
Ingen far stanna•..
oeh alia skall nt!

.J~ sA forenldar olta oserlOsa Journallster SDs OyktlngpoIlt~
men handeD pA hJartat, rlktlgt sA enkeIt iir det laktl~kt lute.

Nationalism Arfijrst och frfunst fijruts1ittningslijs k1ir- Vi ser Svensk historia och kultur 80m nAgotstort,
lek till fosterlandet, och det kan alla k1inna oavsett fint och vArdefullt. Detta gijr vi med stark ijvertygel-
naiionalilc:::i,spnik- religion- eller klasstillhijrigheL se, trots ait sa mcIDgajoumalisler och vansterpoliti-

En Fransk nationalist Ar nAgot oerhijrt positivt, ker fijrsijker framsWla vAr Svenska kultur som
liksom en Dansk, Japansk, Chilensk, Serbisk, endast en blek efterapning av andra, "vArdefullare"
Kroatisk, Arabisk eller en Mrikansk. Ja, alla folk pA kulturer.
hela jorden har r1itttill en egen suver1innation. Men vi oroar oss fijr aU andra 11indereller r1ittare

Men man fAr inte blanda samman det positiva i sagt imperialists tater, i vissa fall muslimska sAdana
nationalismen, dvs att vArna om sitt folk och sitt s1inder ut sitt folk 80m "fiyktingar" fijr att koloniali-
land, dess kultur, historia, och bidrag till m1insklig- sera Sverige och andra (fijrhlliandevis) vl1.1mAende
helen, med imperialism och kolonialism. 11inder.Vi har ju lagt allting tillr1itta fijr dem, sa aU

Japan var fijre och under andra vArldskriget ett det bara 1iratt ta fijr sig. Ingen (fijrutom nAgra fAvid-
imperialistiskt land nAr de invaderade Manchuriet synta nationalister) protesterar ju.
och andra delar av Asien. Protesterar vi inte hijgljutt och med all kraft

Imperialistiska var ocksATyskland nArde invade- snart, kommer vi oMnhijrligen att fijrlora allt, inte
rade Tjeckoslovakien, Polen och Sovjetunionen. bara vArt fosterland utan 1iven vArt kulturarv, vAr

Sovjetunionen var inte b1ittre n1ir de vid tvA till- 1irofulla historia, vArt spnik. Ja, vi kommer till och
fillen invaderade Finland. Detta var ren och sk1ir med aUfijrsvinna som folkslag.
imperialism, och ledde 80m bekant till att mAnga Om man inte vill att sina barnbarnsbarn -om 100
miljoner m1inniskor miste livet. Det Aroerhijrt viktigt Ar- har mijrk hy, svart krulligt hAr och ylar "allah
att man inte blandar samman dessa tvA begrepp, akbar" 5 gAnger om dagen, sA mAste man »ijrja
nationalism och imperialism. engagera sig. Sverige 1irredan pA god v1igatt bli ett

Vi Svenska nationalister Arliksom de fiesta andra muslimskt land. Men det finns bot och ett gott hopp
folk mycket stolta ijver vArtf1idemesland. Detta Arvi om en ny och b1ittre framtid. Tycker du 80m vi att det
1ivenom vi idag 1irsm1irtsamt medvetna om hur fruk- vore katastrof, sAMr du aktivt Mrja kfunpa fijr dina
tansv1irt illa Sverige idag skijts av inkompetenta, Asikter och ideal nu. Kfunpa med oss fijr ett b1ittre
korrupta, och illasinnade politiker. Sverige - ett Svenskt Sverige.

I Man kan bli en aktiv nationalist! I
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Rattegang om dubbelmord tas om
MALMO: Rattegangen i hovratten mot fyra Lundabor, atalade
for dubbelmordet i Malmo forra sommaren, maste tas om. Se-
dan en av domarna insjuknat sista rattegangsdagen, tvingades
domstolen skjuta upp rattegangen. Men nu har uppehaIlet blivit
sa langt att ratten, enligt rattegangsbalken, maste borja om.

