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Arsmotet 1996
Sverigedemokraternas
riksarsmote 1996
Under helgen 23-24 mars samlades Sverigedemokrater
fran hela landet till riksarsmote. Platsen dit vi lotsades
visa de sig till allman for vaning vara invandrarstaden
Sodertalje. Har samlades deltagarna pa ett konferenshotel!.
Vi var klara over att forsiktighet och fortegenhet var av noden tvungen, och att vi skulle tanka pa
vad vi yttrade i lunchrum och bar. En "specialstyrka"
var strategiskt utplacerad for att - natt som dag skydda ass och forhindra obehagliga overraskningar
av norrkopingstyp.
Det omsorgsfulla planIaggningsarbetet och var
egen forsiktighet fick sin beIoning: Den har gangen
kunde vi sammantrada utan nagra som heist storningar fran terroristgrupper elle snokande SSU-anarkister.
Valkomsthalsning
Sjalva motet inleddes med ett tal av Tomas Johansson
fran Stockholm. Tomas pavisade hur vart valfardssam..halle hailer pa att ramna.
Fler oehfler
tvingas bli
socialbidragstagare;
mer
och mer skars i varden.
Sveriges situation ar fullstandigt ohallbar. Nu kommer det att ga snabbt
nedat. Detta har SD forutsagt, men de andra panierna har inte Iyssnat.
Tomas
jamforde
Tomas Johansson hailer Sveriges forfall med det
inledningsanforandet
statsbarande partiet, socialdemokraternas
forfal!.
Han sag parilet som en "paraplyorganisation
for sarintressen", sinsemellan oforenliga sasom socialism demokrati, jamlikhet - frihet, klasskamp - folkhe.m,
invandring - valfard, rattvisa - ansvarstagande. Tomas
. varna de oss sverigedemokrater for att bygga in motsattningar av detra slag i vart partiprogram.
Tomas gick sedan in pa invandringspolitiken
och de fullkomligt sanslosa summor som den kostar

oss, mer an 100 miljarder om aret. I framtiden kommer kostnaderna att drabba Svenska folket annu hardare. Tomas sammanfattade
den forda massinvandringspolirikens misslyckanden i fyra punkter:
1. Ondska mot kommande generationer - det ar fel att
efterlamna ett konkursbo till dem som kommer efter
oss.
2. Perverterad humanism - for den kosrnad som det
betingar att hjalpa 1 flykting i Sverige kunde man hjalpa 400 i Afrika eller drygt 200 i Bosnien.
3. Valfarden ar uppbyggd av Sv-::nskar och avsedd for
Svenskar.
4. Asylmissbruket - de flesta som kommer hit ar inte
f1yktingar.
Att ett repatrieringsprogram
snarast kommer
igang sag Tomas Johansson som den enda raddningen
for Sverige. Om sa inte blir fallet ligger Svenska folkets
enda overlevnadsmojlighet i en samling kring Svensk
kultur. Men om vi ska kunna undga samma ode som
indianerna; att forvandlas till en folkspillra i det egna
landet, maste vi nu ga fran defensiv till offensiv!
Motet
Efter detta manande tal forklarade Mikael Jansson
riksarsmotet 1996 oppnat, och det omfattande arsmotesprogrammet fyllde de tva dagarna mycket val.
StyreIsen redogjorde for verksamheten sedan arsmotet.
1995. Mikael Jansson
berattade om det arbete m.
som mforts under det •...
g:'ingna het, om- flygbladsutdelningen,
aktivisrhandboken, om arbetet med det nya paniprogrammet oeh om faktabanken dit vi ska skicka
in tidningsurklipp
och
videoavsnitt om for SD
intressanta amnen.
Mikael utveckla-Mikael
Jansson under
de hur han tankte sig den en volbehovlig paus
narmaste tidens partiar-

