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Stor nationell va framgang i Osterrike!
I parlamentsvalet den 17 december, fick ]org Haiders nationella parti Die Freiheitlichen
(FPO), 22,1 % av rastc:na, vilket gor det till Osterrikes tredje storsta parti. Valet var dock
inte FPOs storsta framgang, de forlorade 1 mandat (0,4%) jiimfort med foregaende val.

£ani
SPO (socialdemokrater)
OYP (konservativa)
FPO (nationella)
De Grana
Liberalt Forum

Andel rOster iorQcent
L

38,3% (+3,4%)
28,3% (+0,6%)
22,1 % (-0,4%)

4,6% (-2,7%)
5,3% (-0,7%)

Antal mandat
72 (+7)
53 (+1)
41 (-1)

8 (-5)
9 (-2)

FPO ar liksom SD ett nationellt parti, och varnar diirfor om Osterrike och dess historia,
kulrur, folk, och vill naturligtvis kraftigt minska invandringen. Vi sager ett stort Grattis!

1__S_o_r_' _v_a_fr_a_ll1_g_an_g__ o_c_k_sa_O _i _N_o_f_g_e_! _I
Sverigedemokraterna vill framfara sina hjart-
liga gratulationer till Fremskrittspartiet och
dess ledare Carll. Hagen, for det lyckade val-
resultatet i lokalvalet den 10 september 1995.
Fremskrittspartiet fick 12,1% av rosterna.
Det var en okning med 5% jamfort med

lokalvalet 1991. En opinionsundersokning
som gjordes samtidigt med valet visade att om
det hade varit parlamentsval, sa hade Frem-
skrittspartiet fatt 13,6% av rosterna.
Nu ar det forvisso inget nationellt parti, utan

mer ett parti av typen Ny Demokrati. Men de
har profilerat sig bl a. genom att krava en
kraftigt minskad flyktingmottagning.
Norge ligger nara Sverige...
Detta sager oss att om vi arbetar tillrackligt

hart fram till valet 1998, sa har vi realistiska
mojligheter att komma anda in i riksdagen!

Nu gar det annu battre fOrFremskrittspartiet!
I en opinionsundersokning som publicerades
den 11 december far partiet 16,7% av vaIjar-
sympatierna! Detta kan jamforas med Hayre
som far 17,1%.
Skalet till den kraftiga okningen ligger i art

norrmannen har trottnat pa alIa de lycksokare
som tar sig till Norge och kallar sig flyktingar.
Tidningarna i bade Sverige och Norge fOr-

fasar sig naturligtvis aver att "det starkt
invandrarfientliga partiet" far sa mycket stoo
i valjarundersokningarna. Men det gar inte vi!

grattis!
Detta ar oerhort viktiga framgangar for nationalismen i Europa!
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Kremering Invandrarverkets- fel
STOCKHOLM: De anhOriga till den 22-arige afrikan som kniv-
dodades i Klippan har kravt 1,7miljoner kronor av svenska
staten.

Anhoriga haIler staten ansvarig bade fOrmannens dad och
att hans kropp kremerades mot de efterlevandes vilja.

Justitiekanslern (JK) hanvisar nu de anhoriga till Invandrar-
verket med en del av skadestandsanspraken.

Justitiekanslern konstaterar i beslutet att ersattningsanspra-
ken for mannens dod tas upp inom ramen'fOr den rattegang
som nu pagar i Klippans tingsratt.

Beslutet att lata kremera den mordade har daremot Statens
invandrarverk i Alvesta varit inblandad i, enligt JK. Darfor bor
ocksa fragan om skadestand for kremeringen handlaggas av
invandrarverket, anser JK.

am de anhoriga ar missnojda med det beslut Invandrarver-
ket i sa fall fattar, far de overklaga till domstol. (TI)'Z 0 - n..-Gs
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Tva anhallna
efter fotbollsbrak

"Svenska
bor bli
frivilligt"
HELSINGFORS: b-P/I-3-95
Efter en paus pa fem ar fOrso-
ker motstandarna mot den obli-
gatoriska undervisningen i
svenska i de finsksprakiga sko-
lorna i Finland pa nytt gora un-
dervisningen frivillig.

Den socialdemokratiske riks-
dagsmannen Mikko Elo har i en
privat motion fOreslagit att
svenskan blir ett tillvalsamne
eller ett frivilligt amne i hela det
finska skolsystemet.

Elo, sjalv larare i svenska, sa-
ger att det fOrfinlandarna ar fOr
mycket att lara sig flera fram-
mande sprak och han vill dar-
for ersatta svenskan med engel-
ska.

Samtidigt hanvisar han till
det stora motstand som finns
bland de finsksprakiga skolele-
verna mot undervisningen, som
fatt benamningen tvangssven-
ska.

Han anser i likhet med flera
andra av motstandarna att un-
dervisningen skulle bli mycket
mer attraktiv for eleverna om
den var f_rivillig.

Halv ~iljon aldsfall i USA ZS-I/~(15-
ATLANTA: 'Antalet fall av aids i USA har passerat en halv 6-P
miljon, rapporterade de federala hiilsovardsmyndigheterna
i Atlanta i gAr.Totalt 501 310 fall av aids har registrerats sedan
1981.Av dem har 62 procent avlidit. Hittills i ar har myndig-
heterna Konstaterat att 59 806 manniskor har insjuknat i
immunbristsjukdomen. Framst ar det svarta och spansktalan-
de amerikaner som drab bas av aids.

Varldshalsoorganisationen, WHO, beraknar att 4,5 miljoner
manniskor hittills har drabbats av aids och att 18 miljoner vux-
na och 1,5 miljoner barn bar pa hiv-smittan. (TT-Reuter)

Oxelosund (TT): Tre man
anholls i gar efter ett valdsamt
slags mal i samband med en fot-
bollsmatch mellan tva flykting-
lag iOxelOsund kvallen innan.

De ar misstankta for bland
annat forsok till mord och grov
misshandel.

Nar polisen kom till platsen
var omkring hundra personer
- publik och spelare - in-
blandade i slagsmAlet.

Det var bland pub liken SOrT].
braket av allt att doma bOrjade.
Darefter spred det sig till spe-
larna ide bada lagen, ett best a-
ende av Kosovoalbaner, ett
med nordafrikaner.

Trots att knivar, stenar och
kappar anvandes skadades ing-
en allvarligt. ~ -9 -q5 G- P

Stor andelb-p

utlfumingar
ifangelsema
Niistan sex av °tio interner pa Kumla ar utliindska
medborgare. Fran 45 olika lander. Det visar en ny
kartliiggning som kriminalvardsstyrelsen gjort.

