I Enge'relc'smarschen
Engeibrektsdagen,
27 april, samlades sverigedemokrater
till den sedvanliga
manifestationen
till aminnelse av
Engeibrekt Engelbrektsson,
bergsmannen Fran :\orberg,
som blev Sveriges forste store frihetshjalte. I ar fall det
sig sa lagligt att hogtidlighallandet
av Engelbrekts frihetskamp
kunde
ske pa Engelbrekts
namnsdag.
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Engelbrektsplan
oeh borjade genast formera oss for
marseh. Vadret var varmt oeh skont, oeh vinden flaktade lagom i fanor oeh banderoller. Det fanns verkligen
goda forutsattningar
for en lyekad marseh. Vi var inte
sa manga som forra aret, men allt var val organiserat,

Tillstandskrangel

Forra aret hade vi
tillstand
att marsehera
Fran
Engel brektsplan
till
Mynttorget
som vi brukar, oeh
givetvis utgiek vi
Fran att det skulle
bli marsehtillsrand
aven detta ar. Vi
hade anledning att
tro
sa, eftersom
ordningen
under
marsehen
1995
hade varit god pa

Fanbiirarna stiil/de upp sig i Iinje vid kraval/staketet.

det hela taget. Oroligheterna
hade motsttlDdarsid.1n sratt
for, oeh de som greps av polisen for \',11dsamt upplopp
till horde alIa motstandarsidan.
Sa vi tyekte Jrt \'i lart
borde fa tillstand aven i ar.
I stallet mottes vi av total oforstaelse. Vi skulle inre
fa marsehera, for polisen kunde inte S.1fanter.1 s:lkerheten yare sig for demonstrationsdeltas.1fe
eller .1sUdare
(!), pastods det. Vi overklagade till Linsriirten neh fick
avslag. Detsamma hande i kammarriirten. Det end.1 som
tillats var en sraende demonstration.
men \·.hi :lr det i
jamforelse med en marseh? Oeh \'arf6t skulle \i nlij:! oss
med det?
Goda forutsattningar
Pa Engelbrektsdagen
samlades vi allrs.1 \'id rohtiJen

p.1

ordningen var god oeh allt klaffade. Det sag ut att
kunna bli den snyggast genomforda marsehen hittills.
Runt Engelbrektsplan
hade polisen satt upp kravallstaket, oeh vi sambdes innanfor stangslen oeh stallde
upp oss pa led. Framst giek en sratlig fanborg, diirefter
foljde banderollerna
oeh sa kom vi oniga marsehdeltagare. Vantan bndes
hng diir vi stad pa den dammiga
planen, men srrax efter klocbn ett borjade rrummorna
egga till marsch, och heb kolonnen drog en suck av bttnad oeh marschen mot mynttorget borjade.
Stoppad marseh!
Men, efter ungefiir tio meter bb· det stopp. Polisen
sliippte inte fram oss! Eftersom det iir mot vara prineiper att ga i handgem~ing med polisen forsokte \'i inte

kampa ass igenom avsparrningen,
trots art besvikelsen
kandes svar. I stallet gjorde vi helt am oeh spred ass
langs den langa avsparrningen
urmed Birger Jarlsgatan.
Dar stallde vi upp med fanorna i vaeker linje sa art de
vajade over sraketet oeh in over allmanheten pa trottoaren. Bredvid fanorna sriillde sig banderollbararna.
Pa en
av banderollerna
stod ordet MOTESFRIHET.
Inget
annat. Den sammanfartade
i ett enda ord det som vi alIa
kande.
Staende demonstration
Vi fiek alltsa'inte
marsehera till mynttorget, som ar en
fin oeb ostord plats for en sammankomst,
utan vi blev
tvungna att balla motet innanfor kravallstaket
pa den
dammiga Engelbrektsplan.
De forbipasserande
kunde
dock se oss pa nara hall, oeb forboppningsvis
fiek de sig
en tankestallare.
Kanske fragade de sig varfor en skara
diseiplinerade oeh hyfsat kladda vanliga svenskar skulle
sra inburade sam vilddjur pa Skansen, omgivna av kravallpoliser med bjalmar oeh skoldar.
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Upprorda tal
Givetvis var vi besvikna oeh upprorda.
Den installda
marseben blev naturligtvis huvudtemat for dagens talare.
Mikael Janssons tal formade sig till err krafrigr angrepp
pa dem sam forvagrar ass ratten art gora var sramma
hord, medan, de slapper fram andra opinionsyttringar.
Som ert prakrexempel
drag l\1ikael fram hur "Hass:J.ns
\'anner" fart rillsrand rill en demonsrrationsm:J.rseh
pa
Engelbrekrsdagen,
rrots art de ansokt en manad efter
SD. Den tradit,ionsenliga
demonsrrarionen
bindras allrsa,
men motdemonstrarionen
slapps fram!
Art polisen kan stoppa o,ss beror pa att vi ar demokrater oeh att vi respekterar
lagar oeh forordningar,
fortsarte ban. Vi vill helt enkelt inte soka fysisk konfron'ration med polisen. Men, rillade han, vi kommer igen fast den politiska vagen!
Henrik Enmark tryekte i sirt tal pa art direktiven att
stoppa var marseh kommer uppifn'in, frar, hogsta polis-