bete. Han betonade att landet sa snart som mojligt met fran vilka lander vi kan acceptera viss, reglerad
maste vara tackt av SD-distrikt. Samtidigt gallde det invandring. Allt som allt tog arbetet med det nya paratt starta aktioner som syns och marks, sa att SD blir tiprogrammet resten av lordagens arbetstid i ansprak.
partiet pa allas lappa'r i god tid fore valet. De natio- -Kvallen anslogs till kamratlig samvaro, och manga
nellt sinnade valjarna kommer att marka att SD ar det nya kontikter knots.
starka, uppatgaende partie!, och de kommer att sjalvKommande aktiviteter
mant ga till oss.
.
Sondagen inleddes med en- lang och ivrig debatt om
Styrelseval
kommande yttre aktiviteter, demonstrationer
m.m.
Styrelsen omvaldes till 'storsta del en men givetvis ar Motet bes16t art Engelbrektsmarschen skulle genomfonagra ledamoter "nya". Platserna fordelades pa fOl- ras fOrst och framst. Vi kom givetvis in pa kladsel,
jande satt:
mark en med mera, oeh har blev diskussionen livlig
Ordforande: Mikael Jansson, Orebro.
mellan dem som ville undvika negativ (?) publicitet
Vice ordforande: Tomas Andersson; Sundsvall.
kring marken och dem som ville ta strid .for de natioAndre vice ordforande: Anders Westergren, Hoor.
nella symbolerna.
Styrelseledamoter:
Den andra stora aktiviteten blir sommarlagret
Henrik Enmark, Salem.
pa Gotland 3-4 veckan i juli. Da gor politikerna sin a
Lars Emanuelsson, Stockholm.
Arnold Bostrom, Huddinge.
Marcus Koch, Ed.
Jimmy Windeskog, Borlange (SDU).
Thomas Soderberg, Sundsvall.
Jakob Eriksson, Falun.
Eva Nyman, Uppsala.
Magnus Edman, Sala.
Per Emanuelsson, Goteborg.
James Christensen, Almhult.
Paul Svensson, Ystad.
Suppleanter:
Torbjorn Kastell, Vasteras.
Mats Tolgen, Vaxjo.
Martin Karlsson, Kavlinge.
Steve Larsson, Uddevalla.
De fiesta omrostningarna vor enhalliga. Nagra ganger
fick rostraknarna gripa in, dock inte den har gangen
Darefter antog motet nya partistadgar. De nya stad- traditionella
framtriidanden
i Almedalen i Visby.
garna skiljer sig inte sa mycket ifran de gamla men ar Givetvis ska SD finnas med och propagera for ett
mer enkelt och logiskt uppstallda.
nationellt alternativ! Sa vik juliveckorna for sommarSa kom turen till partiprogrammet,
och har lagret!
blev det omfattande diskussioner inna~ motet kunde
Motioner
formulera
ordalydelDiverse
motioner
ser som en majoritet
behandladesoeksa
av
kunde
samsas
om.
motet. En del rorde
Styrelsen
hade
till
ordningsfragor
och
motet
i vissa fall
partiets
framtoning
modifierat sitt forslag
utat. Fran flera hall
till nytt program
i
betonades vikten av att
enlighet
med
de
vi alIa - aven om vi
inkomna motionerna,
blir aldrig sa provoceoch det kravdes viss
rade - uppfor oss pa
koncentration
for att
ett satt som skapar forMIla isar de olika vertroende hos allmanheSlOnerna.
ten och som ar vardigt
En fraga som
Svenska nationalister.
vackte sarskilt livlig
.•.•
..'
En motion rorde fordiskussion var abort- ~ar ar nastan hela styrelsen sam lad
saljning av nationellt
fragan och dar drevs Overst fran vanster: Jakob Eriksson, Torbjorn Kastell, Paul
material for egen vinsrand;unkter
som lag Svensson, Magnus Edman, Eva Hyman, James Christensen, Martin nings
skull.
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overta ansvaret for SD-Kuriren, sa att en regelbunden
kommer med i valjarundersokningar
oeh blir ett alIutgivning
antligen
ska kunna komma till stand.
mant samtalsamne. Sedan behover vagen till riksdagen
Torbjarn, som utbildar sigtill journalist, ar sakerligen
inte vara sarskilt lang.
den ratte mannen for -jobbet.
Kritiska roster
Kritik riktades mot styrelsen bl.a. for an SDKuriren utkommit for sallan oeh fOr oregelbundet,
samt att informationspaket
oeh
bestallt material levererats for sent oeh far att
utskiek av medlemskort gatt fOr sakta.
Styrelsen erkande att en star del av
kritiken var berattigad men forsvarade sig
med att manga av fjoIarets problem berodde
pa penningbrist p.g.a. de stora valskulderna,
som numera dessbattre har till histarien.
Manande ord
Mikael Jansson summerade tiden efter valet
1994 som en period da strukturen
i partiet Intresset var start for att anteckna sig pci diverse aktivitetshade byggts upp. Ordning oeh organisation har listor, har galler det vaktstyrkan till Engelbrektsmarschen.
varit lasenorden under senare tid. Nu har en
Avslutning
god grund lagts, oeh det galler att jobba vidare oeh fa
organisationen rikstaekande.
Sandagseftermiddagen
var langt liden innan alIa viktiMikael betonade att det ar hag tid att satta
ga fdgor var genomdiskuterade.
Matet avslutades
igang valarbetet, att fa ut flygblad, att na ut i mediermed nationalsangen och ett fyrfaldigt leve far Sverige.
na med vart budskap. Det galler att sla en braseh far Darefter skingrades deltagarna efter ett ovanligt givanpartiet in i massmediavarlden
sa att vi blir aktuella,
de veekoslut.