Rattegangen borjar pa nytt med nya ledamoter 14 februari
och vantas inte vara avslutad forran i borjan av mars.

Tre av de atalade domdes i tingsratten tilllivstids fangelse,
den fjarde fick tio ars fangelse. De domdes for morden pa en
27-ang Malmok"Vinnaoch hennes aldre sambo. Paret tortera-
des och fick halsarna avskurna.

Samtliga fyra har overklagat och kraver friande domar.

Muslimer rasar mot slopad skolmat
LANDS KRONA: I Landskrona fortsatter braket kring kommu-
nens beslut att inte langre erbjuda sarskild skolmat at musli-
mer och vegetarianer.

I gar tagade cirka 150 muslimer i protest upp till Stadshuset i
Landskrona. Det var den andra demonstrationen pa kort tid
mot kommunens beslut att i besparingssyfte ersatta specialma-
ten med en fOrstarkt salladsbuffe.

Med hot om att halla sina barn hemma fran skolan under
resten av veckan kravde demonstranterna att skolbespisnirrg-
arna aven i fortsattningen ska servera altemativ till f1askkott,
som ar forbjuden mat for muslimer.

- Men beskedet var att politikerna inte tiinkte backa. Det
tanker inte vi heller gora. Diirfor har vi nu inlett en skolstrejk,
sager Hellal EI- Ghawabi, talesman fOrstadens fyra islamiska
foreningar. (IT) 6 P S'- 2.. - 'I G

Flyktingar koar for liv i vast
91/j) /6 -/-/6

800000 asiater och afrikaner samlade vid Minsk och Moskva
HElSINGFORS (TT)

• Narmare 300 000 flyktingar,
de allra flesta fran Sydostasi-
en, finnsjustnu samlade i trak-
ten av Vitrysslands huvudstad
Minsk. Dar vantar de pa fOr-
sta basta mojIighet att ta sig till
vast. Samtidigt lar det finnas
narmareenhalvmiljon strand-
satta asiatiska och afrikanska
flyktingar i Moskvaomnidet.
De vill ocksa till vast.

Nar de tar sig till vast tanker
de ta vagen over de baltiska sta-
tern a till Norden, Tyskland el-
ler Holland, avslojade pa man-
dagen den litauiska demogra-
fen Audra Sipaviciene vid ett
flyktingseminarium i Esbo
strax utanfOr Helsingfors.

Str6mmen tros oka
- Man far rakna med att

strommen av illegala flykting-
ar okar i framtiden. Tidigare
gickrutten via landerna pa Bal-
kan, men den vagen anvander
numera bara de rika. Det ar be-
tydligt billigare att resa via f d
Sovjetunionen till Polen och
de baltiska staterna och daref-
ter vidare mot'vast, fOrklanide
hon.

Moskva, Minskoch Kiev har
blivit nagot av centra fOr flyk-
tingtrafiken. Kaliningrad arett
annat centrum.<

Av intemationell storlek
Verksamheten ar pa vag att

fa internationella proportio-
ner; en forsta grupp tar hand

• om flyktingarna i aSS-lander-
na, andra fOr dem vidare via
de baltiska staterna medan en
tredje grupp tar emot vid slut-
destinationen i Tyskland, Sve-

rige eller Holland, sade hon.
Verksamheten ar sa organi-

serad att t ex de personer som
skotertransporten bara kanner
'till sina egna uppgifter. De vet
ingenting om foregaende eller
nasta lank i kedjan.

Fastnar vid vastgrins
Granspolisen i Litauen sager

att den tog om hand eller av-
. visade sammanlagt 1200, sa-

dan'a flyktingar fram till oor-
jan av november i fjol - nas-
tan dubbelt sa manga som na-
got tidigare AT.

- Men siffrorna ar otill-
fredsstallande, eftersom grans-
kontrollen fortfarande inte lir

De tre baltiska landerna sak-
nar i stort sett flyktinglagaroch
de har inte undertecknat de in-
ternationella flyktingkonven-
tionerna.