ledningen - de enskilda polismannen pa faltet delar i allmanhet Sverigedemokraternas
asikter.
Sverigedemokraterna
har fatt ratt
Att Sverigedemokraterna
ar ett parti pa stark frammarseh framholls av Mikael Jansson. Man ser redan bur
vara flyktingpolitiska
ideer fatt mer oeh mer gebor.
Snart kommer vi att vara allmant representerade
i de
politiska forsamlingarna,
oeh da kan ingen langre tysta
ned oss.
Mikael talade oeksa om Sverigedemokraternas
kamp
for art fora Sverige ut ur ED. Om Sverige blir kvar i unionen kommer foljden att bli nationalstatens
undergang.
Landerna i ED drivs mot storre oeb storre overstatlighet.
ED-parlamentet kommer pa sikt att bestamma i alla viktiga fragor, oeh var riksdag blir bara en remissinstans.
Mikael understrok dock att det ar Europaunionen
som
vi vill lamna, inte samarbetet med andra europeiska lander. Men det maste bli ert samarbete i nationalstaternas
Europa, inte i superstaten ED.
Leve konungen oeh faderneslandet
Mikael utbringade ert fyrfaldigt leve for var konung
infor hans 50-arsdag. Darefter sjong vi tillsammans "Du
gamla, du fria", oeb sedan vi hurrat for faderneslandet
avslutades motet, oeh deltagarna tog farval for den har
gangen, fasr beslurna art komma igen nasta ar.
Nasta Engelbrektsmarseh
Sjalvklart
kommer
vi att genomfora
Engelbrektsmarsehen tradirionsenligt
om ert ar. Vara morsrandare
skall inte inbilla sig nagot annat. Stall upp da du oeksa
oeh ta med dig sa manga sympatisorer, vanner oeh sIaktingar sQm dU,kan! Det skall synas att vi ar en folkrorelse. Ju fIer vi blir, oeb ju bartre vi uppfor oss, desto svarare blir vi att stoppa!

Diverse tidningsklipp
Israeliska terrorister hotar Norge
En rad norska ambassader
utsattes
for terroristhot
sedan fern israeliska
agenter domts i norsk domstol for
medverkan i mordet pa marockanen
Ahmed
Bouchiki
i LiHehammer
1973. Det avslojas i nyligen offentliggjorda (norska) UD-dokument.
Dokumenten
avslojar ocksa att UD
ville forhindra
att saken kom till
massmedias kannedom. Hoten riktades bl.a. mot Norges ambassader
i
Washington,
London,
Paris och
Stockholm.
(Hallandsposten 960112)
Positivt ... for vem?
Exempel pa "Positiv" sarbehandling:
Jag hade en praktikant hos mig, som
jag var jattenojd med. Vi pratade om
att anstalla honom, men ekonomin
var hart anstrangd. Vi sokte lonebidrag hos arbetsformedlingen,
som de
avslog. Men de upplyste oss om att,
anstallde vi en invandrare sa betalade
de hela lonen.
(GT 960122)
Svarta ar illte valkomlla i Israel
Under "Operation
Solomon"
1991
flogs tusentals
etiopiska
judar till
Israel. Den jattelika luftbron hyllades
som ett bevis pol sionismens humanitara sida. Trots stora insatser fran de
israeliska
myndigheterna
haIler de
56000 svarta judarna pa att bli en
permanent underklass i Israel.
"Israelerna sager att de gillar oss, sa
lange vi inte bor i narheten, sa att de
behover kanna lukten av var mat och
se vara afrikanska
klader", sager
Adisu Masala, en etiopisk jude.
In vandringsminister
Yair Tasban
sager att det aldrig tidigare gjorts en
sa jattelik anstrangning
att integrera
invandrare,
och "Visst finns det
rasism riktad mot dessa manniskor,
pa grund av deras hudfarg. Vi ser
rasism i hela varlden, och det finns
har ocksa".
(Hallandsposten 960129)