Efter Tidaholmsupproret 1994 undersoktes de sju
tyngsta anstalterna i landet.

FramfOr allt har andelen utomeuropeiska medbor-
gare okat. Omkring hiilften av de utliindska medbor-
garna pa Kumla, Hall och Tidaholm iir domda till
langa straff for narkotikabrott.

Elever tar ton SVD
• /612 ~(1J-

mot raSlsmen
Budkavle gar mellan grundskolorna
• En budkavle gar just nu mel-
Ian Stockholms grundskolor.
Temat fOr budka\'len ar "fOr
fOrstaelse och gemenskap. mot
friimlingskap och rasism".

Elever fran alla de skolor
som i host haft budkavlen sam-
lades till en festfOrestallning i
Stockholms konserthus pa fre-
dagseftermiddagen. SeriOsa
inslag varvades med lattsam-
mare musikunderMllning.
Till de inbjudna gasterna hor-
de lanspolismastare Sven-Ake
Hjiilmroth och invandrarmi-
nister Leif Blomberg, som ba-
da talade mot rasism.

- Alla ar vi lika och alla hor
vi ihop! Det mottot bar vi all-
tJd Mlla oss till, tyckte Sven-
Ake Hjalmroth.

- Man maste ta stiillning och
bestamma am man ar en med-
eller motmanniska, sade Leif
Blomberg.

Budkavlen startades i Gote-
borg fOr tva ar sedan. Elevra-
det i Gamla PavelundsskoJan
tog initiativet, och sedan dt'D
gatt runt bland Goteborgs alla
skolor kom den till Stockholm
i april i ar.

Varje skola far under tva
veckor gora nagonting pi'!bud-
kavlens tema, och skolorna har
valt att gora sinsemellan gan-
ska olika saker: nagra har skri-
vit dikter, andra har spelat te-
ater och en del skolor har ord-
nat basarer och insamlingar.

Pa festforestallningen i kon-
serthuset overlamnad~s buc-
kavlen friin de tre skolor som
senast haft den till tre nya sko-
lor. Niir budkavlen har passe-
rat alla skolor i Stockholm om
ett par ar ska den skickas vi-
dare ut i landet.

Aidsepidemin harjar i Asien
GENEVE: Asien ar pa vippen att passera Afrika som den
varldsdel sam har flest nya hiv-smittade. FN:s aidsprogram
Unaids varnade i gar fOrden hotande aidsepidemin i Asien.

Unaids konstaterar ocksa att antalet kvinnor som bar pi'!hiv-
viruset kommer att mer an fOrdubblas fram till ar 2000. Fran
sex miljoner i dag till 14miljoner am fem ar.
: Fram till ar 2000 har fyra miljoner kvinnor dott i aids, bedo-

merUnaids.
°Medan omradet soder om Sahara fortfarande ar den varst

drab bade regionen, kommer snart Asien, dar epidemin inletts
langt senare, att overtraffa Afrika i antalet nya smittade. Fram-
for allt Indien och Thailand har drabbats.

Totalt smittas over 6 000 manniskor av hiv varje dag, sade
Unaids.

I dag ar cirka 14-15 miljoner vuxna smittade med hiv. am
fern ar beraknas siffran ha stigit till mellan 30 och 40 miljo-
nero(TT-AFP) '-~-II-q5 G-p



Flykting far sitt skadestand
A yen Svea hovratt ger en 20-arig flykting Fran Kosovo ratt i
en skadestandstvist med staten. Mannen far behalla de 48 000
kronor hari tidigare tilldomts i Stockholms tingsratt.

I februari 1993 deltog mannen i ett slagsmal efter en fot-
bolls match i Hyltebruk, nagra mil nordost om Halmstad. Bra-
ket slutade med att en av de inblandade knivhoggs till dads.

20-aringen dam des till ett ars fangelse fOr grov misshan-
del och vallande till annans dad. Men han friades i hovrat-
ten fOrVastra Sverige och blev da formellt berattigad till stat-
ligt skadestand for de fyra manader han suttit haktad.

Justitiekanslern, som fOrstatens talan i arenden av det har
slaget, sade dock nej. Genom att delta i braket hade 20-aring-
en sjalv fOrsatt sig i den situation som ledde till frihetsbero-
vandet, anser JK. <;i;V0 (TT)--_.-

Livstids fangelse
for takboxmord

Vagrar begravasina barn
Pa barhuset i den Iilla staden
Kokstadi Sydafrika hartolv
doda tonaringar .Iegat sedall
slutet av september. , .
iJi'Deorrikomien bus$oJycka.
och fOriiklrama viII inte lata
dem begravas. I stiillet hop-
pas deatt haxmastare skall
kunna vicka bamen till Iiv
Igen.'" . .

Foraldrama baYdar att hix-
mastamasi sangomas, be-

svarjelser slar fel om bamen .
begravs.· i

Ett forsok att. begrava bar-I
nenfor tvaJveckor sedan I
maste avbrytas, sedan nagra i
personer havdat att sango- :
mas hade bytt ut kroppama. ;1

Begravningenurartade i ett
upplopp. Trekvinnor ankla-
gades fOr att vara hixor och
hackades)hjalav folkhopen.
(TT -AFP) .....

o 1 ft~ ·16-/-96
Attahundrattisen flyktingar
iRyssl~.~dp~ vag hitat .

~ ~ ~
Narmare 300 000 flyktingar, de
aUra flesta fran Sydostasien, finns
just nu samlade i trakten av
Vitrysslands huvudstad Minsk.
Dar vantar de pa forsta basta
mojlighet att ta sig till vast.

vid ett flyktingseminarium i Esbo
strax utanfor Helsingfors i gar.

- Man far riikna med art
strommen av illegala flyktingar
okar. Tidigare gick rutten via
liindema pa Balkan, men den
vagen anvander numera bara de
rika. Det ar betydligt billigare
att resa via OSS-landema till
Polen och de ba1tiska staterna
och darefter vidare mot vast, l6r-
klarade hon.

Moskva, Minsk, Kievoch Kalin-
ingrad har blivit centra fOr flyk·
tingtrafiken.

Verksamheten ar pa vag att fa
intemationella proportioner.(TI')

STOCKHOLM:En demonstration mot vald i Brandbergen so-
der om Stockholm pa lordagen urartade i ett stort polisingri-
pande dar elva personer omhandertogs, misstankta for bland
annat forberedelse till grov misshandel.

Polisen ingrep da de ansag att flera antirasister som deltog i
demonstrationen upptradde hotfullt och storande. Detta fOrne-
kas av arrangoren, kulturforeningen Levande zon, som i sin
tur menar att polisen overreagerade och provocerade. Fore-
ningen ska nu JO-anma1a polisen for myndighetsmissbruk.