Ryssland tarinte garna emot
flvktingar som kommit fran
tredje land via Ryssland till de
baltiska staterna. FIyktingarna
saknar ofta identitetshand-
lingar och det kan vara svart
att spara deras bakgrund. Dar-
till kan de vagra saga var resan
borjade.

Men den officiella statisti-
ken i Litauen visar att en ma;;
joritetav dem som i fjollj.vvi-
sades dar kom fran Afghani-
stan, Indien, Sri Lanka elle~
Pakistan.

Inga fasta regler
- Vi vill inte bli en sliker-

hetszon fOr flyktingar fran
Ryssland. Men nar Ryssland
vagrar ta dem tillbaka, stannar
de i Baltikum. Att forsoka ta
kontakt med myndigheterna i

tillrackligt noggrann. FIykt- Sri Lanka, Pakistan eller Indi-
ingarna 16per storre risk att bli en ar 16nlost, sade den lettiske
fast nar de passerar gransen till riksdagsledamoten Juris Sin-
ett vastland an nar de kommer ka.
in i de baltiska staterna, ansag - For narvarande finns inga
den litauiska forskaren. Bara fast a regler fOr repatriering av
50-60 procent av aHa som il- flyktingarsomkommittillEst-
legalt passerar gransen berlik- landfranRyssland.Hurdetgar
nas aka fast enligt Audra Sipa- beror pa den ryska ambassa-
viciene. den. Beroende pa temperatu-

Storsta antalet tar sig in i Li- ren i de rysk-estniska fOrbin-
tauen fran Polen.Cirka 15pro-, delserna, kan Ryssland for-
cent konuner ni~d fartyg. " droja rej,atrieringen av illega-

laimmigranter, stall a villkor
och krava dokument, forklara-
de bitradande chefen fOr Est-

. lands invandrarverk Ene Re-
bane.

Saknar ID-handlingar
Seminariet i Esbo har ar-

rangerats av Nordiska nidet
och har deltagare fran bl a de
baltiska staternas parlament.
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CUFvil1 ha
fri invandring
STOCKHOLM:
En folkresning fOr humanis-
men - det begarde styrelsen
for centerns ungdomsforbund
i ett uttalande i gar om flyk-
tingpolitiken. Malet pa sikt
sags vara fri invandring.

Utgangspunkten ar avvis-
~ingen av flyktingarna fran
Asele. CUF befarar att rege-
ringens tuffa attityd i detta
fall ger naring at flyktingfi-
entliga grupper.

- Engagemanget for detta
flyktingarende maste lyftas
fram som ett gott exempel pa
hur humanism och tolerans
kan oversattas i praktisk
handling. Regeringens age-
rande maste ses som ett grovt

misstag i en i ovrigt rotten
flyktingpolitik, uttalar CUF-
styrelsen ..

Den 'uppmanar politiska
partier, fredsrorelser och an-
dra demokratiska krafter att
ga i spetsen for en folkresning
fOrhumanismen. Den far inte
kvavas i en tid nar debatten
mest handlar om arbetsloshet
och ekonomisk kris.

CUF tillagger att praktiska
svarigheter i flyktingpoliti-
ken maste overvinnas men
anger inte hur den nu ska fOr-
andras.

- Men pa sikt finns ingen
annan losning an fri invand-
ring, blir slutsatsen. (TT)

G~n-2-Cj 6
Invandrare giu fore i bostadsko
SKOVDE: Nu tar Skovdebostader till kvotering for att minska
segregationen i olika bostadsomraden.

Utomnordiska invandrare skall fa fortur i attraktiva omra-
dcr:. Det ar isodra Ryd som SkovdeLostader vili minska anta-
let mvandrare genom att ge dem fortur i andra omraden rap-
porterar Radio Skaraborg. '
. Gosta Kenn~al som ar vice ordforande i Skovdebostader tror
mte a~ kvotenngen kommer art leda till okad fientlighet gent-
emot mvandrare.
..- Det..kan vi inte ta hansyn till. Det har ar tankt som en hjalp

for saval svenskar som invandrare.
I storstaderna har bostadssegregationen, med invandrartata

stadsd~lar i foro~erna, skapat problem. Samtidigt har invand-
rare.sv.~rt art fa lagenheter i attraktiva stadsdelar i centrum.

