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Sverigedemokraternas
andre vice ordforande Tomas med i vad som sades pa motet, med undantag for nar
organisatoren fran Skottland talade. Det var lite svaAndersson bevistade tillsammans
med tre andra
rare att forsra, men personligen tycker jag att engelSvenska nationalister London och British National
Partys (BNP) arliga "rally". Ett "rally" ar ett stor- ska med skotsk dialekt later myckct trevligt - forutmote dit de varje ar bjuder in gasttalare fran natiosatt att man forsrar vad dom sager.
Vilka ar da BNP, och ska verkligen SD ha samrore
nella p2rtier i andra lander. I ar hade de bjudit in
Sverigedemokraterna
som representerades av Tomas med dem? Vi anser att vi kan och bor besoka andra
nationalister i Europa och aven andra delar av varlAnderssor..
Klimater for ett nationellt parti i England ar om den nar vi far rad, det behovcr dock inte innebara
f1l0)iJgr anii\) h,hdare an i Sverige. 13NP hade
nagot samarbci:e. Vi bor kornma ihag att
inom
"Socialistinternationalen"
hyrt tva !okaler pa tva he It olika
samarbetar
Socialisttr
fran
pIa tser for motet, trots detta,<J
snokade
"rodingarna"
IF';
hela vadden, allt ifran
socialdemokrater
till
reda pa bada platserrevolutionara
komna, och med polimunister och dar
sens hjalp lyckades
de rOGa avboka
ar det verkligen
fragan
om ett
lokalerna. I s;:;ta; ..
stund fick BNP'}¥
djupgaende samarbete.
flytta motet till
BNP
ar
en stor pub i ett ..
Englands
storsta
av Londons ytternationella parti och
omraden dar de till
foljaktligen Englands
sist Kunde halla motet
i en absolut fllllsatt lokal.
narmaste
motsvarigher
till
SD.
Vid
en
procentuell
Taler, som Tomas
jamforelse ar vi nog ungefar lika
tranat mycket pa, blev mycket val
mottaget av engelsmannen. Han berattade
stora. Givetvis ar BNP mycket stonc an
lite om SD och hur vi arbetar i Sverige, hur stora vi SD, England har ju ocksa 60 milj. invanare och
BNParna ar c:a 5-10 ganger fler an oss SDare!
ar och han forsokte aven forklara 'lad en kommunPolitiskt far man val saga att BNP ar betydligt
flllimaktigeledamot
ar. (England har ett helt annat
valsystem, dar vinnaren tar allt). oet '1erkade fak- "tuffare" och "hardare" an SD. Men da far man
tiskt som om engelsmannen forstod norrlandsk skol·· tanka pa att sitvationen i England ar mycket varre
engelska! Speciellt nar han sa att, end a losningen pa an i Sverige. Det finns omraden runt Londor. och
Englands och Sveriges invar.drarprobkm
ar "repatriandra storstader typ Manchester och Liverpool dir
ation" visste ovationerna inga granser.
man knappt ser en vit manniska sa langt ogat nar ...
Vi inom SO ser inte BNP som nagot direkt broBNPs (edare John Tyndall ar en mycket duktig
talare och han a vsllltade motet mea ett (angt och derparti, men b.n eventuellt tanka oss att bjllda in
mycket inspirerande tal. oet roliga var att vi som John Tyndall till nagot mote. Ingen har val glomt
Svenskar faktiskt inte hade nagra problem att hanga succen med Frans Schonhiiber i valrorelsen 1991!

om de fiesta nog \'et sa holl Sverigedemokraterna
en demonstration
i Vaxjo den 13 maj 1994.
Motdemonstrationen
urartade, vansterextremister
och invandrare angrep Vaf lagliga demonstration med
allskons tillhyggen, stenar och flaskor haglade fran
flera hall. Av alia SD-demonstrationer som jag varit
med om var detta utan tvekan den mest tumultartade.
Hela vagen fran var utgangspunkt "Spetsamossen", till slutmalet "Batsmanstorget", dar Anders Klarstrom
skulle halla tal utsattes vi for rena rama rnordforsoken,
gang efter gang utan att Polisen ingrep overhuvudtaget.
"Motdemonstranterna"
bestod till storsta delen av
invandrare, bade aldre och yngre, samt svenska anarkister. Bland invandrarna fanns ett pafallande stort
insiag av unga man fran arabvarlden samt fran Afrika.
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till botesstraff, darfor maste forst provningstillsrand
begaras. Jag skickade in en ansokan om provningstillsrand till Gota Hovratt, som ar narmaste hogre
instans. Efter en tid kom ett besked om att provningstillsrand beviljats. Nagot overraskad blev jag, maste jag
erbnna. Nasta hinder pa vagen var att Hovratten
ansag sig kunna avgora fallet utan huvudforhandling.
Det vill saga att nagra jurister sitter i ett rum och avgor
malet utan att yare sig den overklagande eller aklagaren ar I:led. Jag protesterade mot delta t;lIvagagangssatt oeh anholl om att fa vara med vid min egen rattegang.
Efter en tid kom det besked att huvudforhandling
skulle hallas och jag kallades till rattegiing i Jonkoping
dar Gota Hovratt residerar. Aterigen blev jag' nagot