I Engelbrektsmarschen -96 I
Engelbrektsmarschen 1996 ir hotad, polismyndigheten har fatt nya direktiv,
de forsoker att fa oss att ga med pa en stillastaende demonstration.
Polis en gor nya fOrsok aU stoppa
SDs enda demonstration.
Det ar
"vAr" nye
rikspolischef
Sten
Heckscher som skall visa vad han
duger till. eller rattare sagt vad han
inte duger till.
SD har i god tid (960207) ansokt
om tillstAnd aU enligt SD-tradition
ifor 6:e lLret t rad)
genomIora
Engelbrektsmarschen.
den storsta
nationella handelsen pA Aret.
Polisen foreslAr aU vi istallet fOr en
gAende demonstration har en stillastc\ende manifestation.
I samma andetag fOrklarar Claes
Carlsson pA Stockholmspolisen
att
"Hassans vanner". (som av nd.gon

(VPK. syndikalister. KPMLr. PKK och
allskons kommunistslodder
skulle
tvingas aU ge plats fOr oss Sverigedemokrater den l:a maj.
Hassans vanners ansokan (tnlam nad av: Jannts Konstatts

960305)

har blivit beviljad, och vAr har man
avslagit trots att deras ar inlamnad
senare an vAr ansokan som grundar
sig bAde pA inhemsk tradition. 5 Ars
havd och sjalvklarhet.
loch
med
detta sanslosa beslut diskrimineras
vi Svenskar i vArt eget land.
Vi kommer under aHa omstandigheter aU hogtidlighc\lla frihetshjaIten
Engelbrekt Engelbrektssons
minne
och hans hjaltedAd. Engelbrektsdag.
underltg anledntng sokt demonstra - dagen ar Sverigedemokraternas
ttonsttllstlLnd samma dag) har "ltka
den enda dag vi hyllar nAgon offentstor
ratt
att
demonstrera
plL ligt genom aU anordna en gAende
Engelbrektsdagen (27/4) som SD".
demonstration,
(forutom Svertges
EU resonemang
som mycket val nattonaldag dlL vt stlLr stUla).
Vi hoppas aU alIa Sverigedemoskulle kunna jamfOras med. att
krater inser alIvaret i Polisens fOrsok
Socialdemokraterna
och deras blodaU satta stopp fOr nationella tradiroda antidemokratiska
anhang.

tioner samtidigt som man beviljar de
invandrade folkens moten. demonstrationer
och framfOr allt deras
motdemonstrationer
utan minsta
ifrAgasaUande. Motdemonstrationer
beviljas med ett hAnflin pA lapparna, trots aU det inte flnns nAgon
demonstration att demonstrera mot.
Vi uppmanar harmed alIa Sverigedemokrater
att sluta
upp till
Engelbrektsmarschen
detta Ar. om
vi inte fAr tillrackligt med deltagare
kan deUa mycket val bli Sverigedemokraternas sista gAende demonstration.
Samling: LOrdagen den 27 april
klockan 12.00 pA Engelbrektsplan
(T-Hotorget eller T-6stermalmstorg.
uppglLng Stureplan).

Du patriot som funderat pA att
delta i Engelbrektsmarschen
men
inte fAU andan ur vagnen tidigare
Ar. det har kan bli din sista chans
aU visa var du stAr. Ring:
08642 25 32 for vidare information.