Demonstrationen, som gick under parollen "Stoppa det ra-
sistiska valdet i Haninge", utgick fran Brandbergen. Omkring
200 personer, darib1and flera kommunpolitiker, slOtupp for att
taga mot Vendelso.

Totalt omhandertogs elva personer. De slapptes efter att ha
identifierats och visiterats. Demonstrationstaget fortsatte dar-
efter mot Vendelso. (1T) IS - q - '15 G- P

Tva ar for medveten hivsmitta
Angelholm (Tn Trots att den 37-arige mannen kande till att
han var hivsmittad hade han oskyddade .~am1agmed flera
kvinnor. Mannen domdes pa fredagen av AngeIholms tings-
ratt till tva ars fangelse fOr grOYmisshandel oeh fcirstik till
grov misshandel. ~ o' • •• •

Redan i december 1994 domdes .:>7-anngen I Malmo tIll
fyra ars fangelse och 1ivstid~ utvisnin~ till sitt hemland EI-
fenbenskusten for att ha smlttat en kvmna med hI". G- P I

Tva haktade for mordforsok~o~s
Tva unga ex-jugoslaver haktades i gar vid tingsratten i Gote~-P
borg, bilda misstankta for fOrsok till mord.

De bada hade natten till i lordags utanfor en restaurang vid
Avenyn en intern uppgore1se med ett par jamnariga landsman,
vilka bilda knivskars svart.

aning till journalister i Eur pa
Skriy "balanserat" om invandrare. Det kraver en arbetsgrupp
inom EU att journalisterna i Europa skall gora. Annars ho-
tar lagstiftning. .

Arbetsgruppen ble\' i apriJ klar med en rapport am hur ra-
sism oeh framlingsfientlighet skall mOlverkas -'-en "balansc-
rad" rapportering i mediema yar ett av fcirslagen.

Journalistema i Europa skall enligt rapporten, som fl1crgcs
i tidningcn Joumalistcns senaste nummer, utbildas fciratt ut-
j\'a "en tillamplig oeh objektiv journalistik, opartisk oeh ba-
lanserad" samt i konsten "att valja sina ord".

Birgitta Kruse, som ar Journalistfcirbundets representant
iEuropeiska Journalistfederationcn, ar kritisk till bcgreppct
balans i"rappoitcn.

- Journalistens uppgift ar att beskriva verkligheten och so-
ka efter sanningen, inte att undanhalla sanningcn fciratt upp-
ratthiilla en diffust fcireskrivcn "bala'ns", sager Birgitta Kru-
sc till Journalisten. Sv D ?..6 - 6 .Ci5 (TT)

STOCKHOLM Livstids funge1se
och utvisning blev straffet for en
33-ang irakier i Stockholm som
fOrra <iret mordade en bekant
och gomde kroppen i en biltak-

'0 box. Domen meddelades av Stock-
~- holms tingsratt i gar. Rattegang-
~ en holls redan i november forra

"y <ire!,men man skot upp domen i
~ vantan pa den rattspsykiatriska

undersokningen. _ (Tl1

I d b ft· I 0 I Samtidigt lar det finnas narmarenvan rar arn 0 a I s agsma lenhalvmiljonstrandsattaasiatis-
LUND: Unga invandrare ar alltjamt overrepresenterade i sta- .ka och afrikanska .flyktingar i
tistik am valdsbrott. Barn sam upplevt krig i hem1andet tillhor Moskvaomradet. De vill ocksa till
riskgruppen: vast.

- De klarar inte "omplanteringen" till svenska forhallande, Nar de tar sig till vast tanker
sager Peter Martens, forskare vid BrottsfOrebyggande radet. Ide ta vagen over de baltiska sta-

.Andra gene;ationens inva~.drare ar overrepresenterade sam Iterna till Norden, 'Jyskland eller
forovare av val~sbrott ..Men aven sam offer:.. Holland, avslojade den litauiska

- Brotten begas ofta mom gruppen eller mellan gangen, kon-demografen Audra Sipaviciene
staterar Peter Martens, sam i dag talar i Lund vid Folkuniversi- •...\ _
tetets seminarium am ungdomsvaldet. (TI) I lot -11-'1 S G-i' I Demonstration mot vidd urartade

ndra atalet for hiv-smitta 1.~-1D%G-P
ANGELHOlM: En 37-arig man. sam avtjanar straff fOr att ha
hiv-smittat en Malmokvinna, atalades i gar fOrytterligare ett
fall av smitta.

Den 37-arige mannen kom till Sverige 1992 sam asylsokande
fran Elfenbenskusten. Han fick tidigt beskedet am att han var
hiv-positiv och informerades am de forhallningsregler som
galler i Sverige fOrbarare av viruset.

Aret darpa inledde mannen ett forhallande med kvinnan i
Nordvastskane. Han berattade inte for kvinnan om sin smitta.
Under hosten -93 hade paret flera oskyddade samlag.

Senare skiljdes paret och mannen flyttade till en Malmokvin-
na, som smittades av honom.

Nar 37-aringen domdes for det brottet, tilldomdes Malmo-
kvinnan 575 000 kronor i skadestand.

37-aringen avtjanar nu fyra ars fangelse och ska darefter ut-
visas pa livstid. (TI)



Skandal! Skandal!
Nationaldagen blir inte allman he1gdag i ar heller:

Den 23 november rostade Sveriges Riksdag
med 196 roster emot, 90 for och 10 nedlag-
da roster, att den 6:e juni, Sveriges
Nationaldag och Svenska Flaggans dag ~
skall bli allman helgdag, fri fran arbete.
Det framsta motargumentet .var att det skul-

Ie innebara ett produktionsbortfall pa c:a 3-4
miljarder kronor om aret.
Starkast foresprakare for att nationaldagen

skall bli allman helgdag ar Moderaterna,
som anser att den Svenska identiteten beho-
ver starkas, och att ledigheten pa annandag
pingst kan bytas ut mot Nationaldagen.

SD kan inte gora annat an att instamma i
moderaternas onskan; for med tanke pa hur
sekulariserat Sverige ar idag, sk~lle det inte
vara till nackdel att byta ut en kristen helg-
dag mot Nationaldagen.
Det enda riksdagspartiet dar alla rostade

~ var naturligtvis landsforradarpartiet
nummer 1, Socialdemokraterna. Vi kan bara
saga att det ar en stor skarn for de ledamoter
som rostade nej.

SverlgedemOkraterna noterar med beliltenhet att den social-
demokratiska regerlngen har avslagit spionen och landslorriida-
ren Stig Berglings fjarde nadeansokan.

