett minne blott om inte massinvandringspolitiken
~ kan omvandlas till en massutvandringspolitik.
Vad många vägrar inse är att vi har 100 OOO-tals
~ ~ers~ner boende i Sv.erig~ vars när:aro. bygger p~ en stor I~gn. Man har fått permanent uppe.hå.lIs~
tillstand genom att dikta Ihop en hlstona om politisk förföljelse. Man har helt enkelt bluffat sig 10 I
~ landet och därav följer att anhöriginvandringen
i dessa fall också bygger på bluff och båg.
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När detta påpekas för en massinvandringsförespråkare
drar denne alltid upp något exempel på en ~
ffij. veridlg poiitlsk fiyktmg som fatt asyl, trots att dc enban utgör någon enstaka procent av aila så .@j"
@! kallade flyktingar. Logik och konsekvens har ju aldrig varit några kännetecken för dessa figurer. @!
~ Men även många av de verkliga politiska flyktingarnas närvaro i det här landet kan ifrågasättas.
~

~
Det finns groteska exempel på att man färdats genom
~ asyl här i en främmande kulturkrets, med ett främmande
~ ITlan.. ~t~ett til.l sina eviga försörjare. En fråga som nu
~ forsoqmngsphkt
mot alla dessa bluffmakare, lycksökare

tre kontinenter under lång tid för att söka
språk och ett annorlunda klimat. Oss har
måste st~llas är: Har vi verkligen någon
och parasiter?

~
~
~
~
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Allt färre av dem får ju arbete, eller vill ha arbete! Att flytta till ett annat land är ingen rättighet,
~ utan en möjlig förmån. En sådan flytt är beroende av värdlandets bedömning av huruvida man är
~ önskvärd där eller inte. Varje annan ordning skapar problem och konflikter. En massiv inflyttning
aven grupp som värdfolket betraktar som oönskad kommer alltid att uppfattas som en invasion av
~ inkräktare. I ett sådant läge gör vissa folk motstånd medan andra lägger sig platt.

@
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Mötesdeltagare!
Historien visar flera exempel på levnadströtta folk som inte brytt sig om sin egen
~ upplösning! Ska också vi möta detta fruktansvärda öde ~ller ska vi få se en nationell resning som på
Engelbrekt Engclbrektssons
tid. Svensken har sovit allt tör länge, snart är det försent. Krävs det en
~ chockterapi i form aven statsfinansiell kollaps för att Svensken ska vakna? Om 2-3 år är vi där.

~
~
~
~
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först då kommer många att begripa att det vi varnat för i åratal inte var tom retorik. Först då kan ~
~ en .del förstå att det välstånd tidi?ar.e generationer slitit ihop var till för oss, deras ättlingar, inte hela ~
~ världens folk. Först då kanske mSlkten kommer, att fnheten Ibland måste försvaras med svärd i @!
~ hand. Vi kommer då att handla i nationellt nödvärn.
~
~

Svenskar! vi måste tillsammans ta oss ur denna mardröm. Det Svenska folket, den Svenska ~
kulturen och den Svenska staten måste bestå, även under det kommande årtusendet. Leve Sverige! ~
~ Bevara Sverige Svenskt! Bevara Sverige Svenskt! Bevara Sverige Svenskt!
~
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REKORD REKORD REKORD
Ibland tror man inte sina ögon, jag
menar, man kan ju se fel på en
nolla, det I,ar ju Ilänt, men inte på
två. När jag sprättade upp kuvertet
med dagens vaUondsredovisning
för
den 21/8 från Postgirot
fick jag
gnugga mig i ögonen och titta en
gång tilL..... jodå, det stod 18 med
tre nollor efter.
lIerre Gud, tänkte jag, vem kan ha
så gott hjärta att Ilan!hon skänker
oss 18 000 kronor på ett bräde, det
ska bli spännande
att se. Sakta,
sakta vecklade
jag ut bunten med
"allegat"
(kopia på inbetalningskort) för att dra ut på glädjen lite
extra.
Detta är så vitt jag vet, det största
en.~kilda bidrag
SD fått någonsin,
möjligtvb
med undantag
av Gun
Svensson
som under årens
lopp
skänkt SD mer än någon annan (c:a
150 000 kronor).