Darfor kommer Skovdebostaders forsok art foljas med in-
tresse av de kommunala bostadsbolagen i Stockholm Gote-
borg och Malmo. (TT) ,

Siagsmal efter begravning
Fittja Ett hundratal zigcnarc var pa lordagskvallen inblan-
dade iett jattclikt slagsmal pa Forvagen i Fittja soder om
Stockholm. 35 hjalmfi:irsedda poliser i femton bilar med
piketstyrkor fran Stockholm oeh hundpatrull fdrsokte
svalka kanslorna oeh skilja slagskamparna.

Braket f6regicks av en begravning pa ~orra kyrkogar-
den i Solna. Det var zigenarhovdingen "Papa Bessie" som I
begravdes oeb han fdljdes till den sista vilan av ett 70-tal
bilar med upprorda anhoriga. Efter begravningen drog
kortegen genom Stockholm till Fittja dar begravningsfes-
ten skulle aga rum. Festen urartade emellertid snart. Gran-
nar klagade oeh polis tillkallades i flera omgangar. Minst
en person skadades men nar ambulans anlande hade den
skadade fdrsvunr.it. Manga av brakstakarna var enligt
H uddi ngepolisen kraftigt berusade, vilket fOrsvarade poli-
sens arbete. Polisen misstanker makt- oeh arvstvister bak-
om braket. Vid halv elva pagiek annu festen. Men den
hade flyttat inomhus och de flesta av gasterna hade begivit
sig darifran. Ingen av festdeltagarna greps av polis oeh de
som evcntuellt skadades togs om hand av slaktingar.

S V D -z., - '-<1b JOHAN SELANDER

STOCKHOLM:
Invandrarverket kommer inte
att fatta nagra avvisningsbeslut
i barnarenden inom den nar-
maste tiden.

I likhet med regeringen van-
tar man pa vad kommitten som
ska se over barnkonventionen
kommer fram till.

- Vi kommer art utreda alla
arenden for art ta fram de positi-
va beslut som ger uppeMllstill-
stand, sager Invandrarverkets
generaldirektor Bjorn Weibo.

- I ovriga arenden dar vi lutar
at ett negativt beslut kommer vi
art droja.

Forra veckan meddelade re-
geringen art den tills vidare inte
kommer art farta nagra beslut i
arenden dar det finns barn som
vistats lange i landet. Invand-
rarminister Leif Blomberg for-
klarade da art han utgick fran
art myndigheterna ocksa skulle
behandla dessa arenden "med
stor varsamhet".

Det var en tydlig vink till In-
vandrarverket och utlannings-
namnden. Langre kan Blom-
berg inte ga utan art anklagas
for ministerstyre.

Pa utianningsnamnden har
man annu inte bestamt sig for
hur man ska agera. Men gene-
raldirektor Johan Fischerstrom
sager att det ligger nara till
hands art aven namnden kom-
mer art avvakta.

- Det brukar vi till exempel
gora nar vi vet art det ar en ny
lagandring pa gang, sa det ar
troligt art vi gor ocksa nu. (TT)

•

Libanes
greps for
tyskbrand
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• Den tyska polisen har gri-
pit en 21-arig libanes som
misstankt fOr att ha vall at
den katastrofala branden
pa en flyktingforlaggning i
Lubeck.

Aklagarmyndigheten be-
garde pa kvallen att man-
nen skulle haktas men den
berorda domstolen har an-
nu inte beslutat om detta.

Dengripnemannen upp-
ges sjalv ha varit bosatt pa
forlaggningen tillsammans
med sm familj.