Valkommet nej
Uppsala foreningsrads
nej till forslaget att ta med Sverigedemokraterna
i
radet blev en valkommen markering
av att detta parti inte hor hemma i
ett organ som samlar kommunens
foreningar.
Styrelsen for Uppsala Foreningsrad
ansag att partiet fyllde de formella
kraven for att fa inga i det organ som
samlar 70 olika foreningar i Uppsala
kommun. Detta resonemang godtog
dock inte arsstamman
som menade

att Sverigedemokraterna
ar ett parti
med klara rasistiska inslag och darfor skall hallas utanfor radet.
Sverigedemokraterna
fiskar i invandrarfientlighetens
grumliga
vatten
och pastaendet fran partiets foretradare vid arsstamman att de inte anser
att "ndgon annan ras ar underlagsen
var egen" talar sitt tydliga sprak.
Talet fran partiforetradarens
sida om
att foreningsradets
stallningstagande
ar "ett bakslag for demokratin och
yttrandefriheten"
kan foreningsradet
trots allt ta latt pa. I demokratin och
yttrandefriheten
ingar ocksa ratten
att saga nej till klart odemokratiska
organisa tioner.
(Uppsala Nya Tidning 960301)

Ingell fri debatt
Vi vill diskutera
politiska
fragor,
skriver Joakim
Larsson.
Vad ar
rasism? Enligt Nationalencyklopedin
ar rasism en ideologi som sager att
de olika manniskoraserna
har olika
medfodda egenskaper och att olika
raser har olika yarde samt att de
"overlagsna" rasema har ratt att fortrycka de "underlagsna".
Eftersom
dcnna ideologi inte erkanner
alIa
manniskors lika yarde ar den odemokratisk och har darfor inget existensberattigande i ett modernt, civiliserat
samhalle. Om dessa fakta rader en
bred enighet i dagens Sverige.
I svensk debatt har det tyvarr blivit
mer eller mindre praxis att jamstalla
all form av kritik mot invandringspolitiken med rasism, trots att de
argument som framfors sallan eHer
aldrig har nagot att gora med rasism
sasom den har definierats ovan.
Genom att klistra det starkt vardeladdade ordet "rasism" pa allt foresprakande
av mer restriktiv invandring har de invandringsvanliga
grupperna effektivt demoniserat sina
motsrandare
och darigenom forhindrat en oppen och serios debatt om
svensk
invandringspolitik.
Detta
maste betraktas
som ett demokratiskt problem.

de uppmarksammade
flyktingbraken
i Orbyhus
forca
hosten
spred
Sverigedemokrater
ett flygblad
i
ortens brevlador. Senare spreds det
ocksa i Tierp och Tobo och liknande
skrifter delades ocksa ut i Uppsala.
Pa ena sidan redovisades
under
rubriken "Sanningen om invandring en", en statistik som lasaren uppmanas att kontrollera
med Statistiska
Centralbyran (SCB). Innehallet handlade om hur stor del av olika brott
som begas av utlanningar.
Det stod
bland annat att lasa,"Vi maste utvisa
alia de sny/tare och parasiter som de
senaste
aren
har
kommit
till
Sverige".
I Uppsala
Nya Tidning
(UNT) 18:e november i fjol medgav
Sverigedemokraten
Joakim Larsson,
Orbyhus att flygbladets utformning
inte var helt lyckat men att partiet
inte hade rad att kassera det.
Reaktionen fran Tierps Polismastare
Jan Ridefelt och chefen for kommunens individ- och familjeforvaltning
blev dock kraftig. Man skrev till JK
for att fa flygbladet provat enligt
lagen om tryckfrihetsforordningen
om bl.a. "hets mot folkgrupp".
For att "hets mot folkgrupp"
skall
foreligga kravs enligt JKs utlatande
att "migon uttrycker hot eller miss aktning for folkgrupp
eller annan
sadan grupp med anspelning pa ras,
hudfarg,
nationellt
eller etniskt
ursprung eller viss trosbekannelse."
JK konstaterar
att begreppet "miss aktning" maste tolkas med viss forsiktighet. Och for straffbarhet
kravs
att det ar fullt klart att uttalandet
"overskrider
gransen for en saklig
och vederhaftig diskussion
rorande
folkgruppen
i fraga." JK anser att
Sverigedemokraternas
flygblad ar pa
gransen till vad som ar tillatet, men
att budskapet kan ges olika tolkning.
I det laget anser JK det battre att fria
an att falla. Oavsett tolkning anser
dock JK att det ar hogst tveksamt om
en rattslig provning
skulle kunna
leda till en fallande dom. Mot den
bakgrunden
skall forundersokning
inte inledas.