Sverigedemokraterna har at.rt d~ligt rykte p~ grund av art vissa "Hollywoodnazister" och andra personer i uniformsliknande kladsel anslutit till Engelbrektsmarschen. Baste medlem sprid pA din ort
information om att vi inte kommer att aceeptera n~got s~dant i fortsattningen, endast seriosa nationalister halsas villkomna. Personer med s~ svag overtygelse att de m~ste kla ut sig pA ett s~dant satt
att de drar ett 16jets skimmer oeh skam over Sverigedemokratema ombedes att stanna hemma, eller
fatta allvaret och klli sig som vanligt folk. Vi kommer att fotografera oeh publisera bilder av personer
som bedriver partiskadlig verksamhet d.v.s. bryter emot demonstrationsledningens order. Du som vill
SDs basta, se till art Du oeh Dina kamrater ser ut som vanligt folk. upptrader korrekt oeh nyktert.
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ISincari-Stanna i Turkiet!]
Asele - sa har annu en grupp bluffmakare avslojats!
En av asiktsmonopolets metoder for att hjarntvatta
Svenskarna tilllikriktade bikter i invandringsfclgan ar att
valja ut ett utvisningsfall och ge detta maximal uppmarksamhet. Genom tardrypande reportage dag efter dag i
press, radio och TV har vi kunnat se de stackars svart forfoljda kurdernas hopplosa kamp mot de hirda, framlingsfientliga myndigheterna. Sa far man mindre politiskt medvema Svenskar att ga runt med illusionen att "Blomman
ar
minsann
en
rattskaffens
man."
Och:
"Socialdemokraterna ar inte s;\ dMiga vad det galler £lyktingpolitiken nar allt kommer omkring. "
Ack, ja. Media har bedrivit klappjakt och s;\ fort nagot
utvisningsfall varit aktuellt snyftat varre an nagonsin sista
halvciret. Men aselefallet har som sagt varit det i sarklass
mest genomsnyftade fallet nar det galler utvisning av
snyltgaster vi hittills har kunnat konstatera. Men sa kom
da sanningen fram. Ja, den tystades givetvis ner sa mycket
det gick. Rapport hade gjort en narmare granskning.
Kurdernas advokat hade namligen som huvudpunkt i sitt
aberopande av kurdfarniljens £lyktingstatus att det forekommit en annons i en turkisk dagstidning dar familjen
statt pa en dOdslista. Men oar Rapport akte ner till
Turkiet och studerade saken narmare, upptackte man att
annonsen inte alls farekommit i denna tidning. Det rarde
sig om en farfalskning!
Kan man inte saga att SD slir huvudet pa spiken oar vi
anvander uttrycket "Bluffmakare - ak hem!"? Vissa kanske tycker att ett sadant uttryck later lite hitt, men vi kallar bara saker och ring vid deras ratta namn! Typiskt ar
att detta fall som varit £lyktingsnyftarnas huvudslagnummer och inte kunnat ges tillracklig uppmarksamhet nu far
tillfallet inte verkade vara s;\ intressant. Med undantag av
Rapport sa var det inte manga medier som ville omnamna
dessa nya omstiindigheter. Sa ar det att leva i internationalisternas hitsasdemokrati. Media ar ju medveten om att
det finns ett starkt £lyktingmotstand, inte minst bland
arbetare. Darfar fokuserar man garna flyktingftagan pa
ett sadant satt att det frarnstir som om Blomman, den
garnle hederlige metallordforanden, ar en folkets man. Lite
"fy pa dig, din elake rasist" da och da och dumma
Svenskar kommer att tro, att man kan rasta pa
Socialdemokraterna for en "stram" £lyktingpolitik. En billig, men effektiv bluff.
Som Stickan Andersson en gang sa:
"Folk iiT inte sa dumma som man tror, de iiT mycket

.