Den mannen skall enligt vart tycke aldrlg nagonsin friges, ntan
stiillas infor en exekutionspatrull och skjutas, for det spionerl
och hogiorraderl som han har gjort sig skyldig till.

LOGNARFAMILJERNA SINCARI.
DEN SENASTE TIDEN HAR DET PRATATS MYCKET I

MASSMEDIA OM DE TV A FLYKTINGFAMILJERNA

SINCARI. DET AR OTROLIGT VILKEN OPINION SOCIAL-

LIBERALA JOURNAUSTER KAN SKRAMMA UPP. DET

HANDLAR JU FAKTISKT OM PERSONER SOM INTE HAR

RATT ATT STANNA HAR, OCH OM MANNISKOR SOM

HAR LJUGIT SIG IN I SVERIGE.

lNTRESSANT AR ATT SVENSKA KYRKAN I ARATAL

UPPLATER KYRKOR TILL LOGNAKTIGA MUSLIMER,

NAR DE ALDRIG SKULLE DROMMA OM ATT GORA DET-

SAMMA FOR SVENSKA UTELIGGARE.

VI SKALL INTE SKRIVA MER AN ABSOLUT NODVAN-

DIGT OM DET HAR SJUKA FALLET. MEN VI KAN

BERATTA ATT SDs KANSU DEN SENASTE VECKAN

HAR BLIVIT TOTALT NERRINGT AV UPPRORDA MAN-

NISKOR FRAN HELA LANDET SOM UTTRYCKT SIN

AVSMAK FOR JOURNAUSTERNA. VI HAR FATT MANGA

SAMTAL IFRAN ARBETSLOSA, SJUKSKRIVNA, OCH PEN-

SIONARER, SOM PA GRUND AV NEDSKARNINGAR..~A

KNAPPT HAR RAD ATT KOPA SIG EN KVALLSTIDNING.

MANNISKOR SOM AR ROSENRASANDE PA SNYFTVAL-

SERNA I TIDNINGAR..~A.

FAMILJERNA SINCARI HAR INTE RATT ATT STANNA

I SVERIGE, VARE SIG IDAG ELLER I MORGON. VAR~R

LAGGER INTE ISTALLET JOURNALISTERNA NER LITE

TID PA ATT SKRIVA OM ALLA DE SVENSKAR SOM MOR-

DATS AV INVANDRARE?

ETT EXEMPEL AR MORDET I ALBY PA EN 27-ARrG

SVENSK, UTFORT AV 4 ST. KULTURBERIKARE, OCH

SOM BLEV EN PARALLELL TILL LINDOMEMORDET.

VAD HANDE SEN? DET HAR AV NAGON ANLEDNING

BLIVIT VALDIGT TYST OM DET. INGEMAR RAMELL

Da finns det pengar ...
Samarbetsnanmden for statsbi-
drag till trossamfund (SST),
fordelarvarje ar c:a 70 miljoner
kronor i bidrag till andra sam-
fund an den Svenskakyrkan.

Nagot att tanka pa for dig som har
mobil telefon!

En sydkorean som under ivrigt mobil-
telefonerande gick rakt pa ett trad fick
sa svara skador att han senare avled,
rapponerar "KoreaTImes". (Se dig for!)

Lite rolig statistik ...
Finland hade vid arsskiftet
-94/95 5,1 miljoner inva-
nare varav utlandska med-
borgare utgjorde 1,2%.
Vilket underbart land! Dit
borde man ju nastan £1yua!



Aktivitetsrapporter
Full gas i Uddevalla!

Varn kamrater i Uddevalla rapporterar om
omfattande verksamhet i omradet. sedan maj
-95 har organiserad verksamhet bedrivits i
Uddevalla, dels genom sedvanliga flygblads-
och affischeringskampanjer, men aven andra
ideer har provats med gott resl;1ltat.

Man passar aven pa att dra nytta avandra
organisationers evenemang, da mycket folk
samlas pa orten. SIV-personal (statens invan-
drarverk) ondgor sig i lokalpressen over SD-
Uddevallas verksamhet.

SympatisOrer och medlemmar strommar till,
och allt fler vill hjalpa till med flygbladsutdel-
ning och andra aktiviteter.

I skrivande stund har flygblad utdelats till
c:a 70% av Uddevallas hushaIl. Nagra flitiga
skolungdomar gor sin vaIbehovliga insats fOr
demokratin genom att spnda SDU-flygblad i
skolorna. Man har ocksa startat ett lokalt SD-
medlemsblad "Facklan ", nr 1 utkom den 30:e
november.

SD-Uddevalla ar annu ett bra exempel pa en
avdelning sam blommat upp fran just ingen-
ting till organiserad nationell verksamhet pa
mindre an ett ar, tack yare en eller ett par eld-
sjaIar.

SD-Uddevalla kraver art staten reser ett
monument over alla Svenskar som mordats av
invandrare. SD-Uddevalla riktar ocksa en upp-
maning till andra SDare som tror att de ar
ensamma, att fOlja deras exempel. Det enda
som kravs fOratt nagon slags verksamhet skall
komma igang ar att en enda person bestam-
mer sig fOr att ta eget initiativ, kontakta nar-
maste SD-avdelning, och boIja dela flygblad pa
sin hemort, enkelt va?

Man kan i detta fall sarskilt gIadja sig at att
Uddevallagruppen besatter vara belackare
Hagge Geigerts och Helene LOOwsgamla hem-
stad medan de ligger s6mnlosa om natterna
och vandas utan att kunna gora nagonting,
han med om att det skulle sitta fint med ett
eller ett par mandat i Uddevallas kommun-
fullrruiktige 1998.

HaJJandsgruppen stir pi!
Hallandsgruppens nationella ambulans far
runt som en tatting i sOdra Sverige, hallan-
ningarna later sig inte stoppas av V'arkenvclder
eller motgangar. Att korsa Iansgransen ar inget
hinder fOrdenna monstergrupp, deras arbets-
faIt stnleker sig saval in i SkAne som Smclland,
oeh Blekinge, dar de samtidigt passar pa att
halsa pa partikamrater sam man inte tar till-
fane att traffa vaIje dag.
Vid gruppens senaste flygbladsutdelning fick
Angelholm och Hoganas sin nationella dos. Det
ar inte ovanligt att vissa hallandsaktivister
delar ut 1000 flygblad per person och ti1l.fillle.
Alla som delat flygblad vet att det knlvs en
stark overtygelse fOr att haUa pa ar ut och ar
in och dessutom allt fOr ofta fa betala flygbla-
den ur egen planbok. sant engagemang maste
uppmuntras, men under parollen en fOr alia,
alla fOr en, delas inga medaljer ut, vi tar alla
var beloning den dagen vi nationella kan
bOIja tala om fOrdelning av landets resurser.