Tio manniskor omkom
och ytterligare 35 skadades
vid den valdsamma bran-
den i torsdags

Redan i torsdags greps
fyra unga tyskar, misstank-
ta att ha satt eld pa huset.
De slapptes emellertid efter
tOrhor sedan de kunnat pre-
sentera alibi.

Enligt tidningen Lii-
becker Nachrichten greps
libanesen redan i fredags
kvall tillsammans med tva
av sina bri:ider. Broderna
slapptes emellertid efter
fOrh6r uppgav tidningen.

Vid en demonstration pa
lordagen i Lubeck hedrade
omkring 2 500 manniskor
de omkomna manniskoma
pa fOrlaggningen. De fiesta
av dem som samlats var
overtygade om att dadet be-
gatts av rasister, men det
var mnan nyheten om gri-
pandet av den 2l-arige
libanesen blivit kiint.

Kvinna valdfagen pa Hisingen
•• En mycket uppriven kvinna i 25-arsaldern ringde i morse till
polisen oeh uppgav att hon vcildtagits av tre man i en lagenhet vid-
Varvaderstorget. Efter vcildtiikten slapptes hon oeh lyekades larma
polisen frein en telefonkiosk vid torget. .

Kvinnan var ehoekad oeh efter ett kort forbOr hos polisen fordes
hon till Sahlgrenska for undersokning. .

Polisen har gott hopp om att gripa de tre mannen. Enligt kvinnan
ar de av utlandsk harkomst oeh hon kunde aven namnge mannen.

Enligt kvinnans uppgifter skedde valdtakten vid fyra-tiden pa
morgonen. f C.-if 4 fE\:)



Vi summerar fOrsaIjningen av boken:
Invandrlng - sammsubrott eller utveckling?

For ea: 1 ar sedan skiekade vi tillsammans med SD-
bulletinen ut en reklamlapp fOrderma bok.

Det gav resultatl
Vi har sedan dess sAlt 153 boeker. Boken som err
skriven av Ingrid BjorlL>nan,Ake WedLTl oeh Jan

Elfverson, gar fortfarande att kopa av oss. ft· •••• , •• ,,;;<1F,~r..,
Vi kan starkt rekommendera de medlemmar som 8.nnU ·~:~r:~:g1!~~7:~.F;

inte har kopt den att gora det. :~i":~);~_:;:~\':;i-~;~:-;:
For derma bok ar fylld med bade intressanta oeh f:--;;<:.r.:-;~~{:;.:~;::..)

.,- ~~.",.....• ~ l~J-J .•.• .;- ,-

skrammande uppgifter om invan'dringens konsekvenser :~'::"t:-::-~·;":-:1.::'~'\:~'"' 'I:;', ~;;,;.<., ..·:~3'!1
fOrSverige oeh Europa, ekonomiskt, soeialt oeh ~:~;'~?~'f~/.·~f7!":'~'''•. ·'>::iif~~lf~~~:J1

kulturellt. :~:~:;..·-:i:.jJ," :;:::,i': ~~ " '. .:,:::<~.:;~
For den som vW ha bra argument ior att bi.ttre "'"''''''''''''''':,;,;~::::':,::::,::::~~'''''''''''''''''.."",., 1

kunna diskutera flyktingpoUtik. ir bokeD nirmast IIISTANI)S,'OCII FI.YKTINCI'( )L1TIK !
I CLOIIAL SAMVERKAN

att betrakta som en Bibel. sa faktaspackad 80m den o\'

ire "
Den ko~tar bara 79 kronor inklusive frakt,

, sa bestaIl nul
Satt in pengarna pa SD-Riks postgiro: 234565-0.

SAMI\1ANnROTf
ELLER

UTVECKLlNG?

Ingrid Bjiil'km~n
J~nElf\,('rson

Al-eWedin
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Markus Koch pi skoldebatt iBengtsfors.
Den 2 februari hade Stramkulleskolan i
Bengtsfors en temadag om flyktingftentlig-
het och rasism. Eleverna pa skolan kravde
att alla Asikter skulle fa komma till tals.
Men det ville inte rektorn. Han villeuppen-
barligen inte att det skulle fOrekomma
nagon yttrandefrihet och demokratl pa
hans skola.