(Uppsala Nya Tidning 960413)

(Uppsala Nya Tidning 960522)

}K avskriver SDs flygblad
Med
stor
tveksamhet
valjer
Justitiekanslern
att avskriva arendet
med rasistiska flygblad som spreds
av Sverigedemokrater
i Orbyhus
forca hosten. Det ar battre att fria an
att Hilla, resonerar JK. Dagama fore

Ingell kom
Folkpartiet har hallit 1-majmote for
forsta gangen, for att protestera mot
nedskarningarna
i U-Iandsbisrandet.
Denna historiska handelse agde rum
pa torget i Linkoping, ingen kom!
(GT 960502)

Fira Sveriges nationaldag med
Sverigedemokraterna
Torsdagen den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag i RaIambshovsparkens frtluftsteater
med borjan kl. 1800 och avslutning c:a 2100. AlIa som vill fira nationaldagen t1llsammans med andra nationellt sinnade uppmanas att komma till Stockholm och deltaga i
vart alternativa nationaldagsfirande. Mikael Jansson m.fl. kommer att haIla tal och
det kommer att finnas tillfane att kopa partimaterial till ett bill1gare pris an vanl1gt
samt nagot at- och drickbart, medtag garna Svenska flaggor och glada miner, men var
vanl1g att lamna alkoholen hemma. Kom i god tid, tag tillfaIlet i aId att bekanta dig
med SD-Stockholms ledning och andra SD:are fran stockholmsomradet. Vi sku lIe
uppskatta om sa manga som mojl1gt kunde anmaIa sitt intresse fOr den nystartade
"Stockholmskampanjen". Namnllstor kommer att cirkulera, skriv pa, Sverige fOrblOder..

·1 Sverigedemokraterna utvidgar Radio-SD I
I sju c\rs tid har partiet genom
sin stockholmsavdelning
sant
narradio pft 88 MHz. Vftr sandningstid: LOrdagar 14°°-1500 ar
sflledes val inarbetad. Sedan den
22/2 i ftr har vi aven en reprissandning. torsdagar 213°-2230.
Bortsett frfin nftgra enstaka tillfcillen de lorsta aren har "RadioSD" sant oavbrutet varje lordag.
aven under semestertider och
storhelger. Detta torde vi vara
ensamma om bland politiska och
andra icke-religiosa organisationero bfide stora och smft.
Ibland har vi sant fOrinspelade
program eller repriser. men det
ar direktsandningarna
som har
blivit SD:s speciella kannemarke.
nftgot som ront stor uppskattning hos vftra lyssnare. speciellt
nar det kombinerats med telefonvakteri. Detta staller givetvis
hoga krav pfi studiomedarbetarna. Under c\rens lopp har mftnga
SD:are medverkat i narradion.
SD:are frfin andra delar av landet pft stockholmsbesok brukar
"sllipas" med till studion.
En del har medverkat under
mftnga ftr medan andra gjort
enstaka inhopp. Det senare ar
dock inte nftgot som jag rekommenderar dft det tar tid innan
man ffir rutin och "blir varm i
kladerna". For mig blev narradion ett intressant alternativ till

andra aktiviteter dft jag blivit
"utbrapd" pfi dessa. Under dessa
fir har vi knutit en stor lyssnarskara till oss som vi mftste sIft
vakt om och behftlla. Till dessa
kommer de spontana lyssnare
som rattar in oss av en slump
och som vi kanske aldrig annars
skulle nit
Jag tar i egenskap av ansvarig
utgivare ibland brev (och telefonsamtal) med synpunkter. kritik
och onskemftl. Bland onskemftlen dominerar utokad sandningstid. nattsandningar
och
mer telefonvakterier. Tyvarr ar
dessa brev ofta behaftade med
tvftsvagheter:
1. De ar anonyma. 2. De innehftller inget erbjudande om att
stalla sig sjalv till fOrfogande.
Med tiden har jag blivit ganska
trott pfi denna typ av brev och
synpunkter frfin kritiker som ar
som uppslukade av Jorden nar
man vadjar om hjalp och
bistflnd. Aldrig Jag ... alltid nagon
annan - tycks vara parollen!

Dft en viktig medarbetare nu
lamnar narradioredaktionen och
onskemftl om nattsandningar
och utokad sandningstid framfOrts efterlyser jag foljande typer
av narradiomedarbetare:
1. Bisittare i studion. jamna eller
ojamna veckor. varannan eller
var fjarde vecka.

2. Reserv som kan hoppa in nar
det behovs eller vara "tredje
man" (max 3 i studion).
3. Ersattare for programledare
(ansvarig utgivare).
4. Nattsuddare som kan hftlla il
vara med i nattsandningarna.
5. En person som i samarbete
med nftgra i kategori 2-4 kan
bilda en el!er flera grupper som
gor ett visst antal sandningar per
fir.
De som anmaler sitt intresse
kommer att skolas in successivt i
verksamheten.
Medlemskap.
kunskap om partiprogrammet
och ett gott omdome ar dock
grundfOrutsattningar for att fft
medverka i radion. Medlemmar
som bar utanfor Stockholm har
mojlighet att medverka genom
att skicka in pressklipp. brev
eller bandade ins lag i form av
reportage. insandare eller intervjuer. Om man vill framfOra
nftgot speciellt kan man medverka som telefongast i direktsandning. Lokalavdelningar som ar
intresserade av att starta egen
narradio kan bestalla broschyren
"Radio- och TV-verket informerar
om narradio" frftn: Radio- och
TV-verket. Box 123, 13622
Haninge. Tel: 08-6069080.
Tomas Johansson
(VIce ordforande: SD-Stockholm/
Ansvartg utglvare; Radlo-SDl