Skinedistriktet bar Arsmote 30/1!
S1clningarna samkor vissa skanekommuners
arsmaten. Tid och plats meddelas i SkAne-bla-
det, har du nagra fuigor kan du ringa SD-
Skane: 0413-53043.
Passa pa att engagera dig nu, var med om att
forma 1998 ars valkampanj i Skane och
Blekinge, det arbetet pabOIjas redan nu. SD-
Skane haIsar alla SDjSDU-medlemmar i
Skane och Blekinge vaIkomna med nagra tips
pa vagen:
1. Tveka aldrlg att ta upp diskussion om

dagens poUtiska system. nil' eller hur det
in diskuteras.

2. Var stiLndaktig. det vill saga; vik aldrlg
!ran dina ilsikter.

3. Angrlp det politiska systemet i insindare.
debatter m.m.

4. Gynna inte invandrare. de gynnar inte
dig.

5. Upptrlid alltid korrekt. iven nil' du inte
jobbar tor SD.

SD-Stockholms distrlkt bildar nya kommunforeningar och arbetsgrupper!
Du stockholmare som vill vara med i kampen att vi mottagit din intressea.runaIan per brev
fOr ett nationellt fosterland fOr oss Svenskar, eller telefon, Iamna fullstiindigt namn, adress
har av dig till SD-Stockholm (64120 11). och telefonnummer sa kontaktar vi dig i god
Under senare h~ten av februart skall ett tid fOremotet.

distriktsarsmote hanas, i samband med detta Det fu" viktigt att du visar diU intresse nu fOr
vill vi undersoka intresset fOr att bilda nya att Stockholmsledningen skall veta vilka
arbetsgrupper i Stockholms Urn. kommuner sam skall prioriteras nar resur-
Tid och plats far du reda pa fOrst efter det serna skall fOrdelas i valrorelsen -98.



Gustav II Adolfs dag i Sundsvall
Den 6 november hade SD en liten demon-
stration i Sundsvall fOr an h6gtidlighAlla
Gustav Adolfsdagen. De- som deltog var
dels SD-folk frAIl Medelpad och
Hiilsingland. deIs en liten tillrest skara
frm SD-Uppsala. V(var 15-20 stycken
frm SD, och min emot oss stod en 50-tal
motdemonstranter.
Motdemonstrantema fOrsOktep4 olika vis
fA oss an tappa besinningen. Det spelade
ingen roll att vATforste talare, Kurt Price,
hiilsade b4de meningsfriinder och mot-
scmdare valkomna och holl en hovlig och
korrekt ton talet igenom. Han hyllade
minnet av den store kungen, Sundsvalls
grundlaggare, och kom slutligen fram till
dagens bekymmersamma situation.
Price som liT en erfaren aldre politiker
talade behlirskat och allvarligt och utan
n4gra som heIst utfall. Motdemonstrant-
ema buade iind4 och skrek skalIsord. Det
spelade tydligen ingen roll vad som sades,
det viktiga for dem var an stora talaren
eller overr6sta honom. Det lyckades nu
inte, utan Price kunde lugnt fortsatta.

De gillar knark men inte agg
NliTTomas Andersson. 80m liTSD:s andre
vice ordforande, steg fram till mikrofonen
hordes vilda skriin fran motstandarsidan.
Extra hogt buade n4gra kulturberikare nliT
Tomas talade om knarkeliindet Skall det

tydas som an knarkmissbruk och knark-
handel skulle vara viktiga och vliTdefulla
inslag i deras kultur? Man undrar verkli-
gen!

Misslyckade motdemonstranter
Det var iI!te s4 Ian an forst4 vad v4ra beri-
kare ville ha sagt Deras"svenska var inte
helt begriplig, och de bOrjade snart ta
hjalp av teckenspdket An se dem skugg-
boxas p4 tryggt avst4nd eller gora diverse
anstotliga gester mot de kvinnliga demon-
stranterna var s4 lojligt och ynkligt an det

. knappast var van en hanIeende. I brist p4
battre argument bOrjade n4gra motdemon-
stranter i de bakre leden an kasta agg.
Men de hade inte rmat moo an n4gra
civilkladda poliser stod alldeles intill.
Aggkastarna ble" omOOelbarthaffade och
bortledda.
N4gra motdemonstranter sAgut an lida av
torgskriick diir de stod moo palestinascha-
lar upp till ogonen eller moo neddragna
ranarhuvor. Meningen var kanske an det
skulle se tufft ut Kanske kompisama blev
imponerade, vem vet? Vi blev det i alla
fall inte, och knappast gjorde deras terro-
ristkladsel nAgot gon intryck pA vanliga
4sUdare heller.

Respektingivande polis
Uppskattningsvis ett halvdussin uniforme-
rade poliser sAg till ordningen, och det
gjorde de mycket bra. Snabbt grep de in

sA fort nAgon motdemonstrant gick fOr
lmgt Inte minst vi som upplevt demon-
strationen i Borliinge i vArasmoo spottlos-
kor, stenkastning oc9 uppskiirrade poliser
faste oss vid hur bra sundsvallspolisen-
klarade sin uppgift.

.Behirskning ar A och 0
Sjalva var vi inte mmga. men vi uppfOrde
ass valdisciplinerat Vi visste an pressfo-
tografer och reportrar var"pAplats. Vi vis-
ste att vi blev f1lmade av TV och an vi
m4ste tanka pA varje liten rorelse, pA
ansiktsuttrycket. ja. allting. Aven om vi
kiinde oss aldrig sA~vocerade m4ste vi
MIla oss lugna och stilla och IAtsas an vi
inte mliTkte tillmaIena. Det gick mycket
bra. Det berodde friimst pA vAr egen
beharskning men aven pi an polisen hin-
drade motdemonstrantema frm an triinga
sig alltfor niira oss moo sina apkonster.

Bra publicitet
SAmmga 4skAdarevar inte pAplats denna
iskalla mmdagseftermiddag, men genom
press och TV fick vATblygsamma demon-
stration stor publicitet Samma kvall figu-
rerade vi i tvA TV-kanaler, och de lokala
tidningama rapporterade och kommente-
rade. Resultatet blev an tusentals mannis-
kor fick reda pA an SD liTi hOgsta grad
aktivt trots an det inte iir valAr. DliT ser
man nyttan av en liten, val genomfOrd
demonstration!

