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Nationaldagen
För tredje året - dock inte på raken - firade
Sverigedemokraterna
nationaldagen
i Rålambshovsparken.
1992 befann vi oss på Norrmalmstorg och 1995 i Vasaparken, men i år var vi återigen i Rålambshovsparken.
Tyvärr kolliderade vårt firande med ett firande
under falsk flagg på knarkarstället
Docklands.
Men det är klart, väljer man att gå på Docklands
har man nog inte på Sverigedemokraternas
möten
att göra.
Vårt nationella
nationalJagsfirande inledde~ mej en
mängd vacker musik som
vittnade om vårt lands stolta
historia. Efter den kulturella
inledningen var det dags för
Eva Dahlqvist
ifrån SDStockholm att hälsa mötesdeltagarn a
v ä I k o m n a.
Därefter framförde hon en
dikt;
"Nordmännen
kommer",
som var en tydlig uppmaning riktad till våra motståndare att inte underskatta den
heliga vrede vara förfäder
bar inombords.
Efter Eva Dahlqvist
var
det dags för vår nye SDU- ,
chef Jimmy Windeskog
att
hålla sitt premiärtal - i större
sammanhang - och han klarade provet med glans. I sitt tal angrep han mest etablissemanget
och dess odemokratiska
intentioner
att redan på lågstadienivå indoktrinera de Svenska
skolbarnen. I avslutningen uppmanade Windeskog
alla stolta Svenskar att sluta upp i kampen för att
befria vårt land under SD:s blågula fanor.
I pausen
drog Eva Dahlqvist
vinnarna
i
"Nyårslotteriet"
. Vi fick även besök av Aktuellt
som framför allt filmade vår omfattande
försäljning. Reportaget som senare visades i TVI visade
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sig - till allas förvåning - vara riktigt objektivt, vi
tackar så mycket för det. Sedan var det dags för
mötets
höjdpunkt,
partiordförande;
Mikael
Jansson. Han inledde sitt tal med ett kraftfullt
angrepp på Islam och muslimernas explosionsartade utbredning i Stockholm och Sverige i övrigt.
Samtidigt som Jansson talade gick aktivister runt
på läktarna och samlade in namnunderskrifter
till
vån försök att få till stånd en kommunal folkomröstning angående det pågående moskebygget på
Södermalm i Stockholm.
jans:;on taiade också om
de missöden kommunisttidskriften Expo under veckan
hade råkat ut för.
Hur kommer det sig att i
stort sett all Svensk media
ställde upp för Expo trots
att tidskriften har ett mycket
intimt samarbete med antidemokratiska
terroristgrupperingar
som
AF A och
Demos från Danmark m.fl.?
Svaret är naturligtvis
att
de vill stoppa invandringskritiker som oss till varje
PrIS.
Janssons anförande
möttes naturligtvis
av kraftiga
applåder från publiken och
vid niotiden var mötet officiellt sett slut och mäktig musik
ur Hugo Alfvens verk Bergakungen (akt; 3) ljöd ur
högtalarna. Till vår stora glädje var det många som
stannade kvar och diskuterade
olika frågor med
oss. Bl.a. förklarade
en ung man med solklart
utomeuropeiskt
ursprung hur viktigt vårt arbete
var för Sverige. Nu skulle man ju lätt kunna ignorera en sådan händelse, men sanningen
är att
sådant händer allt oftare och i ston sett alla utlänningar man talar med medger att det som händer i
Sverige idag aldrig skulle vara möjligt i deras land.
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NationaJdagsfirandet
i Ystad

blev en stor
framgång får
SO-Skåne!
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Liksom valåret -94 anordnade
SD i år nationaldagsfirande
i Skånska Ystad. Firandet utgjordes
av ett demonstrationståg
som gick genom hela
staden, fran Österportstorg
till Stortorget där distriktsordförande
Paul Svensson höll ett mycket
uppskattat
tal. Deltagarantalet
var c:a 30 personer. men detta kompenserades
mer än väl av den
totala
disciplin
och det sunda
uppträdande
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För att offensivare
och andra antidemokrater
inte skulle kunna förstöra
nationaldagsfirandet
för vanligt folk i Sundsvall
höll man i år inget
möte på själva nationaldagen.
I stället höll man
ett torgmöte
på Stora torget fyra dagar senare,
d.\'.s.den
10/6.
Inga motdemonstranter
fanns på plats, utan
Sundsvalls
befolkning
fick för en gångs skull
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demonstrationsdeltagarna
visade
upp. Partiets
andre vice ordförande
Anders Westergren beskriver tillställningen som "det värdigaste och lugnaste SO-arrangemang
jag varit på". Apropå lugnt,
inte en enda motdemonstrant
dök upp för att
ställa till sattyg. Har de äntligen förstått att de
aldrig kommer att varken tysta eller stoppa oss!
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OStört lyssna på SD:s vice ordförande;
Tomas
AnJersson,
någonting
som uppskattades.
Det
enda som störde var en övervintrad
hippie som
försökte
störa talaren genom att lägga beslag
på talet. någonting
han - a v polisen - polisanmäldes tör.