e

dummaTe".
Sa har Goran Persson blivit ny statsminister och det ar
pa ett satt inte s;\ bra. Med samma argumentation som
Blomman s;\ kan vi se att samma Sverigefientliga politik
som tidigare kommer att bedrivas, men Persson har en
helt annan image an Ingvar Carlsson, for att att inte tala
om Mona Sahlin. I Perssons fall ar bockfoten battre dold.
Men den £inns allt dar och nu ar det upp till oss i SD att
avslaja far Svenskarna hur den ser ut. Och vi gar klokt i
att hcilla samman och satsa allt p;\ SD nu sa att Persson
kan eftertradas 1998 av en betydligt mer ansvarkannande
man p;\ posten. Namligen: Mikael Jansson!
Nya Moskeer oeb annat ...
Det byggs far fullt i Sverige! Men inte ar det nya skolor,
aIderdomshem eller sjukhus, vilket sa val skulle behavas.
Och det ar definitivt inte nya regementen i den av vara
politiker bestiimda forsvarsnedlaggelsens tidevarv. Nej,
det ar MosHer. I Uppsala ar en stor ny Moske pa ganJ, i
Orebro, Gavle, Trollhattan, Gateborg, Fittja och inte
minst pa SOdermalm i Stockholm likasa. Pa sismfunnda
plats bestir befolkningen till ratt stor del av vanstertolk.
Inte minst av den vedervarda typen som etablerat sig i
samhallet, skaffat god inkomst (gama som larare eller
journalist) men anda nagonstans behcillit sina garnla £lummiga varldsfarbattrarideal.
En representant far denna grupp deltog i TV-programmet "Manskligt" nyligen. Och hon menade att "Det ar
visst inte nagra problem med att bygga en moske har i
Stockholm. Men just p;\ SOdermalm kan det bli lite
trangt." Exakt sa brukar det lata fran sadana som henne.
Man kan ju inte erkanna hur fel man haft i allt man tiinkt.
Men verkligheten blir inte sa trevlig nar deras asikter skall
realiseras, inte ens for dem sjalva. Tank, allt detta overklasslOdder. De moraliserar at oss i invandrarfdgan och
aven nar det galler EU. Och de rastar pa sina Moderater
eller sitt (tack och lov) krympande Folkparti. Men lar
effekterna av det helvete dessa egoister skapar at oss rakar
krypa dem lite for nara. Da faller fasaden i bitar och de
star ciar i all sin feghet och skraplighet. SD skull" val
kunna starta en namninsamling och kriiva att t ex. 10000
rumanska zigenare omedelbart placerades i Djursholm
eller varfar inte i specialbyggda baracker pa Mynttorget
mellan riksdagshuset och Kungliga slottet? Kanske skulle
farandringens tid till sist da intrada?
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Ungdo ms bulletin
Glom aldrig deras
landsforraderi!