:~:~~~:~~:~::~~
~~;~;~~~~;,:~~~;;;~$~;~~;;
,~.';~" ~U~p~;;'h:;F!!:7~:~~;a
J:t~

tillbaka stenar och dylikt. Men eftersom dl{lise.r.i;B~~e Hovratt~h sa';
tappat greppet om situationen borjade vi iyissqhifai:t~ser
till frika!l .
ning att svara mea samma mynt. Beklagligt W~~l;f'tllt gjorde dockrrl~'
forsraeligt, da vi be£ann oss i uppenba( liv!iI~dl';'l)e',krater
som·· IJefoM
fiesta SD-are kastade aldrig tillbaka nagonWt~n!iiiU$; "B?tsmanstorget~;
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bo£ och min? chanst'ira. Aklagaren
vi S'lerigedemonlJstaketet
pa
tt darifran om
sif, dar vet att
.ra, da man hade
en. Detta tyektes

men som lod:
srattens
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polis oeh sattes en bI! for vldare befordran tIll en celli
polishuset.
Vi var atta SD-are som tillbringade kvallen i9§
fOr att vi forsokt varja oss emot angreppet.lran;::
demonstranterna".
Uppskattningsvis
tretfib~"~ motdemonstranter"
fyllde de andra cellerna. Under tiden
atervande vara kamrater genom stenregnet tillbaka till
"Spetsamossen" och akte med bussar till platsen for
eftcrfest och overnattning.
Vid polisforhoret erkande jag att jag kastat tillbaka
en sten men papekade att detta skett i nodvarn. Enligt
uppgift var jag den en de som erkande mig skyldig till
att ha kastat nagot ails denna dag. Atminstone sa den
polis som holl forhoret sa -- jag bnde mig tamligen
dum! Sa smaningom blev det rattegang i Vaxjo tingsratt. Atalet gall de: "Forsck till misshandel". Jag havdade att jag handlat i nodvarn for att avvarja en uppenbar fara for liv och halsa, bade for mig sjalv och mina
partikamrater. Dil. domen meddelades visade det sig att
tingsratten inte tagit nagot storre intryck av min argumentering, utan jag domdes till 50 dagsboter. Nagot
annat hade jag viii inte vantat mig, min tilltro till det
svenska rattssystemet ar inte sarskilt stor.
2
Hovratten behover inte ta upp fall som enbart fett
j