I år gick patrioter
från rikets andra stad ut på
gator och torg för att sprida Sverigedemokraternas sunda budskap.
Med flygblad och tanor
begav man sig först till köpcentret
B&W vid
Backaplan.
Där stod man ungefär
en timma
innan polisen kom och störde ordningen,
Att
värna om Sverige på nationaldagen
skall man
tydligen passa sig tör.
Etter detta lilla avbrott
begav sig gruppen till
"Trädgårdsföreningen
" där man spred SD:s
propaganda
vid ett opolitiskt
firande, )långa
glada miner sågs där och många positiva uppmaningar typ; "Stå på er" framfördes
av allmänheten.
.

Etter mötet fick Tomas Andersson
svara pa
frågor från tIdningen Dagbladet,
även TV 4 och
Sundsvalls Tidning uppmärksammade
möter.

Etter en synnerligen
aktiv dag avslutade
man
nationaldagen
med ett stilla samkväm,
sunda
bmrater
emellan ute i den fria naturen,

11
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FRIHETSKÄMPEN
SO-Sala
Box 17, 73321 Sala
Postgiro: 924027-6

Den hulletin du nu håller i handen är inte den
enda som puhliceras av Sverigedemokraterna.
Pa flera håll i landet ger kommunföreningar
och distrikt ut egna lokala hulletiner. Vi tror
att det kan vara intressant för dig att ta del av
dessa publikationet;
därför redovisar vi här
en lista och uppmanar dig samtidigt att sätta
in en tia eller två på något av nedan stående
postgirokonton
för ett provex.

FACKLAN
SD-Uddevalla
Box 60, 46020 Sjuntorp
Postgiro: 8343913-3

VÄCKARKLOCKAN
SD-Sundsvalll Timrå
Box 3060, 85003 Sundsvall
Postgiro: 215542-2

V ÄST- BULLETINEN
SD-Göteborg
Box 30036, 40043 Göteborg
Postgiro: 3805 85-0

DEN STOLTE KAROLINEN
SD-Borlänge I Falun
Box 2050, 781 02 Borlänge
Postgiro: 4922041-1

GÖTA LEJON
SD-Växjö
Box 489, 351 06 Växjö
Postgiro: 392725-8

SVEA-BULLETINEN
SD-Uppsala
Box 1932.75149
Uppsala
Postgiro: 798357-6

SKÅNEBLADET
SD-Skåne
Box 545, 24326 Höör
Postgiro: 423812-7

..

OBS! ANDRADE RUTINER
PRESSKLIPP OCH AKTNITETSRAPPORTER
SKICKAS FR.G.M DEN 1/7 TILL
SD-UPPSALA BOX 1932,75149
UPPSALA.
MÄRK FÖRSÄNDELSEN "SD- BULLETINEN"
OBS VllZTlCTI OBS VllZTlCTI OBS VllZTlCTI OBS VIlZTlCTI
Förbud mot uniformslilulande
klädsel vid SD-al<tiviteter.
Genom att fotografera eller olntala lnännisl<or SOln under SD-al<tivtteter burit unlfonns hl<nande ldädsel har j ournahster
tidigare lycka. ts
a tt fals kehgen utmåla Sverigedemokraterna
sonl ett oderno l<ratis kt
parti. Användning
av sådana klädespersedlar
har därför förbjudits i
samband med våra aktiviteter. Den som trotsar förbudet avvisas. Om
det finns praktisk anledning att frångå bestämmelsen, t.ex. vid vistelse
i skog och mark meddelas undantag i kallelse.
Riksstyrelsen
3
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Nu när sommaren äntligen har kommit har aktivitetsgraden
börjat stiga krafrigt_ Från
Sundsvall till Ystad springer nu våra medlemmar sig svettiga för att få ut SD-flygblad. Här
kommer en kort - men inte på något sätt heltäckande rapport över vad som händer. Man
kanske skall komma i håg att det är två sommarläger plus en turne som senare skall hållas,
så i år är det en och annan som kommer att se och höra Sverigedemokraterna.