Ingen kan ha undgatt att Sverige ar
Istallet for att fraga sig des sa fraen mangkulturell
smaltdegeI.
Ingen
gor - som borde vara sjalvklara for
kan heller ha undgatt att det vimlar
de politiker som vill den inhemska
av utomeuropeiska
invandrare har.
befolkningen
val - kor politikerna
Lekplatserna
ar forbara over ungdomarfallna, oftast sonder.qL,aJ:~<\",.".'."
na oeh anpassar
sig
slagna oeh taekta av
till invandrarn~.
kloner,
sa kallade
. 1;,
)1\:
De studerar mte vad
"tags".
~~~~~.;~~~
som orsakat
pro~leAtt mala graffiti oeh
~e?, de blunda~ da de
klottra
ar
inget
•. \.
"a·,;.
ar I omraden dar vanSvenskt beteende utan
liga Svenskar bor oeh
en naturlig produkt av
.'
SCBs ~ndersok~ingar
det
mangkulturella
"ii.
tar de mgen notls om.
samhallet. Inte heller gangbildningar
Man kan fraga sig hur politikerna
av valdsamma
invandrarungdomar
kan gora sa har mot sitt eget folk.
kan man rakna som Svenskt, utan
Visst har folket ansvar i och med sin
det ar nagot som dykt upp overallt
rostratt men de fa nationella alternadar manga etniska grupper, bestaentiven som rest sig mot internationalide av rotlosa ungdomar, finns.
stregimen har blivit nedtryekta oeh
Vi Svenska ungdomar
ar fodda i bortforklarade
som varande rasister.
en tid da vald oeh overgrepp
mot
Svensken ar skrlimd till tystnad,
den Svenska befolkningen
hor till
nagot som vi ungdomar
ar starka

"M·.' {Tl{an

£raga

sig hif,:r

'k. .

k~n go~a ~aj
ha,~tm.'ots~tt \

"eg!'

ar faktiskt inte - tro det eller ej - helt
blind a utan har vetskap
om att
brottsligheten har okat. Men vad har
de gjort at det?
Nar politikerna
upptaeker
att
Svenska ungdomar
protesterar
mot
den internationella
politik de for fragar de sig inte: "vad har vi gjort for
fel som gor att var ungdom regerar
pa det har viset?" eller "varfor protesterar den Svenska ungdomen mot
invandringen?" .

De etablerade politikerna
har en
formaga
att alltid forsoka
smita
undan oeh slingra sig men glom
aldrig vad de har skapat for samhal-

Ie.
Forlat dem aldrig for vad de har
gjort mot Sverige oeh det Svenska
folket! Det ar deras fel att vi lever i
ett helvete som de standigt forvarrar!

Som ni alia vet ar familj eller en trygg framtid
inget att satsa pa. Nej, lat karriaren ga fore allt
annat. Det ar ju Jet vi fatt lara oss oeh det ar ju
Jet som ska vara det viktigaste har i livet. Att ha
en trygg oeh valmaende
familj ar ju ingenting,
jamfort med att vara rik och beromd! Med pengarna kommer ju lyekan!
am du val har bestamt dig for att bli lyeklig, det
viII saga rik oeh beromd, ar det lika bra att du slar
pa stort.
am du inte ar homosexuell
oeh inte kanner en
allt for stor skraek for att bli det, sd bli garlUl
homosexuell! Krafsa ner ett par rader till en bok,
dra nagra skamt pa en seen (garna om din sexuella
laggning) eller skriv ett par latar - sa plotsligt har
du fatt din valfortjanta framgang.
Anser du det vara for svart att bli bog sa bli en
vit neger! Umgas med invandrare,
hylla dem oeh
bespotta allt Svenskt. Dabehover du inte ens skriva
boeker etc. utan du blir en utmarkt politiker.
Som du forstar ar vagen till framgang enkel, gor
allt du tyeker ar perverst oeh motbjudande.
Sadant
som ar sunt oeh positivt maste du forkasta!
Sjalvkla.r: ska du inte \'~ra medlem i SDU utai'!
ga med i en forvirrad invandrarforening,
en frisinnad sexklubb eller nagon flummig kommunistforening dar man far en hasehpipa
istallet for medlemskort.
Pengarna framfor allt! Eller ... ?

Tycker du aU det ar for lite
SDU-artiklar i bulletinen?
LOsningen (ir enkel...

Skriv gama artiklar sjalv, t.ex. om vad
SDU har genomfort p~ din ort.

Nu ar det dags att krypa fram ur idet!
Man vagar knappt tro det, men nu kanns
det verkligen som varen borjar fa faste i
vart avlanga land. Fler oeh framforallt
manniskor
utan tjoeka oeh otympliga
vinterklader
vistas utomhus.
Snart ar
sommaren
har. oeh det ar da, nar alIa
som har det som bekvamast med semester oeh sol som vi ska vara som flitigast.
De kan fa sola oeh bada men inte utan
SDs och SDUs flygblad!
Det kan kannas lite tidigt att tala om
flygbladsutdelningar
redan nu, nar valet
ar forst 1998 men am sannipgen
ska
fram sa finns det valdigt manga flitiga
lokala SD- oeh SDU-grupper
sam prak. tiskt taget struntar i am det ar val eller
inte, utan bara delai' pa. Oeh deras envisa kamp ger resultat!
am vi borjar redan nu sa ar det ett
myeket bra utgangslage
for valkam pan-

jen da den tar sin verkliga borjan.
Samla ihop dina nationella kamrater,
bestam er for en helg da ni ska taeka ett
visst omrade
oeh bestall
flygblad.
Kontakta aven er lokala SD- eller SDUorganisation for att se om de har nagra
organiserade
aktiviteter