Rekordbidragsgivaren
heter
Eva
OCIIbor i Tumba, en förort söder om
StocklIolm, niirmare bestämt i en av
våra invandrartätaste
kommuner.
Vi vill i denna artikel
speciellt
tacka
Eva OCII de andra
stora
bidragsgivare
som under åren visat
att de stöder SD till 100% genom
ekonomiska bidrag.
Det Ilär bidraget kom så lägligt det
bara kunde komma, kassören hjular
OCIIslår frivolter ute på balkongen
ännu - I.an fick veta det för över en
timme sedan.
Vi kommer att ta kontakt med alla
stora bidragsgivare
längre fram för
att göra ett reportage i SD-Kuriren.
Ni är ju faktiskt ryggraden i SD, så
ni I,ar säkert många kloka ord att
dela med er av till medlemmarna.
Ni andra ska inte känna er förbisedda, ni ingår också i ryggraden,
-, .....
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StyrelseledaDlot i SD misshandlad
r(fj av invandrargäng i Sala! ~ ~
Hur länge ska vänsterslödder och invandrarpatrask få
terrorisera oss nationalister utan motåtgärder ?
En av SD-riks styrelseledamöter. Magnus
Edman misshandlades på öppen gata i sin
hemstad Sala i fredags kväll (25/8). Ett ungdoms gäng bestående av invandrare och Ung
Vänsters
medlenunar attackerade Magnus
Edman och några av hans kamrater på torget
i Sala när de var på väg till stadshotellet för
att i goda vänners lag dricka lite öl.
Han hotades till livet upprepade gånger.
invandrare viftade med knivar framför ansiktet på honom och sa aU han skulle dÖÖö.
Magnus som är en mycket städad och
ordningsam person Uag känner honom personligen) försökte prata sig ur situationen,
men de flesta SDare känner mycket väl till att
ociviliserade parasiter respekterar inte att
folk inte vill bråka. utan ser då istället sin
chans att kunna banka skiten ur personen i
fråga när de vet att de inte kommer att få

speciellt mycket motstånd. då kan man ju
kosta på sig att vara ännu kaxigare.
Så även i detta fall. när de hade hotat
honom tillräckligt. bankade de helt sonika
ner honom och givetvis fortsatte misshandeln
med att alla hjälptes åt med att sparka
honom. Några åtgärder ifrån ordningsmakten
kan man troligen inte vänta sig. det har visat
sig vid andra tillfällen. Jag har själv råkat ut
för en fullständigt passiv åklagare i Eslöv.
Han beslutade att inte åtala de män som
kastade en knytnävstor sten på mig och
misshandlade en partikamrat under ett valmöte -94 - Beslutsmotivering: "Brott kan ej
styrkas". Det fanns 10-20 vittnen. men vad
hjälpte deLnär brott inte kan styrkas.
Magnus återkommer med sin egen berättelse
när alla lV-kanaler och tidningar intervj
.
ursäkta. han är ju bara en vanlig svenskjävel!

FLäste du av någon underlig anlednin;;
~
Expressen den 16 augusti?
~
Va, det skulle du inte ha gjort, man skall ju
som rättrogen
nationalist
inte gynna landsförrädarpressen.
Skämt åsido, läste du artikeln
"Extremhögern
i folkhemmet"
så undrar du
förstås vad i herrans namn det är frågan om
när Ingvar Hedl und skriver en hel massa falska
påståenden, det ena värre än det andra. Man
kan ju undra om han var sjuk den dagen de
avhandlade kapitlet "Research" på journalisthögskolan, om han nu har gått där överhuvudtaget. Vi skall analysera hela artikeln noga och
presentera analysen (förhoppningsvis)
i nästa
bulletin. Men redan här kan jag utveckla vissa
funderingar om varför han väljer att förringa
oss och lyfta fram enmansrörelser. Det är ju så
här: Sverigedemokraterna
är Sveriges största
och egentligen
också Sveriges enda riktiga
nationalistparti,
det behöver inte ifrågasättas.
Däremot är vi inga "högerextremister".
Så' na
hittar du i Moderaterna och Ny Demokrati.