en positivt overraskad. Tilltron
rktes nagot. Jag slapp boter, men
t man tydligen har ratt till nodvarn i
ar situation. Hovratten papekar att det ar en
brottslig garning att kasta sten mot nagon men att man
i vissa fall kan ha ratt att varja sig genom att kasta tillbaka.
Slutsats: Det lonar sig att overklaga. Tingsratterna
besrar av en jurist och en namnd som ar politiskt tillsatt av kommunfullmaktige i de kommuner som Ingar i
tingsrattens omrade. Hovratterna
daremot bestar
enbart av jurister. Nagon namnd bestaende av en skoek
politiska motstandare finns inte claro
I ett eiviliserat samhalle skall stenkastning pa gator
och torg inte tolereras, det ar sjalvk!art. Man bor
naturligtvis undvika att hamna i en sadan situation att
man maste utnyttja nodvarnsratten. Darfor tyeker jag
att det egentligen ar helt riktigt art SD tillsvidare stallt
in alia demonstrationer, det skadar oara vart anseende
att gang efter gang omnamnas i samband med brak
och kravaller. Detta trots att de fIesta sunt tankande
individer sikert uppfattat att det inte ar vi som startar
briik.
Anders Westergren, Hoar
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Aktivitetsnivan runt om i Sverige ar pa manga platser Lodenius sa bl.a. att hon trodde att SD skulle vaxa
mycket hog och pa andra orter hander det mindre. Har betydligt om vi skulle kom~a ut med Vart budskap till
ska vi beratta lite om v.ad som har hant den senaste "vanligt folk". Tack for det Anna-Lena Lo, det ar ju det
tiden.
vi alltid har sagt.
.'
Manga orter runt om i Blekinge, och sodra Smaland
I Hoor har SD lyckats med det som de flesta trodde
har fatt pahalsning av ett gang SDare. Under en vecka var omojligt! Vi har fatt igenom en motion! Den handakte de runt och "bombade" ett ant~l mindre orter med lar om "inkQP av icke djurtestade produkter".
flygblad. Samtidigt passade de
, :"!.,L'r"O~O:''',.c.,'"''-'-'".-'-"
'
. Detta visar inte minst att SD
pa att ta kontakt med medlem-lif~~g~~~~~a~~~fu.~~:~t§~1B~
absolut inte ar nagot enfragemar som vi tidigare inte haftI(tl:dti~JlJC~)i,udl>tfo!\il.lllllwtydh()(tt(llltl'ill~hiiJtJgt parti som manga journalister
kontakt med, ona beroende pa
och andra motstandare fortfaatt det inte funnits nagon l*~2P;;;~[:;:;fZ2:t~~i;2'~~;
rande envist pasrar.
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Var
partiledare
Mikael
Jansson har varit i hetluften ett flertal ganger. En lang,
mycket bra intervju sandes i P4. Reaktionerna lat inte
vanta pa sig, direkt efter programmet ringde manga,
framst aldre, och ville ha mer information om SD.
Sondagen den 15 oktober hade Goteborgs-Posten en
"smutskastarartikel"
av varsta sorten om oss. De lat en
person som kallades "Fredrik" beratta om SD och vilka
problem han hade haft att ga ur partiet. Han pastod
b la. att han ringt till oss och fatt svaret, "Det ar lite
svart att dra sig ur... de andra kan bli forbannade".
Vidare pastod han att han hart att han riskerar att
hamna pa dodslistan over bannlysta inom SD, VAM(!)
och Riksfronten(!).
Typiskt for denna artikel ar att vi inte fick nagon
som heist mojlighet att bemota "Fredriks" falska pasraenden i artikeln. Ener mycket strul fick vi till slut in
en insandare. (Se nedansraende ruta.)
P4 uppmarksammade ocksa GPs artikel och intervjuade "Fredrik", som nu kallades for "Persson"! Iprogrammet fick aven Mikael Jansson komma till tals,
givetvis hade P4 bjudit in den ofortrottliga Anna-Lena
Lodenius som motvikt till Mikael Jansson. Fru
Ur GP 95 1020
Vi ar inte rasister
I GP den 15 oktober far en ung man vid
namn
"Fredrik",
sprida
logner
om
Sverigedemokraterna
(SD). Han pas tar sig
ha varit medlem i partiet, men kan inte pa
nagot satt styrka del.
Vem ar "Fredrik"? Har han nagonsin
varit medlem, har han haft nagon som heist
kontakt med SD? Hans historia ar en grav
logn. vars enda avsikt ar att smutskasta SD!
ArtikelfOrfattaren Pia Svensson god tar hans
pastaenden utan minsta ifragasattande.
"Fredrik" pastar att han ar "range i
Sverigedemokraterna".
Han sager att han
kontaktat oss flera ganger pa telefon och
begart uttrade och da fatt beskedet: "- Det
ar lite svart att dra sig ur...de andra kan bli
fOrbannade." Detta ar inte sanl. Han skulle
fatt samma svar som Pia S. fick, d v s. det
enda man be hover gora ar att skriftligen

Tierp. I Tierps kommun (dar
rikskanda Orbyhus ligger) har SD fatt en rivstart med
Joakim Larsson som lokal drivkraft. Efter att SD tackt
stora delar av kommunen med flygblad (Svenskar Vakna!), reagerade en polischef och polisanmalde bladet for det sedvanliga "Hets mot folkgrupp". Enligt
uppgift ska han inte ens ha sett bladet innan han gjorde
polisanmalan!
Detta gay givetvis en stor publicitet i de lokala tidningarna i Uppland, dar aven Joakim Larsson fick
komma till tals, och aven en del mindre Qotiser i mang8
andra tidningar lander runt. TV4 har ocksa haft ett kortare inslag!
TV2s Reportrarna hade ett entimmas-reportage om
"invandringsproblem".
I detta reportage fick Joakim
Larsson komma till tals angaende Tierp och Orbyhus.
Fortsattning foljer. ..
En storre utdelning har agt rum i Upplands- Vasby,
en kommun strax norr om Stockholm, dar vi i valet-94
fick ett relativt bra resultat. Omkring halva kommunen
tacktes och resten kommer att tackas sa fort vi far fram
de nya f1ygbladen.