Nf~adressuppgifrer
SDU-Skane / Blekinge, Box 99, 24422 Kavlinge. Posrgiro: 277479 - 2. Tel: 070 -740 7587.
SD- Uddevalla har fart relefon: 070-75404 67. ~Comviq:s nra Compisserie: 754)
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Sverigedemokraternas
Ungdo ms bulletin

Varnplikten
ett hedersuppdrag
for varje sann nationalist!
Att tjana sitt fosterland genom
att gora varnplikt, ar inte bara en
skyldighet genom lagen om allman vamplikt, utan aven ett arofulIt hedersuppdrag. Att i fredstid
sta som garant for demokratin
och som aggressionsdampare
mot
frammande makt samt att i handeIse av of red fa forsvara vart
lands granser, vart folk och vart
lands suveranitet eHer i ett mindre
perspektiv flickvannen,
familjen
och kompisarna.
Detta ar en plikt som for en
nationalist inte ar svar att bara,
utan ar en sjalvklarhet, vilket det
ocksa borde vara fOr varje sunt
tankande individ. Nu nar aHt fler
regementen laggs ned ar det annu
viktigare att nationalister
fullgor
sin vamplikt, numera aven kallad
"lumpen".
Om nagot
skulle
handa i framtiden,
far inte de
som skall mobiliseras
tveka, de
maste fullgora sin plikt - slOsa
pengar pa att utbilda desertorer
har vi i dagens karva tider inte
r:'id med.
Det ar darfor med viss bestortning man som nationalist rycker
in och traffar sina "lumparkompisar". Att kommunister
nastlar
sig in overallt
ar val allom
bekant. Men att individer
som
vill lagga ner forsvaret
inte
utnyttjar
alIa de kryphal
som
finns vid monstringen for att slippa ar valdigt beklagligt. Det ar
visserligen positivt
att vansterflummarna gor sin plikt for sitt
land. Men nar man hor deras
resonemang
om hur de tanker
handla i handelse av of red mar
man ilIa. Att desertera ar for dem
en sjalvklarhet
varfor
bli

"kanonmat"
nar man kan fly till
ett annat land. Med sadana soldater behover ingen angripare ha
respekt for vart forsvar.
Lyckligtvis ar de i minoritet och
efter att de upplevt lumparlivets
h:'irda p:'ifrestningar har de flesta
sa ont i knan eHer rygg att de
bara "maste fa frisedel". Att de
sedan far frisedeI ar enbart positivt, varfor slosa tid och pengar
pa desertorer? Det varsta ar att
de upptagit en utbildningsplats
fOr en riktig Svensk soldat. Att
sedan invandrare enligt regeringens uttalanden skaH uppmuntras,
for att inte saga mutas till att
gora sin varnplikt gor inte sa ken
battre. Man far nog hysa stora
betankligheter over deras lojalitet
mot Sverige. Nagra femtekolonnare har vi ingen nytta av i handelse av of red. Som tur at; ar
deras forsvarsvilja av samma kaliber som vansterflummarnas
- sa
regeringen kommer nog att misslyckas
med den planen.
Det
mangkulturelIa forsvaret ar annu
ingen realitet, tack och lov.
AHt fler tjejer har borjat soka
sig till det militara. Att de ar dar
helt frivilIigt sager aHt om deras
attityd och detta maste ses som
mycket positivt. Fran betraktarens oga klarar de det militara
livet bra och blir sakerligen ocksa
bra sol dater. Det enda problemet
ar deras fysiska kapacitet, som av
naturliga skal ar lagre an gossars.
Men inte alIa placeringar inom
fOrsvaret kraver grabbmuskler,
med den ratta viljan och attityden
kan fler tjejer gora sin varnplikt
pa sadana placeringar.
Efter att ha fullgjort din varn-

plikt kommer du att upptacka att
du fatt vanner for livet, gjort en
insats for ditt land och forhoppningsvis Hirt dig ett och annat
nyttigt for det civila livet.
Eftersom de som far formanen
att gora "lumpen" blir allt farre
kommer det i framtiden att bli en
allt storre merit som en arbetsgivare beaktar. Du kommer att
upptacka att de som gor "lumpen" varken ar flummare eller
stridisar utan heIt vanliga svenska
killar som gor sin plikt precis som
deras far och farfar gjorde. Det
kan manga ganger kannas valdigt
tungt med skrikande och "knappa" befal, l:'inga ovningar med
lite mat och somn och harda
fysiska p:'ifrestningar.
Men for varje deImoment man
klarat av vaxer ens sjalvkiinsla
och man borjar forsta att ens
kapacitet ar storre an man trott.
Efter ett tag blir man mer och
mer meriterad, far mer rutin och
arbetet blir darmed lattare och
muck kommer allt narmare. Du
far under denna period av ditt liv
leva sunt med mycket motion och
friluftsliv, lara dig hantera skjutva pen och sprangamnen,
fa kunskaper om sjukvard och miljo, att
overleva ute i skog och mark pa
vad naturen ger. Detta kan for
vissa ungdomar vara en heIt ny
erfarenhet.
Du kille eller tjej som snart
skalI monstra, ta chansen och gor
din plikt for familjen, hembygden
och fademeslandet - jag lovar dig
att du inte kommer att angra dig
efterat.