Men har oeh hapna! Han gay med sig till
slut och bjOdin mig. Han till och med faxa-
de in frAgoma till mig i fOrvag!Jag blev
inbjuden att sam kommunfull.maktigeleda-
mot fOrSverigedemokraterna hAllaett fOre-
drag. Jag Akte dit oeh berattade om vAr
syn pa flyktingpolitiken, arbetslosheten,
fOrsvaretmm.

Fragorna utgjorde mest faktauppgifter
om kostnaderna fOr,oeh antalet "flykting-
ar", som senare skulle jamforas med deras
egna uppgifter fOr att bevisa att vi ljuger.
Men det giek de bet pa, eftersom jag alltid
anvander uppgifter direkt frAnSIV(Statens
Invandrarverk).

Skolan ar relativt liten med endast 60-70
elever. Efter mitt anfarande som tog ea: 30
minuter, blev det fragestund. Det var
endast en liten grupp pa 7-8 st. som stall-

de fragor till mig. Givetvis var de negatlva
till vArsyn pa flyktingpolitlken.

I lokalen fanns det endast 3 st elevermoo
invandrarbakrund, en Asiat, en Jugoslav,
och en Finlandare. Asiatens fragor kunde
jag ej svara pa eftersom det inte giek att
fOrstAhennes dAligaSvenska. Jugoslaven
lamnade lokalen efter att ban anklagat mig
fOratt hans pappa sam ar lakare, inte far
nagot jobb i Sverige. Jag svarade att det
behovs en massa Iakare hemma hos dem i
fd Jugoslavien, eftersam det nyss varit krig
dareDa gick han ut!

Den fmske pojken blev nojd nar jag fOr-
klarade att Finland ar ju ett nordiskt land,
oeh att vi naturligtvis inte tAnker utvisa
nagra Finlandare den dagen vi far vara
med och bestarnma.

Det var endast 7-8 elever sam ifragasatte
vad jag sade, sa vi far hoppas att det gamIa
Svenska ordsprAket "Den sam tiger han
samtyeker " galler pa derma skola.

Efter motet kom det fram ett stort gang
elever som ville ha mer information om
partiet. Den bunt flygblad som jag tagit
med mig tog darfOrsnabbt slut.

Marcus Koch

1 _

",Ti vill pfuninna om medlemsavgiften fOr
1996. Att vara medlem i SD kostar
200:-/ar. Ett medlemskap i SDU som ar
fOr ungdomar under 20 art kostar doek
bara 50:-/ar, da ser vi garna att du
uppger fOdelsear.
Det ar Dina bidrag, Din medlemsavgift
oeh Dinaev. stadkap som gar (itt vi kan
driva partiet, oeh kampa fOr Din nitt
har i Sverige. Sa du, bli medlem a.ven
detta arl
Kanner du att du vill gara en aktiv
insats sa ar du valkommen att ta kon-
takt med din lokalavdelning eller riks-

, kansliet.
Nar du skall betala in din medlemsav--
gift, avertala gama en kamrat att oeksa
bli medlem. Om alIa varvar en medlem

blir vi dubbelt sa manga oeh dub belt sa
starka. Tro det eller ej, men det finns
faktiskt "patrioter" som sager "jovisst,
jag ar medlem", men det visar sig ofta
senare att personen ifrAga var medlem
fOrflera ar sedan.
Taek oeh lov har sadana "SDare" till
ovarllighetern~, men sadan svagsint
mentalitet skrammer oss.
Skulle alIa ha en sa svag kansla fOrfos-
terlandet kan vi alIa lika gama ge upp
var kamp fOr ett Svenskt Sverige oeh
konvertera till Islam med en gang.
Skfunt asido, du Som kfumer fd. SD-
medlemmar, se till att de far andan ur
vagnen oeh betalar in sin medlemsavgift
fOr 1996, nul