Det är stor skillnad på att vara demokratisk
nationalist och nationalsocialist
(nazist), men
de två begreppen blandas tacksamt ihop a v vår
journalistkår som ju helst av allt vill att vi ska
förbjudas och kastas i fängelse för hets mot
folkgrupp. När man inte lyckas med det kan
man ju systematiskt misskreditera oss och lyfta
fram småsekter som drivs aven eller två personer som inte får vara med någon annanstans
t ex. på grund av illojalitet, samarbetsproblem,
alkoholism, kriminalitet, mm. En sak är dock i
viss mån sann. Staten betalade min lön genom
ALU-projekt under perioden feb-aug -94, det är
jag mycket stolt för. Invandrarföreningar
och
Kommunistorganisationer
formligen dränks i
pengar, så jag har inget dåligt samvete, snarare
tvärt om. Det kan inte kännas meningsfullt att
"arbeta och stå i" när dårarna i Riksdag och
Regering genom åren har kastat 1300 miljarder
skattekronor i sjön.
(Lars Emanuelsson)
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VALfONDEN tfÄJ<MAJ<SfG EN MAGISK SUMMA. tfÄ~GEN HELA 400 000
KJ<()N()J<OCH OEf MÄSfE GfVEfVfS UPPM"ÄJ(KSAMMAS.VI fYC1(EJ< A1'1' OEf
VOPE LÄMPUGf MED EN "(ÄVl.fNG.
vu. OU VAJ<A MED OCH "(A-vtA CM Eff UVS'TlOS MEIl.EMSKAP OCH 'ffC
NUMMEJ<AV SD-KUJ<1J<EN.
, SÅ fAlL ÄJ<oEf 8AJ<A Aff SÄff A IN PENGAJ<PÅ
VALfONOEN. POSfGfJ<<X629 32 70-2.
SUMMAN VID "(A-vuNGENS U1tYSANOE ÄJ< 39f 259 K1?()N()J<OCH DEN
8IOJ<AGSGfVAJ<ESCM SWÄCkEJ< 400 OOO-KI?ONOf?SGJ<A~EN VJNNEJ<'
"SfOJ<LEKEN HAJ< fNGEN 8EfYOELSE AlLS". OEf ÄJ< 8AJ<A J<ENA 11.JJ<EN
SCM AVGbl? VEM SOM V!NNEJ<.
VI GAP EfrEJ< OA1'\JMOroNfNG OCH AlLEGAmtJMMEJ<OPONfNG. "(AWNGEN
AVBI?YfS GENOM Aff VI Sk1CkAP ur 8ULE11NEN MED A-POSf SAMMA DAG
SCM VlNNAJ<8fOJ<AGEfKOMMEJ<OSS 'fllHANOA. O V S. tfÄJ< PEOOVfSNfNGEN
fJ<AN POSfGfJ<Of ANKCMMEJ<VAJ<P{)sf8CX.
OEf 8EfYOEP A1'1' OU HAP DN BULEflN MED "(ÄVl.fNGSPESLtr AfEf , DN
8PEVLAOA DAGEN EffEP OM POSfEN SKö1'EJ<S'ff JCJ88.
VfNNAPEN PJ<ESENfEPAS , tfÄS'f1(OMMANOEBUl.E'TlN. rowrsAff
Afr DEN
t YC1dJGf tOff ADE Vfll VAPA OffEtmJG.

VALFONDEN

Lästips:

FÖRRA
REDOVISNINGEN
369 478:FROM. 95 07 05 HAR
FÖLJANDE BIDRAG
INKOMMIT PÅ POSTGIRO: 629 32 70 - 2.

"SD-Kuriren":
Sverigedemokraternas
partiorgan,
120:- / 6nr. Lösnr: 20:- Postgiro: 234565-0.

pren:

"Invandring - sammanbrott eller utveckling?" 88-sidig bok
om flyktingpolitikens betydelse för vår framtid. 79 kronor.
Postgiro: 234565-0.
"Fri Information": Fiin, Box 494, 114 79 Stockholm.
6 nr/år 150:-. Postgiro: 6292344-6.