DALARNA
N är mörkret och kylan äntligen
hade släppt greppet om vårt vackra
landskap var det äter dags att dra
fram under fanorna. Under maj
månad genomfördes
i Dalarna
någonting som internt kallades för
"Majoffensiven",
en minitume
som täckte några av de dalakommuner som vi skall satsa på i valet
1998.
Först ut att få sin nationalistiska
propagandados var Säter, en kommun som vi lyckades överraskande
bra i -94. Den 4:e maj var vi ett
antal patrioter som stolt ställde upp
vid Salutorget och basunerade ut
vån budskap. Trots ett minst sagt
dåligt väder fick vi c:a 40 åhörare
som först lyssnade på SDU:s rikschef JimmyWindeskogs
debuttal
och därefter
distriktsordförande
Jakob Eriksson. Windeskog talade
om ungdomarnas
situation i 90talets Sverige och Eriksson berörde
bl.a. nedläggningen
av Dalaregementet. Trots det dåliga vädret var
mötet ganska lyckat.
Under mötets gång fanns SD
också på plats i Rättvik, på den
marknad
som pågick där. Där
bedrevs försäljning
av nationellt
material och propagandaspridning.
Kär mötet i Säter var avklarat
delade den nu ganska blöta gruppen ut flygblad och täckte betydande delar av kommunen. N ågra som
fick vårt budskap blev sä glada att
de följde efter oss och bad om mer
flygblad som de skulle sprida i sin
bekantskapskrets.
Ett mycket lovvärt initiativ.
Den 11:e maj besökte vi Borlänge
marknad och bedrev försäljning,

även här med lyckat resultat.
Den 18:e maj var det dags för,
möte i Hedernora. Till detta möte
hade vi äran att få besök av paniordförande
Mikael Jansson.
Han
talade inför c:a 20 åhörare, framför
allt om vår syn på EU men även
om det muslimska hotet. Dalarnas
Södra Tidningar (DSn
uppmärksammade mötet med en artikel där
man i alla fall inte kallade oss
"rasister" eller "främlingsfientliga".
Kanske har media åtminstone i
Dalarna äntligen förstått vad vi har
för åsikter.
•
__

I affiscrering

som endast pågick
SålllllS dag. Jakob I:;'ik:; son iaiaLie i
en timma om vår politik 0Eh våra
ambitioner,
allt under parollen:
Familj - Hembygd - Fädernesland.
Talet möttes av spontana applåder
från en dyngsur åhörarskara.
Trots att tidningarna fanns på plats
skrev man inte en rad om vårt möte,
i stället skrev man om ett mde som
hölls samtidigt som vårt.
Det mötet var tillägnat kvimorna i
det forna Jugoslavien och hare, trots
draghjälp
av riksdagsledamden
Ragnhild Pohanka(mp)
OCD lokalkändisen Mats Höjer, lu'tI'pt en
femtedel av vårt åhörarant2l..
Efter mötet tog vi en kOlt lunch
för att sedan dela fiY!blad i
•
Falun. Där var vi 14 personer,
som uppdelade
på två ~rupper
täckte stora delar av FaluD..
Som sagt blev det inga skriveI staden pågick samma helg en rier om mötet, men på tisdagen
marknad där vi naturligtvis fanns efter blev vi omnämnda 1 media
på plats. Tyvärr fanns där också en ändå. En vecka tidigare hade en
del överförfriskade
motståndare.
f.d. aktivist gått ut i GöteborgsEn av dessa gick till attack mot vår Posten och förtalat vårt piJfti och
försäljare, han tillrättavisades vän- på Falu-Kuriren var man i1ate sen
ligt men bestämt och det lär dröja att uppmärksamma
detta.
innan den mannen anfaller en sveriWindeskog
och Eriksson fick
gedemokrat igen. Liksom i Säter dock in ett sakligt inlägg på
delade mötesgruppen flygblad efter Falu-Kurirens
debattsida.
mötet De var denna gång endast
MajotIensiven avslutades officitre personer men täckte trots det elit med BorlängemöteL
men
ganska mycket av Hedernora.
I enskilda medlemmar
forSCllte all
Den 25:e maj var det dags för dela flygblad i Borlänge månaden
manifestatim i Borlänge. Återigen
ut.
hade vi en makalä; otur med vädret,
Alla ni som ställde upp skall
mötet fick inledas i störtregn. Trots ha ett stort tack - särskill tackar
allt samlades en åhörarskara på c:a vi SD-Uppsala (som vanligt).
70 personer. imponerande
med
SD-Dalarna
tanke på den mycket begränsack