Ingemar Ramell
5



Mikael, Partille 50:-
Ake, Goteborg 100:-
Joakim, Goteborg 100:-
Dan, Uddevalla 200:-
Tage, Alingsas 75:-
Erik, Stehag 300:-
Arne, Sjomarken 300:-
Ingrid, Arsta 20:-
Erika, Solvesborg 30:-
Mikael Du B. Sthlm. 200:-
Alma, Ba.lsta 100:-
Omar, Kista 100:-
Andreas, Lund 200:-
Eva,Uppsala 2000:-
Patrik, Goteborg . 100:-
Goran, Vasby 100:-
Mikael, Orebro 100:-
Storgivaren, Balltorp 103:-
Maria,Jorlanda 1000:-
Robert, Solna 200:-
Peter, Goteborg 300:-
SD-Hoor. 2500:-
Karl-Ivar, Kalmar 50:-
Anders, Stockholm 100:-

Vet du aID.••
att SveIigespolitlkerunder ett fir !aggerut mer pengar pa de flykting-
ar som ftnns i SveIige,m vad FNsflyktingkornrntsariat(UNHCR), lAg-
ger ut pajordens 27 mlljonerflyktingarunder ett helt Ar?

Vet du am ...
art fOr det belopp .vaIje asylsOkande kostar skulle vi kunna
ge mat oell log! at 100 krigsflyktingar i rd. Jugoslavien?

Varfor tror du ...
art "flyktingar" flyger runt halva jordklotet, passerar mAnga
andra lclnder, fOr att slutligen na S enge oeb s6ka asyl?

Vad ir orsaken till tt man soker sig till Sverige?
Ran det mojligen hero pa att alla de hundratusentals
flyktingar som nu uppehaller sig i Sverige, vet om att de
har nUt till samma standard och f5rmaner, som vi
Svenskar som har bott och arbetat har i hela vcL.-i liv?

Kan det bero pi...
art en flykting som kommer hit har nUt till sa.mma soda1a
skvddsnat d.v.s. pengar. som en arbetslos Svensk. sam efter att
ha arbetat i bade 20 - 30 - 40 ar blivit utlOrsakrad fnin a-kassan?

Tycker du att det ir riktigt? SkaIl det vara sa?
Om inte, stod SDs kamp fOr ett nittvisare oeh Svenskare
Sverige, genom ett bidrag till V8.rvalfond. Det ar din, min
oeh varn barns oeh barnbarns framtid det handlar om!

St6d kampen med ett bidrag!
Bevara Sverige Svenskt!

t :
Efter succen med Engelbrektslotteriet har vi nu ett nytt Iotteri
i gang, "Nyarsiotteriet". Lotterna kostar denna gang bara 5
krIst, men for denna blygsamma summa kan man vinna 6 st.
fina priser:
l:a pris: Innehavarna av de tre forst dragna lotteroa far var
och en 5 st. vikingarockskivor.Som n1 ser altar "storgivaren"

med en kro.navarje gang. med 2:a pris: Innehavaren av den forst dragna lotten far en Svensk
den farten kommer han ikapp marschfana.
S:8-HMr, Eva, Mar'~ och
andra riktiga storgtvare lagom 3:e pris: Innehayarna av de tva forst dragna Iotterna far 1ex.
till Ragnarok. Skamt asido, det var av SD-95-videon. Lotter kopes pa SD-Uppsalas postgiro:
kAnns helt underbart att vi nu
l-um sikta mot valet -98. 798357 -0. Dragningen kommer att ske forst pa
Om vi lyckas hAlla den har Engeibrektsdemonstrationen Iordagen den 27 april. Swd den
ta.:ktensa kommervi att kunna nationella kampen kop -en Iott! . .

. gora en mnu mycket b~ittre ) '
valkampanj m" den vi gjorde I-------.-.-.-------------=~
-94 och den var inte dAlig.men A6'1K F Al I IA B RAG'.
alltlng kan fOrbattras. och en ~ ~
farutsattntng ar god ekonomi.
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