Invandringen!
Lange har vi Svenskar blivit itutade att Sverige inte
bara tjanar p4 invandringen, invandrama har byggt upp
v<\r valflird ocks4. Att detta M ren lOgnpropaganda har
nog de fiesta redan fOrstAtt.men lange var SD den enda
kraft som papekade an de siffror politikerna pl1stod att
invandringen kostade var direkta l<5gner, och an san-
ningen l<\g fiera hundra procent <5ver deras officiella
siffror.

Omkring 1990/91 b<5rjade dock beslutsamma stmn-
mor hOras runt om i lander. nu var det inte Uingre barn
vi som p<\pekade det orimliga i p4stAendet att hela
invandringskostnaden endast skulle vara 12 miljarder/Ar
vilket endast motsvarar Invandrarverkets budget. Nu var
det ocksA nationalekonomer, statsvetare, docenter m.fi.

Ferdinand Banks, en amerikansk professor, verksam
vid nationalekonomiska institutionen vid Uppsala uni-
versitet, har tittat lite narmare pA invandringspolitikens
egentliga kosmader.

"- Laser man inte enbart fast sig vid kostnader for
sociaibidrag, bostadsbidrag och iiknande, utan liven
inkluderar kostnader for okad brottsiighet och sa vidare
iir det inte ndgon konst au komma upp i en totai summa
runt 100 miljarder per ar", skriver Professor Banks i
Finanstidningen.

Ja, M det inte det vi alltid har sagt. om man mer eller
mindre skyfflar in invandrare, till ett litet land som6.

Sverige, under en 1angre tid ml1ste detta f<5rreller senare
resultera i en ekonomisk kris. Professor Banks hyser
ocks4 valdigt sunda l1sikter om den kontroversiella
bistAndspolitiken.

"- Det Svenska bistandet iir den storsta skandalen i
Sveriges moderna historia" .

Jag ar ganska villig att hAlla med honom. Det ar milt
sagt pinsamt att en man fn\n USA kan mer om vAr
invandringspolitiks egentliga kostnader an vAra egna
politiker. Det ar kanske inte s4 konstigt att vAra rantor
ligger dar dom ligger och att den svenska kronan vligrar
att stabilisera sig, man skrattar helt enkelt Atoss urom-
lands. Och det med all riitt, sjalv skulle jag inte investe-
ra s4 mycket som ett <5rei ett land som Ijuger och hyck-
1ar om sina utgifter sA som Sverige g<5r.Men samti1igt
visar deras beteende an de trots allt. innerst inne, sjalva
vet att detta ar kvalificerat vansinne.

am man Ijuger om sina affarer borde det betyda an
man inte kan stA fOr dem, eller hur? Jag vill avsluta med
linnu ett citat av Professor Ferdinand Banks som kan bli
ett gott r.\d till kommande statsminister G<5ranPersson.

•.- Sverige har inte rad med yare sig en generos flyk-
tingpolitik, eller ens ndgonflyktingpoiitik over huvudta-
get" .

Tydligen ar det fier an vi "okunniga rasister" som g<5r
osanna och okunniga <5vertramp nufOr tiden.

Jimmy Windeskog



Harmed inbjuds Du till S~erige-
demokraternas ordinarie riks3.rsmote
1996. Datum for namnda begivenhet
blir antingen den 23/24 eller 30/31
mars, och platsen blir nagonstans i sodra
mellansverige. Anmalan skall vara oss
tillhanda senast den 1mars.

Detta galler aven Dig som inte tanker
overnatta'i SDs regi, anmalan gors
genom att avgiften som annn inte ar
faststalld satts in pa V3.rtpostgirokonto
234565-0. Anmalningsavgiften tacker
kostnaden for overnattning meUan 10r-
dag och sondag i dubbelrum pa hotell
med frukost.

Var vanIig och skriv namn, adress och
telefonnummer tydligt pa inbetalnings-
kortet. De som har sarskilda onskemaI
om rumskamrat kan for att underlatta
V3.rt arbete betala pa samma inbetal-
ningskort, eller markera detta tydligt.

Motioner till arsmotet maste vara post-
stamplade senast den 1 mars.
Motionerna skatI vara undertecknade
med namn och adress. Vi vaIkomnar
bade nya och gamla medlemmar ifran
hela Sverige. Sa tag chansen att fa en
trevlig, intressant och larorik helg till-
sammans med likasinnade vanner.
Kompletterande information komme~·i

februaribulletinen. Val mort! .

[Ska vi Zilladem jOrbjuda vart arv ?J
stans finns det nAgot beHigg fOr detta
Att nAgon folkgrupp skuIle bli hetsad av en gam-

mal runa ar sA patetiskt, lojligt och direkt verklig-
hetsfrarnmande att det inte ar nagon ide att bemota,
och tjaiset om uniformsfOrbud ligger pA exakt
samma niva I lagen om uniformsforbud fn\n 1947
stAr det namligen att detta ar fOrbjudet;
"Uniformsdel, armbindel eIler annan darmed jamfor-
ligt iogonfallande kannetecken".
Detta betyder au om odalrunan ar olaglig sAar f'>S-

serosen, moderaternas "M" och kommunisternas
hammaren och skaran precis lika olagliga.
- Men sA ar det naturligtvis inte, berlittar Ann-

Charlotte NorrAs, Hinspolismastare i Goteborg, i en
intervju i DN. Detta markliga uttalande motiverar
hon sAhar. - I fOrarbetena tilllagen 1947 finns bara
tre grupper utpekade, tvA nazistiska och en kommu-
nistisk grupp.
Men dAingen av dessa grupper Hmgre existerar kan

man ju fundera over vilken funktion Iagen har om
den skulle andvandas som NorrAs vill. Nej, vi
Svenskar mAste skydda vAra forfl!.ders runor fran de
internationalistiska hander som idag sliter idem.
Visa att du inte viker dig fOr deras hot och fOrfoljel-
ser genom att bara de nordiska runorna, en del av
dem gAratt bestalla frAn SD-Riks. Vad de an sl1geFar
dessa inte olagliga, utan det ar istallet en rattighet for
varje nationalist au blira demo

Under decennier har marxist- och liberalistinspi-
rerade larare via skolan fOrsokt tabubelligga Svenska
varderingar och Svensk historia. Under historielek-
tionerna har vi fAtt lara oss au vikingarna var onda
och hansynslasa, aU Engelbrekt och Gustav Vasa var
upprorsmakare och att Karl xn och Gustav II Adolf
var maktgalna och imperialistiska Utanfar klass-
rummet blir man kallad till samtal med rektorn om
man bar en Svensk flagga Och bar man en nationell
T-troja hotas man med avsrangning frAnskolan.