begara uttrade. Vi har inget intresse av att
lagga ner bade tid och pengar pa att skicka
ut information till nagon som
inte viII ha del.
Han pas tar ocksa att
man riskerar att hamna pa en
"dodslista", om man lamnar SD. Detta ar naturligtvis inte heller santo utan en
ren
IOgn. ~.
Sverigedemokratema
ar ett .. :.
demokratiskt
parti dar
.••••
~
medlemmarna
pa parti- "'- ..,,:;'

som partiledare, och det ar oss
he It frammande att uppratta "dodslistor".
Vidare sager han att han gick med i SD
fOr att han var rasisl. Da har han verkligen
missfOrstatt var politik. Ar man rasist sa ska
man ga med i VAM eller Riksfronten. Ar
man daremot patriot och nationalist, da ska
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a har da det Svenska rattsvasendet an en gang
backa: ~or Danska terrorister. Denna gang liksom tldlgare, genom att neka den gamla anrika 30-novemberforeningen
tillstand att hogtidlighalla minnet av var hjaltekonung
Karl XII. En
gammal god tradition alltsedan. i 840 fick alltsa
inte firas i ar heller. Att polisledningen i Malmohus
Lan ar sa ryggradslosa att de inte vill ta upp kampen med BZ-sloddret ar inte bara skamligt, utan
ocksa ett betyg pa hur djupt rattslosheten i Sverige
har sjunkit. Det som saknas hos polisledningen ar
inte mojligheter att lata 30 novemberforeningen
hylla hjaltekonungen
pa ett lugnt och fredligt satt.
Det som saknas ar politisk vilja. Om bara viljan
fanns, sa kunde den Svenska polisen latt stoppa

VAD
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NATIONALISM?

Att vara svensk nationalist innebar att varna om sitt
land och dess kultur. Det innebar aven att varda naturen och dess invanare, djuren, samt att upptrada civiliserat. En nationalist skall efterstrava sundhet och sann
livskvalitet. Han skall forega med gott exempel infor
sina medmanniskor. Nationalism innebar inte att dra
runt pa stan, kraftigt berusad, och stora den ailmanna
ordningen.
Vissa ungdomsgrupper som pasrar sig vara nationella har gjort sig kanda som brakstakar och fyllerister. Dessa ungdomar har ofta svara
hemforhallanden, (i likhet med
manga invandrarungdomar)
och de ser nationalismen
narmast som en "haftig
grej". Ungdomskulturer av
detta slag far pa inga villkor tillatas dominera den
nationella fronten, istallet
maste dessa olyckliga ungdo mar forses med sunda ideal
och lara sig att kanna ansvar
infor sina medmanniskor.
For flertalet Svenskar har termen
"nationalism" fatt en negativ klang, man satter likhetstecken mellan nationalism och fascism ,
nazism ete. Detta ar kanske inte sa valdigt underligt i
och med att fascister och nationalsocialister ocksa ar
nationalister, extrema former darav. lnom alla s k.
"varldsaskadningar"
finns det givetvis extrema yttringar. Socialismens mest extrema gren ar kommunismen eller kanske anarkismen. Borgeouisins (borgerlighetens) ar rakapitalismen. Som man kan konstatera sa
ar inte nationalismen som sadan mer extrem an t ex.
socialismen. Aven om Svenskarna tar avstand fran termen nationalism sa ar ett stort antal just nationalister.
Pa senare tid har man genom att lasa olika tidningars
4 insandarsidor kunnat konstatera att nationalismen