ni kan delta i..
Det ar vissa sjalvklara "regler" som galler vid aktiviteter i SDs oeh SDUs regi
som du som viII partiets basta sjalvklart
foljer.
• Var alltid glad oeh trevlig nar du
delar ut flygblad. Du kan vara den forsta
sverigedemokrat.
som personen
moter
oeh da ar det ju viktigt att man ger 'ett
gott intryek .
• Undvik att ha kangor (Dr Martens
etc.) eller militarklader
pa dig nar du
delar ut flygblad utan ha vanliga skor
oeh vanliga klader. Det ger ett myeket

battre intryek!
• Ta av dig eventuella
fornnordiska
run or som kan forknippas med hakkors
etc. Vi vet vad vara fornnordiska
symboler betyder oeh star for men tank pa vad
massmedia har lurat i folket!
. • Svara alltid trevligt oeh uppriktigt
om nagon fragar dig am SDs politik.
Aven am personen inte "ser" ut som en
blivande eller nuvarande
sympatisor
ar
det battre at.t han I hon minns ass sam
sympatiska .
• am nagra antirasister forsoker fa er
att sluta deja ut flygblad sa ar det bara
att sta emot! Vi ska inte lata deras odemokratiska metoder stoppa ass.
Det var. nagra sjalvklara regler sam vi
hoppas att alIa foljer. Kom ihag att allt
du gor oeh sager vid en aktivitet ska vara
for partiets basta!
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I Kara bidragsgivare!

I

Som ni kan se med egna ogon okar
vara sympatisorers
vilja, sakta men
sakert att bidra till SDs framg,i"ngar,
ochdarmed
ocksa ett nationalistiskt
overtagande av de styrmedel vara fiender idag besitter.
Vi gor sma, sma framsteg varje dag.
Det passar oss och hela var organisation alldeles utmarkt, darfor att en
organisation far aldrig vaxa fortare an
~tt dess ledning kan hanga med i
svangarna.
En explosionsartad
utveckling likt
den Ian&Bert lyckades astadkomma
efterstravar vi alltsa inte, da det formodligen skulle innebara att SD gar i
graven pa ungefar samma satt som
NyD gjorde, genom inre stridigheter
med maktkamp,
intrigmakeri
och
huggsexa om partikassan.
Om vi fick tillgang till pengabelopp i
den storleksordning
som NyD har att
"leka" med idag, sa skulle vi forst och
framst se till att sakerstalla
vissa
grundlaggande saker t ex SDs framtida
oberoende
vad det galler kontorslager- och moteslokaler pa strategiska
platser i landet.
Andra saker som ar ett maste for att
kunna utvecklas ar olika kontorsmaskiner
sasom datorer,
kopiatorer,
tryckeriutrustning,
faxar och liknande.
Listan kan goras hur lang som helst ...
Valfonden ska som sagt anvandas
till material som direkt kommer va Irarelsen tillgodo. Fram tills dess har vi
begransade resurser att rora oss med.
For att kunna investera i material,
utover det "vanliga", har vi inrattat en
speciell " Investeringsfond ".
Fonden har postgiro:
6070308-9
och kommer att anvandas till speciella
forutbestamda
investeringar.
Vart forsta mal ar en tryckpressliknande kopiator av hogkapacitetstyp,
troligen en s .k. " Copy-Printer" .
En "Copy-Printer"
ar en speciell

sorts kopieringsapparat,
med betydligt
storre kapacitet an en vanlig kopiator.
Da vanliga kopieringsapparater
inte
ar konstruerade
for, SDs stora tryckkvantiteter,
har det under aren fort'
med sig arskilliga haverier med efterfoljande nervsammanbrott
for kanslipersonalen. Givetvis finns det jattefina
nya kontorsmaskiner
sam klarar det
mesta, inklusive att koka kaffe, men
med SDs budget ar detta annu en
onskedram.
En annan fordel med en "CopyPrinter" ar att man, till en relativt lag
kostnad, snabbt kan framstalla
flygblad i sma upplagor i sam band med
nagon aktuell handelse. Ett exempel
pa detta var i februari da 6rbyhus i
Tierps kommun var pa tapeten i massmedia. Vid detta tillfalle gays det mojlighet for SD att med kort varsel
anvanda en Copy-Printer. Vips, pa ett
par timmar var 7500 flygblad klara,
som nastfaljande
helg spreds ut over
Tierps kommun.
Priset pa en begagnad Copy-Printer
ar omkring 15-20000:Mycket
pengar kantyckas,
men
detta skulle vara en oerhord hjalp for
allt kansliarbete med tryckning av SDbulletinen, bestallningslistor,
informationspaket
och liknande
saker som
gors i stora upplagor.
Samtidigt skulle "trycket"
pa vara
kopiatorer
minska, vilket i sin tur
skulle innebara
betydligt
billigare
driftskostnader
samt mindre irritation
for personalen pa kansliet ...
Som sagt var, kontot 6070308-9 ar
enbart till far att bekosta en "CopyPrinter" (eller motsvarande maskin).
Investeringsfonden
kommer
att
redovisas
pa
samma
satt
som
Valfonden har i SD-bulletinen.
Sa fort som en maskin har kopts in,
kommer vi att annonsera ut det och
pabarja nasta insamling. Listan kan
som sagt goras mycket laaang ...

Investeringsfonden!
Mal: ~~Copy-Printer'~
Pris: e:a 15-20 000:Postgiro: 607 03 08-9