Sedan 60-talets slue har man alltsAlagt ner ovarder-
Jig lektionstid pA au indoktrinera Svensk skolung-
dom till internationalister istallet fOr att ge vAra
flickor och gossar en nodvandig utbildning.
Lyckligtvis har detta inte fungerat som man tlinkt sig
utan istallet har ungdomen visat aU man kan tanka
alldeles sjalv.
SA lAngt allt val kan man tycka, men icke. DA eta-

blissemanget inser au man inte langre kan fA alIa
ungdomar aU skammas over sitt historiska och kul-
turella arv mAste man helt enkelt sl1tta in tyngre
Atgarder.
Svaret ligger i lagstiftningen, tja nastan i alla fall.

Nar "varldsfOrbattrarna" skriker om att fornnordiska
runor skulle vara olagliga hlinvisar man dels till
lagen om hets mot folkgrupp och dels till lagen om
uniformsforbud, men varken dar eller nAgon annan-
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Nvilrslotteriet•
I,

dragnaEfter succen med Engelbrektslotteriet har vi 2:a pris: Innehavaren av den forst
nu ett nytt lotter! i gang. "NyArs1otteriet". . lotten far en Svensk marschfana.
Lotterna kostar denna gang bara 5 kr/ st, 3: pris: Innehavarna av de tvi forst dragna
men fOrdenna blygsamma summa kan man lotterna far 1 ex. var av SD-95-videon.
vinna 6 st. flna priser: Lotter kopes pa SD-Uppsalas pg:79 83 57-0.
l:a pris: Innehavarna av de tre forst dragna Dragnmg kommer att ske pciSD:s riksArsmo-
lottema far var och en 5 CD-skivor med. te i mars 1996. Passa pa och kopl Med Ditt
vikingarock. kap stadjer Du den nationella kampenl

Vi behover pressklipp och bocker!
Vi som arbetar pa

SDs partikansli vill
passa pa att tacka alla
er som skickar 055

pressklipp fran hela
Sverige.

Det ar viktigt att vi
far kannedom om vad
tidningarna skriver i
fragor som ligger 055

varmt om hjartat.
Dessutom kommer vi

£ran och med detta
nummer av Bulletinen,
att ha en sida med
intressanta pressklipp.8.

Sa fortsa tt att skid<a
in pressklipp till 055,

men glom inte att skri-
va tidningens namn
och datum pa urklip-
pet, det har stor bety-
delse for oss om vi
skulle vilja ga vidare
med nagot.

Naturligtvis vill vi
aven ha alia tidnings-
klipp dar SD namns.
Detta for att vi sparar
alia artiklar om oss i
vart klipparkiv.

Ingemar Ramell

Vi har sa smatt borjat att bygga upp ett natio-
neBt bibliotek pa rikskansliet.
Dds for att SD-Kuriren skall komma ut mer

regelbundet i framtiden, dels for att vi skall
kunna producera battre, tjockare bulletiner.
Vi skulle darfor bli mycket glada om vara

lasare runt om i landet ville skanka, (alterna-
tivt salja for en billig penning), b6cker till oss
med nationellt / historiskt innehall.
A.ven andra b6cker ar intressanta t ex. lexi-

kon, uppslagsverk, och inte minst aldre b6ck-
er med innehaB som idag kanske inte langre
trycks.
Ett tips ar att besoka antikvariat, som oftast

har bade billiga, intressanta. Vi tackar pa for-
hand. SD-Riks.



Sverigedetn okra tern as
Ungdomsbulletin

OKE] - en vagvisare for ungdomen?
Imitten av 80-talet tyekte jag ~tt Ungdoms- oeh
Musiktidningen "OKEj" var bland det basta som
fanns att lasa. Nar jag nyligen sprang pa tidningen i
tobaksaffaren var det 7-8 ar sedan jag laste den
senast. Jag kopte darfor, av ren nyfikenhet, ett ex.
av min gamla favorittidning, om inte annat for att
se hur den utveeklats, oeh utveeklats var det minsta
man kan saga att den gjort.
En tidning som OKEJ, som torde ha en lasekrets i

aldrarna mellan 8-16 ar har ett tungt ansvar for hur
man paverkar ungdomen. Tar man det ansvaret?
Inte aIls, snarare tvart om, innehallet ar ofta smak-
lost oeh direkt motbjudande.
Nar jag oppnade tidningen visade sig ett moraliskt

trask utan motstyeke. Pa sidorna 8-10 kunde man
lasa om riksslamporna La Camilla oeh Dominika
fran "Army of Lovers" i en ingaende intervju om
sa, oehredan har sparar allt Uf.

Missforsti mig inte, det behover inte vara fel att
skriva om sex i en ungdomstidning, men detta
maste ske med en viss distans. Distans ar ~ att
lata La Camilla skryta om att hon miste oskulden
vid 12 ars alder. Distans ar inte att lata Dominika
fOrklara "man hade ju sex i 14-arsaldern bara (or
att impa pa polarna". Distans ar ime att lata dem
bilda beriitta att prostitution ar ett respektabelt yrke
oeh att horor borde fa folkpension for sitt "arbete".
Distans ar det verkligen inte, men sa har forrsatter
det: La Camilla far fragan om nar man bor sexde-
butera, oeh svarar "sa tidigt som mojligt". Det ar
ime konstigt att en 11-arig flieka pa insandarsidan
"Fraga Ingrid om sex" forklarar sin heta vilja att ha
sex, som tur ar svarar Ingrid att det nog ar "lite (or
tidigt".

Bladdrar vi vidare hittar vi en intressant artikel om
James Dandu (svart musiker, mer hind som "Cool
James") dar han avslojar sina tankar om svenska
fliekor. Bland eitaten hittar vi "Jag trodde att alia
svenska flickor var lOsaktiga", "Svenska flick or ar
for sjalvstandiga", "Jag bytte tjejer som andra byter
strumpor", "Jag vagrade att kanslomassigt engage-
ra mig i nagon speciell flieka, det var de svenska
flickorna inte varda". Pa bilderna stir han oeh kra-
mar en Ijus leende helt oanande flieka.
Pa sidan 21 talar en bog vid namn Sebastian ut om

sin homosexualitet oeh att han vill hjalpa bOgar.
Nasta gang jag hor hans lat "Shut up and sleep with
me" pa radion kommer jag garanterat att stanga avo
Aven de alltid lika mangsidiga Nordman finns med

pa ett uppslag, har dementerar man att det finns
rasister som gar pa deras konserter, daremot kom-
mer manga invandrare. "De avgudar var musik ...
skitkul" forklarar rattfylleristen H~kan Hemlin.
(Suck).
All denna dynga kompletteras med skvaller om

pedofilen Michael Jackson, porrdrottningen Traci
Lords (Latin Kings kvinnoideal) och knarkdrott-
ningen Courtney Cox, intima bilder pa den blonda
Robyn och afrikanen Mogge Sseruwagi (skadespda-
re i sapoperan Tre Kronor), oeh en artikel' om
Whitney Houstons bisexualitet.
Snalla OKEJ-redaktionen, forsrar ni inte vilka ~ig-

naler ni sander ut till ungdomarna. Naturligtvis ar
inte moral och etik nagonting som finns i overskott
hos den svenska journalistkaren, men nagonstans
far faktiskt gransen ga. En trost mitt i allt e1iinde ar
dock att OKEJs upplaga standigt sjunker.