Goddag yxskaft!
- eller lIled ett annat ord - EXPO
En ny stjarna har tants pa den "antirasistiska" (las kommunistiska) himmelen. Ett ganska
imponerande natverk av organsationer har slagit sina huvuden ihop och startat tidningen
EXPO. Till skillnad fran sin fOregangare
"Stoppa rasismen" som ofta farsakte skonm8.1a
det mangkulturella vaIdssamhallet gar i stallet
EXPO till generaloffensiv mot alIa som nAgon
gang under de senaste 50 Aren har kritiserat
invandringspolitiken. EXPO sprider alltsa inga
lagner om ghetton som Rinkeby och RosengArd
utan inriktar sig tillfullo pa att sprida lagner
om det som de ser som "hagerextremism".
Det som gar tidningen intressant ar framf6r
allt sammanstallningen av "rasistiska v8.1dsbrott". Den ar intressant ur flera synvinklar,
men framfOr allt fOr hur omfattande den ar.
Man har lyckats hitta i stort satt varenda
invandrare som har vrickat tummen och ar inte
sena att skylla allt pa "rasismen". Man behover
inte ha nAgon doktorsexamen fOr att rakna ut
att endast den har delen av tidningen kostar en
hel del pengar.
Intressant ar ocksa vad som tas upp som
"rasistiska '!aIdsha..Tldlingar". allt i fran namn-

byten pa NyDemokratis lokalavdelningar till
debattinlagg fran Sverigedemokraterna laggs
till dessa handlingar. I anslu tning till sammanstallningen flnns ocksa information om "rasistiska partier". Har kan man lasa om sam man slutningar och natverk i all evighet om man vill.
Aven SD har hedrats med en egen, staende
spalt. Har gar dock EXPO ett ganska stort
sjalvm8.1- samtidigt som man vill ge intryck av
att man har infiltratarer och oandliga informationskallor visar denna SD-spalt att deras enda
kalla ar vArmedlemsbulletin. Har tar sedan det
roliga slut, resten av inneh8.1letar dAllgt skrivet, ointressant och bygger ofta bade pa bade
gammal och felaktig information.
Visst ar det jattekul att EXPO-redaktionen
bland annat tror att en SDare fran Dalarna
flyttade till Ekera under valet, men hur intressant ar det? Inte ens nar man skriver - eller
rattare sagt far fardigskrivet material - om
utlandet lyckas man fa till det hela riktigt.
Trots att EXPOknappast kan klassas som berikande lasning ar det ju roligt att veta att kommunisternas pengar gar till sa dof6dda projekt
som EXPO.

Infortnation

Hat?

Expressens Christian Holmen vander pa begreppen
Den 6 maj publicerade Expressen en
artikel om bl.a. Ingrid Bjorkman,
hennes bok "Invandring - sammanbrott eller utveckling" samt natverket
"Samfundet".
Artikeln
bar namnet
"Framlingshatets
nya ansikten",
alia
som kanner till Ingrid Bjorkman och
hennes arbete i Mrika blev nog ganska
chockade av Expressens till tag. For att
reda ut vissa begrepp ringde jag upp
artikelforfattaren
Christian
Holmen
kvallen den 6 maj.
Forst och framst
skall Christian
Holmen ha heder for att han tog sig
tid att svara pa mina fragor, har slutar
dock beromet. Min forsta Fraga var om
han hade last den namnda boken, det
hade han inte. Han tyckte inte act den
var relevant i sammanhanget
(dock
tydligen tillrackligt relevant for att
namnas). Min andra Fraga var om inte
ordet hat var ett lite for starkt ord att
anvanda och varfor han anvande det.
Christian holl ect langre foredrag om

vad han hade byggt artikeln pa och
ansag att han hade besvarat fragan. For
er som inte last artikeln bygger den pa
ett antal internbrev inom natverket
"Samfundet", ett av dem handlar om
stod till den forre invandringsministern Leif "Blomman" Blomberg (detta
brev namndes dock inte av Holmen i
samtalet), ett annat var ett brev som
uppmanade till bojkott av den statsfinansinerade organisationen "Ungdom
mot rasism" och de foretag som stoder
dem. Detta brev var det som Holmen
forklarade inneholl "hat". "Ungdom
mot rasism" ar en organisation som
har ett nara samarbete med den minst
sagt tvivelaktiga foreningen "Hasans
vanner" samt den anarkistiska vaIdsgrupperingen "Anci-Fascistisk Aktion".
Jag sjalv har valdigt svart act forsca vad
det ar som skul1e vara sa "hatiskt" med
att uppmana foretag att sluta stodja en
gruppering som sprider sa fruktansvart
mycket desinformation och hets som