BZ-terroristerna
vid farjefagena. Och om de anda
skulle lyckas att ta sig in i Sverige, och ga till
angrepp emot Svenska medborgare" och emot
Svensk polis, sa ar det bara att beteckna det som en
fientlig handling, och kalla in militar som en gang
for alla gar; slut pa sloddret. Den Danska regeringen i Kopenhamn skulle bara bli glad och tacka den
Svenska militaren for att de en gang for alla rensat
bort detta kriminella haschrokande
slodder ifran
jordens
yta.
30-novemberforeningen
kommer
naturligtvis att komma tillbaka med en ansokan
for nasta ar. Och lat oss hoppas att de far demonstrationstillstand,
sa att traditionen ifran 1840 som
sa snopligt fick avbrytas forra aret, far fortsatta.
Ingemar Ramel!
blossat upp starkare an nagonsin bland Sveriges folk.
Allt fler krav pa en moralisk upprustning inom samhallet hors. Det ar inte langre fult att sjunga nationalsangen eller att alska sitt fosterland, vilket var fallet
for nagra ar sedan.
En annan srandpunkt som sanna nationalister tappert haller fast vid, trots harda patryckningar fran
media och overm?:ktiga politiker, ar mot'filian mot ett
mangreligiost och mangkulturellt samhalle. For att
bevara vart folks unika egenart och kultur kravs ett
kulturellt homogent samhalle. Kampen mot nationalismen i media och Svenska politikers
vansinniga flyktingpolitik
har
bidragit till forslumningen av
vart samhalle. Aven pa denna
punkt har man genom opinionsmatningar kunnat konstatera att vi Svenska patrioter har vara landsmans fulla
stod.
Vilka ar det da som bekampar oss med sadan kraft? Jo, det
ar vanstervriden och liberal massmedia. Socialister och liberaler ser
ingen som heIst vinning i att nationalismen vaxer sig stark i Sverige, tvartom, detta
skulle sabotera istort sett allt som de lyckats
genomfora (las: fordarva) eftersom de fiesta nationalister motsatter sig saval overdriven socialism som
liberalism. Dessa forradiska makter kommer givetvis
inte att sky mlgra som heIst medel for att stoppa oss i
var kamp for ett battre samhalle. Just pa grund av
detta faktum sa ar det av hogsta vikt att vi nationalister skater oss val och inte gor nagra snedsteg. Ett enda
ogenomtankt uttalande eller en enda felformulering
kan omintetgora flera ars hart arbete.
Till sist vill jag bara halsa alIa svenska patrioter
runt om i landet: Sta pa er, ge aldrig upp och kom
ihag: Ni ar inte ensamma!