Jimmy Windeskog

Demokratiska hinder

S amtidigt som demokratin ar pa frammarsch i
en rad lander, framst i de gamla oststatema,
uppenbaras folkets korta minne da de ater rostar
fram odemokratiska partier. I Rysslands val nadde
kommunisterna stora framgangar. Det var framst
de aldre som rostade pa kommunistema i detta
val, de tycks helt ha glomt bort kommunismens
terror mot befolkningen. Lyckligtvis kommer
denna ideologis sympatisorer snart att do ut efter-

som de fiesta av dem har natt alderns host. Faran
ar dock att kommunismen ater far faste och for-
satter landet i samma jamgrepp som tidigare da
ingen fick ha en avvib.nde asikt.
For ovrigt raknas 19 av de totalt 27 lander S0m

en gang ingick i Sovjetunionen idag som demoha-
tier. Enligt en amerikansk undersokning med nam-
net Freedom house - Frihet i varlden - ar 117 av
varldens 191 lander (61 procent) fria eller delvis
demokratier. Forts. sid 10. 9.



For tio ar sedan var det 19 procent Det ar var plikt som nationdla
farre. En annan antidemokratisk ten- ungdomar att se till att demo-
dens ar "nykonfucianismen" i Asien. kratin lever vidare i Sverige och
Detta ar en fOfm av auktoritar att den arergar till sin,

mar1qIads~konomi som tillampas i ursprungliga betydelse, att man
framfor allt Singapore, men aven i fick rycka som man ville och
Kina och Vietnam. Derma linje kan fa fick ga kladd som man sjalv
aterverkningar langt utanfor Asien behagade. Och d~tta utan att
enligt "Freedom house". riskera att bli pahoppad av
Den tredje och sista odemokratiska icke svensktalande element

faran "Freedom house" tar upp ar elIer foriildraI; larare och revo-
'islam, och da framst den fundamen- lutionara anarkister!
talistiska varianten. Som ni vet har vi Ibland anklagas vi nationalis-
en stor invandring fran muslimska ter for att vara en fara for
lander och detta utgor inte bara en demokratin, men den riktiga

•.•••---------... fara for van folk och var kultur utan demokrati som Sverigedemo-
Mikael, Partille 100·.- aven for var demokrati. kratema och dess ungdomsfor-
Goran, Ljungbyhed 100:- Europa, framst Frankrike, har drab- bund star for ar inget som helst
Tomas, Borlange 100:- bats av muslimska terrordad som hot! Vi ar inte bara motstinda-
Dan, Uddevalla 200:- ofta riktar sig mot civila. Tom. i re till bade kommunismen och
Gullan, Stockholm 500:- Sverige har vi blivit tvungna att utvi- nazismens alIa varianter utan
Eva, Uppsala 1000:- sa muslimska terrorister! De allra aven till kapitalismen och den
Margareta, Hoar 10:- fiesta terrordad och valdshandlingar likriktade massmedia som idag
Karl-Ivar, Kalmar 100:- som begas i Sverige mot turisteI; civil- manipulerar Svenska folket!
Gothe, Aby 100:- befolkning, offentliga byggnader etc. I ~~A L I
Erika, Solna 300:- utfors av endera kommunister elIer .•. ••• -
Tage, Alingsas 75:- muslimer. Det ar dessa element som F D"
Bernhard, Skondal 200:- massmedia beskriver som hjaltar

S"'m"l·~;rr+ s" •.•..de SI rl'l or hAO+ rl~ 0"Staffan, Jarfalla 100:- a. ~"·"o.' v:'. . .~(K"•• ~b~ •• 0. •••• ISA LING TILL
Rickard, Malmo 50:- natlonalIst gar pa rod gubbe. VALET 1998
B G·· b 100 I Afrika.ar endast 18 av 53 lander ST'''RT FRAN 0••enny, ote org :- demokratler. Observera att den.l'\ • •.
Anders, Leksand 100:- demokratin som rader dar ej ar 960101.
Ingemar, Goteborg 100:- samma som var utan mycket instabil FR 0 M. 9601 01
Aino, Jarfalla 200:- pa grund av att folken dar i regel ar HAR
Birgitta, Ekero 200:- motsdndare till demokrati. I vast har FOLJANDE BIDARAG
Daniel, Linkoping 40:- vi alltid forsokt patvinga andra lan- INKOMMIT F
Rolph, Haninge 100:- der van tankesatt och van styrelse- POSTGIROKONTO:
Lasse, Varby 150:- satt. Vem kan tro att vir uppfattning 6293270 ..2.
Jeanette, Huddinge 150:- om nationsgranser samt demokrati r-:-~--=---:-....,.--:--:--~"
Vera, Hagersten 200:- ska kunna rida i Afrika som alltid Johan, Enskededalen 20:-

'----------- ••• har levt i stamsamhallen? Patrik, Goteborg 100:------------ Manga invandrare fran Afrika har Nationalist, Haninge 50:-
ingen forsdelse, och visar ofta ingen Mikael, Orebro 100:-
respekt for van demokratiska sam- Storgivare, Balltorp 101:-
hallssystem, det marks pa deras Niklas, Genevad 100:-
handlingar och arroganta attityder. Roger, Hagastrom 50:-

;:==============.:-------•.•-------------.. Ake, Goteborg 50:-
Harmed avslutar vi valfondens funktion som sk. stod- Ingemar, Goteborg 102:-
fond till SD-kontot 234565-0. Fr0 m. 9601 01 borjar Karl, Aby 2CO:-
insamlingen till 1998 ars valkampanj. De pengar som Niklas, Laholm 100:-
satts in pa valfonden kommer i fortsattningen inte att Gosta, Laholm 600:-

Erik, Vasteras 60:-anvandas till nagot anIlat an valmaterial i valkampan-
Stig, Vallingby 200:-jen 1998. Vi kommer sjalvklart att se till att pengarna

placeras sa att vi erhaller hogsta mojliga avkastning,
dock utan att forluster riskeras (typ aktiespekulation).
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420 106 KRONOR
OCH 32 ORE.

SUMMA 960117:
1833 KRONOR.