"Ungdom mot rasism". Ar det detta
som Holmen kallar "hat"? Det var i
alia fall vad han sa till mig. Expressen
gor ingen hemlighet av att deras kalla
till artikeln ar tidningen
Expo, da
Expressen torde veta act en av Expos
framsta bidragsgivare
ar "ungdom
mot rasism". Med detta som bakgrund
kan man Fraga sig hur objektivt det ar
av Expressen att anvanda sig av Expo
som kalla. Ar man inte radd att Expo
springer sina bidragsgivares arenden?
Vi som regelbundet
laser Expo vet
ocksa hur mycket sakfel denna tidning
innehaller. Anda bygger Expressen ett
"avslojande" pa deras information.
Mycket
kan sagas om Christian
Holmens definition av ordet "hat",
men det finns trots allt logik i tanken.
Om det ar lika med "hat" att sprida
korrekt information kan ingen i varlden beskylla Expressen for att vara
"hatisk".

Misstrosta ej - en ny lid kommer!
Dea i1ska oeb fortvivlan ungdomar I dag
kanner over aU Inte kunna fa eU rlktigt
arbete ar stark oeh borde 1I0tivera de styrande aU forandra situationen, lien sa sker
ej. I stallet vaxer ungdollsarbetslosheten
oeb ligger i dag kring 18% oeb okar.
Bristen pa engagemang, formaga all forandra ar inte storre bus de ovriga partierna
an aU lata lIunladret ga oeb uttala tomma
fraser oeb Iiiften som de varken kan eller
har for avsikt att I13l1a.
Detta medan ungdomar gar sysslolosa oeh
deras entusiasDi over Iivet fortvinar, deras
tro pa samhallet lIinskar Deh deras besvikelse over aU inte kanna sig behiivda lotsar
in deDii drogmissbruk, kriminalitet oeb all·
lIan apati. Detta yttrar sig bland annat
genoDi att de sover bort hela dagarna for
aU komma bort fran denna hopplosa tristess.
Detta ar en skam for Sverige! Nagonting
lIaste goras oeh det ar vi Sverigedemokrater som kan, viii oeh framfiir allt kommer att
fiirandra situationen. Detta kommer att ske
genom aU vi fiirandrar Sverige oeb det ekonomiska synsatt som praglar de styrande.
Vi llIaste andra det satt hur vi ser pa man·
niskor, hur vi varderar \Brandra oeh varandras arbete samt satta upp Dial bur vi viii
ha det i fraDitiden.
Det anses ekonomiskt att se manniskor som
kostander SODIkan sparas in genom att lata
deDiga pa A-kassa oeh lata det arbete de en
gang presterade vara vart nolI. Det ar darfiir sjukhusen sparkar sin personal oeb .
kODimunernasager upp sina anstallda, allt
under paroller aU det minskar kostnaderna
oeh iikar eff9ktiviteten. Men vi iivriga kan
omojligt fiirsta bur vi kan fa battre vard fiir
vara sjuka genom aU minska personalen
oeh Yilrfiir lIinskar i sa fall omsorgen om
de sjuka oeh gamla oeh den personalen som
ar kvar far slita ut sig.
Vi SwrigedeDiokrater ser inte manniskor
som kostnader som kan sparas. Vi ser alia
Svenskar SODIindivider som pa sitt satt kan
bidra till att fiirandra Sverige till det battre