I
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UPPSALA
uni månad gick i slitets tecken. Redan den l:a var vi på
plats i Örbyhus,
på marknaden som hölls där. Vi delade
flygblad och passade på att profilera SD- Tierps Joakim Larsson för
väljarna.
Helgen den 8/9 var det
aktivisthelg
i Uppsala där
det
frenetiskt
delades
ut
mängder
av-=
flygblad.

J

D.en

påstående,
SDU:s Windeskog
fick
även han ett visst utrymme.
Sedan var det dags för radiodebatt i Radio-Uppland
igen, nu
var det Mattias Karlsson
från SDUppsala
som mötte Göran-Ornar,

15:e

var det dags
för marknad ~
igen,
denna_
gång
i -Söderfors
och även där
delades
flyg-blad
ut
till
marknadens
besökare.
Mellan den 24:e och den 30:e
arrangerades
en aktivitetshelg
i
Uppsala,
Östhammar,
Öregrund
och Gimo. Aktivisterna
mötte upp
på morgonen,
vissa dagar redan
klockan
sju. Sedan
delade
man
oupphörligen
flygblad
fram till
fem-sex-tiden
på kvällen. Därefter
var det återsamling
klockan
elva
för nattlig
affischering.
Så höll
man alltså på dag ut och dag in.
Onsdagens
akti vi teter drog till
sig massmedias
intresse
sedan en
förvirrad
invandrarkvinna
fått för
sig att hon blivit "mordhotad"
av
en av våra aktivister.
Detta var
naturligtvis
rent
nonsens
men
naturligtvis
följde massmedia
upp
likt en blind hund. Först ut var
Radio-Uppland
som lät invandrarkvinnan
debattera
händelsen
med
SDU:s Jimmy Windeskog
i direktsändning.
På kvällen följde TextTV upp och påstod att en SD:are
hade blivit gripen. någonting
som
naturligtvis
var taget ur luften.
På torsdagen
blev medias intresse totalt. Redan på morgonkvisten
följde TV4-Uppland
med oss när
vi delade flygblad.
I samband med
detta kom även (UNT) Upsala Nya
Tidnings
morgonupplaga
ut med
en
hetsartikel
full
av sakfel.
Invandrarkvinnan
som påstod all
hon blivit hotad fick obegränsat
utrymme att sprida sill lögnaktiga

en Svensk
som konverterat
till
Islam! Göran-Omar
var tydligen
inte förberedd
på den salva av
sakliga argument Mattias bemötte
honom med, det blev en ganska
enkel sak för Mattias
att plocka
poäng
och vinna
debatten.
På
Mattias
fråga om det någonsin
funnits
något fungerande
mångkulturellt
samhälle
blev svaret hör och häpna - Bosnien.
Under
sändningen
fick
även
lyssnarna
ringa in och dela med
sig av sina åsikter. De flesta som
ringde in delade vår ståndpunkt,
1.0.m. en iranier som väldigt övertygande
delade med sig av sina
hemska
upplevelser
orsakade
av
Islam.
På kvällen fick vår aktivist som
blivit beskylld
för att ha mordhotat den lögnaktiga
invandrarkvinnan
komma till tals i Tv 4Upplands
nyhetssändning.
Han
uppmärksammade
TV-tittarna
på
att
invandrarkvinnan
gjort
Sin
polisanmälan
enbart
för att få
synas i media och hans korrekta
och
rakryggade
framträdande
övertygade
säkerligen
det stora
flertalet
om att invandrarkvinnan
ljugit om alltihop.
Inte nog med della. i samma
sändning
fick SD- Tierps Joakim
Larsson debattera mot riksdagsle-