Pren.

Göran, Väs by

200:-

Per, Göteborg
Erik, Västerås
Frideborg, Västerås
Jan, Laholm

100:60:100:100:-

Tidningen "Blå-Gula frågor". Om invandring,
intressen,
lojalitet
med
Sverige.
6-8
nr
Prenumeration -95: 140:- Postgiro: 807330-6.

Gösta, Laholm
Stig, Göteborg
Tage, Alingsås
Richard, Malmö
Patrik, Göteborg

200:50:75:50:100:-

"Flyktingexplosionen
- vår tids ödesfråga" av Foas expert
på
säkerhetspolitik;
Gunnar
Jervas.
Adress:
Utrikespolitiska
Institutet,
Lilla Nygatan
23, 111 28
Stockholm. Pris: 41:- i kuvert. Tel: 08-234060.

Mikael, Göteborg
Ulf, Växjö
Gert, Malmö
Johan, Bromma
Herman, Bålsta

100:100:200:120:300:-

"Flyktingpolitik i analys" av historiedocent Åke W~din ~)Ch
Eskil Block, säkerhetspolitisk
expert på Foa. Adress: Ake
Wedin, Rinn 15,688 92 Torsby. Pris: 100:- i kuvert.

Stig,Hisings-BaCKCt
Karl-Ivar, Kalmar

500:50:Ivar, Södertälje
500:Omar, Kista
25:C. G. Kungälv
100:Joakim, Göteborg
100:Stig, Vällingby
200:Dan, Uddevalla
200:Pernilla, Stockholm
211:Judaspenningar
40:Eva Tumba
18 000:SUMMA 95 08 18:
391 259 KRONOR.
Tack ska ni ha alla snälla
patrioter och ett speciellt
stort tack till Eva i Tumba,
ditt otroligt stora bidrag
gör att bördan på våra
axlar väger lätt ett tag,
jämfört med den press vi i
vanliga fall lider under, än
en gång, tack, vi hörs!

Svenska
per
år.

Invandrarvåldet
ter sig lite annorlunda, här ar det andra orsaker
som spelar in. Naturligtvis blir ingen människa våldsbenägen eller
kriminell bara för att han/hon har krulligt hår och brun hud. En
sådan analys vore direkt patetisk. Svaret ligger i den kulturkrock
som ständigt uppstår i dagens samhälle. Kulturen formar människorna och deras mentalitet som i sin tur formar kulturen. Som ni
själva förstår blir det väldigt svårt att rycka upp en människa från
ett helt främmande område och sedan tro att individen över en natt
skall byta tankesätt, bryta med sitt kulturella arv och sedan bli
"Svensk".
Så blir det naturligtvis inte, man söker sig istället till
sina egna och lever som man gjorde i sitt hemland och helt plötsligt
har (.tt getto bildats. I detta blir det naturligtvis omöjligt att smälta
in i vårt Svenska samhälle. Men det riktigt stora problemet uppstår
bland den andra generationens invandrare (dvs. de som föds av
invandrare i Sverige). De känner ingen samhörighet med varken
sina föräldrars kultur eller den Svenska, de här människorna
utvecklar med tiden ett hat mot samhället och myndigheter. I detta
förakt föds det ungdomsvåld som genast måste bekämpas och
stoppas. Men detta tycks inte våra politiker se utan de slår sig istället stolt över bröstet för varje främling som passerar vår gLins.
Massmedia är inte mycket bättre, skulle en människa som massmedia ser som "rasist" någon gång hamna i blåsväder slår man

genast upp mörka löpsedlar och rubriker. Men vad händer när invandrare begår groteska våldsbrott...? Jo, då skall sanningen tigas ihjäl. Det gick veckor innan vi fick reda på att
Stureplansmassakern
begicks av latinamerikaner
och att det var ungerska zigenare som slog ihjil
sin bmr:!t i Bjuv. Ska vi nå'n gång komma tillrätta med våldet måste politiker och media först<l
att våldet är ett symtom på att Sverige håller på att förgås av den vansinniga massinvandringen.
8.

av

1immv Windeskog