Deb skapa val stand for wart folk. Varje
Svensk ar en resurs SOli vantar pa aU bll
nylljad oeh vi anser inte aU vi har rad all
slosa bort den resursen oeh det bidrag den
kan ge.
Darfor anser vi aU alia samhallets resurser
lIaste inriktas pa att fa ut ungdomen pa
arbetsmarknaden sa att de kan bli en del av
det skapande Sverige, den del som lIojlig·
gor all vi kan upprattl13l1awar valfardsstat
Deb ta band om gamla, sjuka oeh barn. Vi,
1I0rgondagens beslutsfattare oeh samhallsbyggare lIaste i ett tidigt skede bli en del
av arbetsllarknaden innan dekadenseninom
de yngre leden breder ut sig ytterligare.
Vi anser aU dagens ungdomskall bli en del
av den Svenska arbetsmarknaden genoDiatt
utbildningsprogram, offentlig sektor oeb
naringsliv anpassas oeb integreras i varandra sa att det ater blir ett naturligt steg att
forsatta ut i arbetslivet efter avslutad skolgang. Vi Dlaste ateruppvaeka larlingssysteDiet oeh lata utbildning varvat med praktis·
ka arbetslivserfarenheter bli en del av varje
individs uppvaxt.
Dagens utbildningssystem ar inte anpassat
fiir yare sig naringsliv eller den offentliga
sektorns behov. Enbart teori eller skyddad
praktisk arbetsutbildning inom skolans
vaggar tillfredstaller inte pa langa vagar
de krav pa anpassning oeh flexibilitet som
dagens fiiranderliga arbetsmarknad kraver.
Fiir aU Sverige.skall kunna behalla en konkurrenskraftig industri- oeh tjanstesektor
lIaste en stiirre del av utbildningen ske i
"verkligheten". Oet staller stora krav pa
alia inblandade att ett sadant system skall
kunna fungera, men till skillnad fran iivriga
partier sa tror Sverigedemokraterna pa
Sveriges ungdom.
Sjalvklart innebar ett larlingssystem att
liinenivan beror pa den tid oeh kunskap som
kravs fiir att man skall bli en fuilproduee·
rande del av sin yrkeskar. Mendetta far ses
som ett Dler naturligt oeh effektivt satt aU
integrera ungdomarna an dagens, da de
ungdomar som !yekas f3 ett arbete Dlaste

utbildas pa arbetsgivarens bekostnad pa
grund av sin brlstande erfarenhet till en
hOg liin som pa inget satt 1I0tsvarar den
prestation personen i fraga uttiir.
Till detta kommer att ingangsliinerna i dag
ar sa hiiga, aU det knappt finns utrymme till
liinehiijningar pa grund av senare arbets·
Iivserfarenhet oeh skiekligbet inom sitt
yrke. Da liinen i ett inledningsskede i larIingsperioden ar lagre kommer fler arbetsgivare att anse sig ba rad att anstalla ungdomar oeh darmed inom sitt omrade fa del
av den unika kompetens oeh innovationsfiirlIaga dagens ungdom besitter.
Givetvis Dlaste det stallas biiga krav pa
ungdomarna vad det galler ansvar angaende deras yrkesval, da samh3l1et inte langre
kan eller ska bekosta utbildningar som inte
ger de niidvandiga allmankunskaperna oeh
endast leder ut i arbetsliisheten.
Att underlatta fiir ungdomar att bygga upp
egna fiiretag samt infiira skattelattnader
fiir nya fiiretag ar ytterligare faktorer som
kommer aU bidra till aU allt fler kan fa sysselsaUning. Inom en iiverskadlig framtid
kommer allt fler jobb aU skapas inom tjanste- oeh informationssektorn. Fiir att ta
vara pa dessa miijligheter maste aldre
tiders skattepolitik ses iiver sa att iivergangen till dessa nya arbetstillfallen underlaUas.
Sa misstriista ej ni ungdomar som i dag ar
arbetsliisa, en ny morgon vantar. Forsatt aU
kampa for Sverigedemokraterna sa skall vi
gemensamt skapa ett enat Sverige dar
varje individ blir en kugge i skapandet av
den nya valfardsstaten, dar hela landet ses
som en helhet oeh inte som nu nar Svenskar
bollas mellan bidragssystem utan hansyn
till aU kortsiktiga besparingar inom en del
endast okar kostnaden inom en annan. Oa .
blir resultatet i slutandan alltid aU skaUebetalarna fiirlorar oeh de arbetslosas
arbetsinsats uteblir.
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"Copyprinter"-insamlingens fOrsta
bidrag ar insatta av nagra av vara
' manga trogna bidragsgivare som
skankt SD mycket pengar under
Arens lopp, andra givare icke att
forglomma. Vi viii passa pa att
tacka dem sarskilt mycket for ett
viktigt initiativtagande, da nagra
alltid maste ga fOre och visa de
andra medlemmarna att man kan
satta in pengar aven pa detta
konto. Vi tackar som bekant alia
bidragsgivare till Valfonden i spalten har pa sista sidan, sa kommer
vi aven att gora med inkomna
bidrag till Investeringsfonden.
Vi skriver bidrag pa 500:- och mer
i fet stil da vi viii uppmarksamma
dessa sarskilt och for att tacka
dem extra mycket da pengar betyder "leva eller do" for SD och
dessa bidrag bedoms som sarskilt
generosa. iwen "sma" bidrag ar
mycket vardefulla. Tillsammans
utgor de "sma" bidragen faktiskt
en storre summa an de stora sa
forsok att fa dina vanner att skanka en "tia" eller tva. For den som
viII vara helt anonym av nagon
anledning ar det bara att anvanda
synonym, (t.ex. ADI, Partille).
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