damoten Gustafvon
Essen och en
invandrad
kommunist.
Joakim
vägrade att gå i försvarsställning
och förklarade
lugnt att riksdagen
"hemligstämplar"
sanningen
om
flykting invandringen
och att vi
skall börja repatrieringen
så fort
vi får en chans. Gustafvon
Essen
tog märkbart
illa
vid
sig av
Joakim:s
sista uttalande,
med det
bevisade
von Essen
att han inte
inser vad det Svenska
folket vill
efter sina år i riksdagens
skyddade verkstad.
Under sändningen
fick tittarna
via sina telefoner
möjligheten
att
besvara frågan "kan du tänka dig
att rösta på något högerextremis
tiskr parti" (d.v.s. SD i detta fallet). Vi var nog ganska
många
Sverigedemokrater
som
gick
i
taket när resultatet
visades,
hela
35 % hade svarat
J A! Den söta
fröken som presenterade
resultatet
i TV-rutan var märkbart
irriterad.
detta
hade de sannerligen
inte
väntat sig.
Efter mediakarusellen
återgick
vi till flygbladsutdelningen.
Trots
att vi på söndagen
hade en dag
har
all arbeta träffades
vi ute i
naturen och firade de stora framgångarna vi ~aft denna vecka.

SD- Uppsala
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OREBRO
en 23:e t.o.m. den 25:e vi för några år sedan talade om en
april arrangerade studen- totalkostnad för invandringen på
40 - 60 miljarder/år.
ternas
kårorganisation
Min kommentar: Att SD inte ljuoch TCO vid tIögskolan
i Örebro en serie föreläsningar med ger om denna kostnad kommer' som
sagt att bevisas i en kommande artien avslutande
debatt i Örebro.
Temat var integration av invandrare, kel i SO-Kuriren.
Mattson menar att SO felaktigt
och en grädda av proffstyckare hade
angivit i ett flygblad att vår förre
engagerats. Undertecknad besökte
partiledare Klarström har högskoletre av föreläsningarna.
Den första var Jan Ekbergs före- examen; han har endast poäng.
Min kommentar: Att den förre
läsning om invandringens kostnader.
partiledaren
inte hann fullfölja sina
Ekberg' angav som totalkostnad för
samtliga invandrarkategorier - oav- studier p.g.a. partiarbete och att en
flygbladstillverkare
inte uppfattat
sett invandring sår och ursprungsdetta
är
en
petitess.
land - 20 miljarder för år 1995. Jag
Anmärkningsvärt är att Mattson
konfronterade Ekberg med det orimavslutningsvis anger att de nationelliga i att de a~lsökandes kostnader
la aldrig helt kan besegras med
inte togs med och att icke-västerargument, och att därför vädjan till
ländska invandrares
brottslighet
känslor
underskattades. Ekberg erkände att humana (anti-nationella?)
nämnda brottslighet var "en besvär- och sinnesstämningar hos allmänlig sak", men menade att de asylsö- heten är huvudvapnet. Mattson perkandes kostnader inte kunde räknas sonifierar på sätt och vis en demonimed eftersom det inte med säkerhet serande kampanj.
Den tredje och sista var en debatt
handlar om blivande invandrare. De
mellan Jan Guillou, Inger Olsson,
beräkningar som Ekberg redovisat
Yvonne Ruwaida
kommer senare att skärskådas i en Michael Alonzo,
och Leif Blomberg med Alexandra
artikel i SD-Ku.riren.
Pascalidou som debattledare.
Den andra~,var ChristerMattson
Som lätt kunde förutses fick en
som föreläste om s.k. högerextremism. Som politisk motståndare är debatt mellan likatyckare inte någon
socialdemokraten Mattson att räkna karaktär överhuvudtaget.
Den enda motsättningen
som
till de som vi behöver ta på allvar.
utkristalliserades
var
en
mellan
Han har sysselsatt sig med att noggrant dissekera allt tillgängligt SD- Guillou och Blomberg. Guillou upprepade ett krav om att SÄPO inte
material
för att finna logiska
skulle
få ha en unik position vid
angreppspunkter.
Enligt honom
själv kunde inget material som SD bedömning av utvisningsbehovet av
presenterat kallas rasistiskt. Den terrorister - alla sådana avgöranden
logiska kritiken reducerade sig fak- skulle i stället ske civilrättsligt.
Blomberg försvarade SÄPO:s roll
tiskt till några struntsaker.
1. I vår flera år gamla folder "Det som aktör i terroristbedömningar,
allra helst som många terrorister i
dubbla sveket" beskrivs populationstillväxten hos en grupp musli- Sverige sänts ut av regimerna i bl.a.
mer i Danmark på ett sätt som fick Bagdad och Teheran för att gå hårt
Mattson att inbilla sig att vi tror på åt landsmän på flykt från dessa.
Den första frågan till podiet efter
muslimers förökning genom kloning
debatten fick jag ställa. Eftersom
(vegetativ förökning).
Min kommentar: Exemplet inklu- debattens syfte var att belysa integrationsproblematiken,
förklarade
derar även den effekt en befintlig
invandrarkoloni har som brohuvud jag att även om SO inte fått möjligför vidare invandring. Exemplet lir het att medverka i den invandrarpolitiska utredningen, har vi ändå en
hämtat från verklighetens Danmark.
2. Mattson hävdar att SO ljög när god lösning på hur problemet med
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invandrarintegration
skulle kunna
minimeras. Den lösningen finns i
SD:s repatrieringsprogram.
Min egentliga fråga vände jag till
Alonzo, hur han kunde sitta vid
podiet och tala om tolerans och ställa krav på svenskarnas anpassning
till ett nytt Sverige, samtidigt som
han själv är ökänd för att ha framfört texter som ••..död åt alla blonda,
djävla vikingar .." och ••..fy fan,
svenska flicka ..••? Alonzo svarade
inte alls, men det gjorde däremot
Guillou - med ett nonsenssvar: "Jag
fick inte priset (Alonzo hade till
råga på allt fått pris), för jag har fått
så många priser förut."
När jag presenterat mig framstod
plötsligt debattens verkliga ideologiska frontlinje. Den mellan SO och
podiet som en extraktion av det
politiska etablissemanget.
Resterande frågetid kom helt att
koncentreras kring SO. Några dråpligheter kan väl nämnas. Som
negern som reste sig upp och ifrågasatte publikens hatvrål mot mig som
representant för SO. Onyanserat hat
kan leda till att objektet tvingas till
extremism. Dessutom tyckte han att
SD hade rimliga visioner - många
av hans vänner behövde hjälp att
återvandra.
En ung kvinna, med gott uppsåt,
utgick från myten att alla nationella
har nått sin insikt som en reaktion
på sina egna problem, därför menade hon på fullt allvar att om jag bara
kunde få ett arbete skulle mina vyer
vidgas och jag skulle slippa spott
och spe. Trots hennes uppriktiga
vänlighet sprack teorin när jag
kunde påvisa att jag inte var arbetslös. Den sista dråpligheten
stod
Alexandra Pascalidou själv för. Hon
påminde en frågeställare om att ett
stöd för SD är ett stöd för onda
människor som kan "mörda din
morsa bara för att hon är svartskalle". Hur dråpligt det är att programoch debattledare med sådana faktaIösa utgångspunkter lotsas fram kan
väl diskuter~s.