cle' egent'ige
'r'
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var. t~ll o:an namndes inlagg pa Dagens Nyheters (DN)
kroDlkeslda den 20 september, dar vederborande ondgor sig over "hur ilia de (invandrarna) behandlas av
det Svenska samhallet", Kurdo Baksi verkar inte vara sardeles insatt i den situation vi numera har i det har landet,
dar en stor del av vara tillgangar faktiskt gar till att losa
andra folks problem. I samma DN kunde man t ex. lasa om
soeialbidragsuthavningen
fran statskassan
(las: Svenska
folket) till framlingar som bosatt sig i det har landet som
annu har namnet Sverige.
Nej, baste fru, herr eller vad det nu kan vara, Kurdo
Baksi, sanningen ar att ar 2010 kommer 25% av Sveriges
befolkning att vara av utlandsk harkomst (enligt Text-TV
19/9). Fran rikskultplatsen
"Uppsala-hogar"
ser man nu
den frammande kulturens minareter oeh kupoler aggressivt
blieka ut over nyerovrat land, Fran Statistiska eentralbyran
(SeB) kan man latt genom att Fraga finna svaret pa sambandet mellan invandrare oeh kriminalitet. Trots att de
utlandska medborgarna (OBS! inre det samma som anralet
framlingar i Sverige) endast utgor 5,5% av befolkningen
lyekas de bega 34% av valdtakterna! Men da, nej da ar det
ingen, inte heller framlingen Baksi, som ondgor sig over det
okande invandrarvaldet! Da ser vi inga snyftreporrage i tidningarna om hur ilIa invandrarna behandlar sin a vardar!
Varfor ondgjorde sig inre Baksi ov<'r den 15 ariga flich i
Varnamo som for nagra ar sen overfolls oeh valdtogs av en
pobelhop bestaende av kulrurberikare fran flyktingforlaggningen? Det ar bara ett exempel i raden av overgrepp Fran
framlingarnas sida mot oss Svenskar.
Man kan inte byta nationalitet, Kurdo Baksi. lnse att ni
inre ar oeh kommer aldrig att bli Svenskar, lika lite som vi
kan bli ehilenare eller bolivianer bara for den handelse att
vi evenruellt skulle bo i dessa lander nagra ar. Nationalitet
ar medfott oeh har att gora med gemensamt sprak, kultur
oeh historia, Ni framlingar, har inre ett dugg med var historia att gora. Folk oeh land hor nara samman, Vi Svenskar
har sedan urminnes tider bebott detta land. Det ar vart oeh
ingen annans. Ni har era lander, det ar era platser har pa
jorden.
Det har ar vart land, oeh det handlar inre om "desillusionerade" Svenskar som vill hitta "syndaboekar for sin a
personliga misslyekanden"
nar ni foraktfullt talar om
Svenskarna, vart enda brott ar att vi viii ha ett eget land,
oeh det ar tydligen sa fruktansvart hemskt! Forvagrar ni pa
samma satt kurderna ratten till sitt land? Nej, jag tankte val
det! Da ar det tydligen en annan sak, men vi, vi ska boja
oss oeh bara ge bort vart land hux flux! Det ar ju faktiskt
inkonsekvent oeh absurt, Kurdo Baksi!
Jag blir faktiskt minst sagt upprord av Baksis inlagg.
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Overallt i samhallet idag hanas det Svenska, Sveriges
Nationaldag
skall ersattas
med en inrernationaldag
(Postverkets kampanj giek tom. in pa lagstadieskolorna for
att indoktrinera barnen sa tidigt som mojligt), den Svenska
flaggan branns av "anrirasister"
i Borlange (4/5) oeh
Svenskarna far se sina hem, planboeker oeh nationella arv
tas ifran dem - runstenar kulturberikas med grafitti - trots
detta talar Baksi om "hur ilIa" Svenskarna behandlar
invandrarna! Vad tusan menar ni? Vi har ju givit er allt ni
viII ha oeh mer dartill! Ursakta att vi Finns till, Kurdo
Baksi, men vi ska kanske emigrera sa att ni helt kan ta over
oeh slipper lida sa fruktansvarr p g a. var existens?
Det Finns inga reella hot mot det mangkulturella va ldssamhallet, men daremot otaliga mot nationalstaten
oeh
folkhemmet Sverige. Det ar inre en trevlig "utveekling" av
Svenska spraket nar nagra perverrerade smagangsters fran
Stoekholms invandrargherron
(Latrin Kings) haver ur sig
ramsor som "rorka dina snor", Nej, det ar en barbarisering, ar det ett sadant sprak vi ska ha i fram-tiden? Det
fanns en tid da vi alIa var en stor familj har i folkhemmet,
da vi inte riskerade att bli nedslagna, ranade oeh utsugna
av nagra inflyttade framlingar med maktansprak.
Har vi
Svenskar glomt det?
I Baksis inlagg marker jag en svag nyans av att dra
nazism oeh nationalismlsvenskhet
over en bm, Baksi talar
om de hemska Svenskarna oeh rasistdaden mot invandrare
i samma andetag, Denna taktik moter vi ofta i massmedia,
dar man griper varje mojlighet att smutskasta oeh forlojliga
nationalister oeh Svenskarna, Genom den oerhort vinklade
debatten i Sverige idag innebar detta att medelsvensken inre
far en sann oeh trovardig bild av det mangkulturella va Idssamhallet, som haller pa att forinta var nation.
Kanske ar det trots allt sa att Svensken forstar ett oeh
annat. Den stora Nej-opinionen mot EU tex, kan inte den
ses som ett teeken pa att Svenskarna yrvaket borjar titra
upp mot inrernationalismens
grymma tryne som tassar
omkring pa folkhemsgarden?
Nej Baksi, som avslurning mot ditt inlagg, ni har inre
asiktsmonopol an i det har landet Sverige, oeh om det ar
nagon som borde hedras ar det de som mot sin vilja blivit
inrernationalismens
oeh det mangkulrurella
samhallets
offer, ty det ar det oeh inget annat som forvandlar manniskor till djur, Om det inre passar att fa allt serverat pa silverfat kan ni ju alltid aka hem igen, eller hur ... ?
Min standpunkt mot det mangkulturella har jag grundlagt efter arbete i ghettot Rosengard i Malmo oeh genom
err fIitigt insamlande av fakta fran massmedia oeh personliga erfarenheter genom aren om tillsrandet i Sverige jamfort
med situationen forur, innan ni framlingar kom.

SD-KuPipen

n.
25!
Endast 20:Pg: 23 45 65-0
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Antligen kommer den!
3 timmarsvideon SD-95, en film fran olika SD-arrangemang runt am i Sverige.
Filmen ar av hog kvalitet, allt ar filmat med Hi-8 kamera och professionellt
mixat.
Kvaliteten gar inte att jamfora med tidigare filmer. (t ex. SD-93, 3 timmar SD.)
Ord. pris 160:-. Medlemspris 140:- (inkl porto), galler bara tom. 31/12 -95.
Leverans den 15 december, sa am du bestaller snarast sa kommer du att
kunna fa den inn an jul!
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SD-Orebro har nytt
telefonnummer:

019-2741 70
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SD-Kavlinge
Box 99
244 22 Kavlinge

Sverig edemokraternas
Ungdomsbulletin
1

Regeringen stoppar valdet ...
1970 anmaldes eirka 17000 fall av misshandel.
1980 var siffran strax under 25000. 14 ar senare,
1994 Val' det nastan 55 000 anmalda misshandelsfall!
1987 val' det under 2000 bratt mot vapenlagen,
sedan steg antalet snabbt: Topparet 1993 val' siffran
ever S OOO!
Av alia brottskategorier
som SDU har studerat ar
valdet den kategorin som okat i sarklass mest.
Oeh garningsmann~n
blir allt yngre oeh nufortiden ar det inte sallan som "garningsmannen"
inte
ar en man utan en kvinna.
Regeringen presenterar
i si n skrift "Motverka
Valdet" sina forklaringar till valdet: vanmakt, normer oeh varderingar, segregation, droger etc. Vad
dessa punkter innehaller forstar man ju, oeh losningen pa problemen har vi Sverigedemokrater redan, sa
det cankte vi inte ga in pa.
En av dessa punkter har dock ett sarskilt kapitel i
skriften
oeh det kapitlet
gar under namner;
"Segreg'ltion
oeh rasism maste motverkas",
det
tyekte vi Uit intressant. Hur skall da rasismen motverkas (Kam ihdg aU det ar vi sam ar "rasisterna" i
deras agonY.

§ 1. Regeringen har avsatt 125 miljoner kronor
for sarskilda insatser i invandrartiita bostadsomra·
den. En del av de pengarna kommer ur den Europeiska socialfondeil. Unclrar om de tanker gor<:l<;om de
gjorde i Rinkeby dar de satsade miljonb~lopp i nya
bostiider som nu har skyhcga hyror oeh star tomma!
§ 4. Regeringen har foreslagit att 27 miljoner
kronor skali anviindas for atgarder mot rasism oeh
frainlingsfientlighet under 1995/96.
§ 5. Over 7 miljoner kronor har man beviljat
ungdomskampanjen
"Ungdom mot rasism".
§ 6. Under aren 1994/95 beviljade InV<1Ildrarverket sammanlagt 3,8 miljoner till 100 projekt som
ror opinionsbildning
oeh attitydpaverkan
mot
rasism. Over en miljon kronor har tilldelats 40 olika
projekt som arbetar med utveekling avinvancrares
organisationsliv oeh delaktighet i sarnhiiIsli'.'et. SDU
fOrsokte forgaves Iii svar hos rege;Ingen pa Iragan
om vilka projekt som fatt dela pa pcngarna.
Otroligt hega belopp har tilldelats dessa vansterkrafter utar. nagon som heist folklig forankring!
Oeh ta11.kpa att d~t at mycket mer; det har ar bara
det de tog upp i det har kapitlet! Hur mycket avsattes till SDU tror du? Inte en endaste krona!
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SDU-Nyheter ,::. SD/SDU-Dalarna ger Ilt en lokal numret kan gora det genom att :;. De! gar framat for SDU aven i
bulletin till sina medlemmar och satta in 20 kr pa SDU-Riks Pg: Solvesborg.
Trogna
medlemmar
sympatlsorer
vid namn
"Den
6493600-8.
Inneh9.l!; Hur gor arbetar med att sprida vart budStolte Karolinen".
Innehallet ar djur II, historiska artjklar, intervju skap via fIygblad oeh klistermarmyeket iIJt~~§sant oeh givande oeh med Lars Emanuelsson oeh ~,¥Ek~,,,,ken. Nya SDU-medlemmar
kamett proyhqRlf11er R?,~s!~n b~D\W

::.

tet. Du som inte redan har forbestallt ditt exemplar av det fjarde

Kavlinge. Mer information
detta i kommande bulietiner.

om

eller 400st/60:- Om du vilt ha fIer
- ring SD-Riks 08-64120 11

Bestall Ung Front 4, Sverigedemokratisk Ungdoms
uppkaftiga tidning! Kommer ut till jul!
Endast 20:- Nr 1-3 endast 50:- Pg: 6493600-8

VALFONDEN

[M0biltelefon - Dyrt! .-.!!!!r Grati;IJ

FORRA
REDOVISNINGEN
407664:82
FROM. 95 10 23 HAR
FOLJANDE BIDRAG
INKOMMIT pA POSTGIRO: 629 32 70 - 2.
Tomas, Borlange
100:Kari-Ivar, Kairnar
50:Tage, Aiingsas
75:Rickard, Malmo
50:Ake, G6teborg
50:Thomas, Sundsvall
100:Ingegerd, Varby
200:Christer, Johanneshov 500:Ingemar, G6teborg
100:G6ran, Vasby
100:Birgit, Henan
500:Per, Farsta
16,50
Mikael, Orebro
100:Patrik, Goteborg
100:Eva, LJppsaia
1000:Robert, Solna,
500:Qc.n>1\!
~0tahl"\"'"
. -...,····Jt
-_ .._-_.~

Mobiltelcfoncr
blir allt vanligare
som nog alia bar markt.
Aven vi inom SD har anarnmat
den nya tckniken pa ett kanske
lite speciellt satt som vi tanker
a';sloja har!
Om man sager mobiltelefon
tanker manga pa yuppiesar och
skyhoga rakningar.
Visst, manga
anvander
sin
"nalle" for att forsoka if!1ponera
andra, men den tiden ar over,
cia bara folk med stofa planbocker hade dd med mobiltelefon. Dct
finns oerhorda forde/ar med att
ha "nalle".
Manga ungdomar som flyttar hemifran skaffar "nalle"
istallet for fast abonnemang.
Det ar de/s praktiskt och det
kan vara billigare om man
kommer att flytta ofta,
man slipper ju att flytta
med sig abonnemanget.
Vad ar det cia for spe-

pa

1.0.0'.-_
--

Roger H. Gav!e
50:Ake, Gc5teborg
50:John, Boden
100:Peter, G6teborg
180:e.G. Kungalv
100:Joakim, Goteborg
100:Mikael, Partillc
70:Ake 0, Gc5teberg
50:Leif, Eringsboda
100:Hans, Karlshamn
100:Kil
100:Pensionar, Laholm
100:Gc5sta, Laholm
100:Johan, Bromma
300:Summa 95 11 24:
412806:32 kronor.
Tack ska ni ha, alIa patrioter runt om i landet.
Valfonden gar nu in pa
sista varve t. Fran och med
arsskiftet kommer vi att
borja am fran noli igen.
Men an ar tyvarr inte alia
skulder betalda. Om alia vi
SOare satter in en hundring, ska vi kunna vara
skuldfria
till
arsskiftet.
Skulle inte det vara en fin
julklapp till SO?

SD har?
Comviq (En av tre
operatorer
pa GSMmarknaden)
har en
abonncmangsform
sam de inte gor sa
mycket reklam for.
Den ar namligen
alldeles for bra!
Abonnemanget
heter "Comviq
Compis".
Det
speciella
med
"Compis"
ar att
man kan ringa gratis
det!
Just det, gratis!
Hur kan detta komma sig?
Jo, det ar namligen sa att mellan
olika "Compis-abonnemang"
kan
man, under vissa tider, ringa heir
gratis!
Vardagar
mellan kl. 21.0007.00, samt dygnet runt under
lordag och sondag, (Fran fredag
kl. 21.00 till mandag 07.00) ringer man gratis fran "Compis" till
"Col11pis"
Ovriga tider kostar det som
"vanliga" Comviq privatabonne-

ma It
l'tt "Compis"
nummer borjar
alltid med: 070-740 XX XX. Du
kan alltsa mycket Iatt se vem som
har "Compis".
Inom SD har manga redan
sbffat
"Compis-nummer".
Du
har kanske markt att vi har
"Compis" pa kansliet i Stockholm
(070-7409811). Ert flertal medlemmar, i bland annat
Bods,
Goteborg,
Stockholm, Uppsala oeh
Orebro
har
ocksa
"Compis", vilket underla ttar kontaktern3. men framforallt h8.l!er te!efonkostn::iderna nere! Vi vet
att fler medlemmar ar pa
gang.
Hal' du sjiilv
"nalle"
med
annat
Comviqabonnemang
kan
'dn
::i,.,dra till ..
"Compis",
det
kostar 625 :-. Hal'
du daremat ert Telia
abonnemang
besraIler
du
bara
ett
"Comviq Compis" vl'a
Comviq, ansiutningsavgiften ar 370:- Teliaabonnemang
har ingen
uppsagningstid
och d Ll
behover
alltsa
inte ha
dubbla abonnemang.
Hal' du ingen mobiltelefon ails och tanker kopa en,
sa far du tanka pa att man
alltid koper "nalle" ihop med
ett abonnemang. Valjer du da ett
Telia kan du enkelt saga upp det
och teckna ett "Comviq Compis"
istallet.
Om du har nagra fragor angaende "Compis" sa kan vi pa kansliet kanske hjalpa dig i ditt val.
Ring oss, numret ar: "Compis

9811" (070-7409811).
P.S. Du som hal', eHer du som
tanker skaffa "Compis", kontakta
kansliet sa kan vi gora en intern
forteckning over alla SDare med
"Compis".