SKÅNE
Paul Svensson. riksstyrelseledJ11lot
ifrån SO-Skåne
rapporterar
l)111
omfallande verksamhet. Sedan 11lJrs
har man delat ut ca ~O.(lOO flygblad. och p;i nationaldagen.
Ih)ils
demonstration
i Ystad (se ann.m
plats i bulletinen).
På Engelbrektsdagen
höll SD L'Kävlinge en fesl i till irihetshjältcns
ära där eu 50-tal personer deltog.
SOV-Skåne /Blekinge
har även de
startat utgivning aven lokal hui!etin
till sina medlemmar.
Som sagt c:a 30.000 flygblad har
delats ut det. detta i kommuner som

Tomelilla, Kristianstad. Karlskrona.
Ronneby, Bromöila. Åhus. Klippan.
Perstorp,
Ödåkra.
HögJnäs samt
Kä\'linge. Man kan inte hli annal ;\11
imponerad.
Dessutom har SO-Skäne höns i
media till som Litt. SD:s andre \'ile
ordförande
Anders Westergren har
fört SO:s talan mot Sverigekritisb
röster i Sbnska Dagbladet. Där har
vi bl.a. blivit beskyllda för all stjäla
böcker fran allmänna bibliotek. ha
en nationalsocialistisk
(nazistisk)
ideologi plus en hel del andra vansinnigheter.
Westergren har natur-

liglvis inte haft några problem all
förs\"lra ~ig mot sådana sagor och
faIllasifoster.
Vi har även
Litt
kl'mnu till tals i Sjöbo Närradio.
Dc~suto11l fiL'k vi cil vissl utrymme
tack \"lre en händelse som beskrivs
närnlar,~ Ungst Iled pft denna sida.
\"u skJ.11 VI
inte
tro
att
SkäningarnJ
är nöjda med della.
ånej. Under hela sommaren pågar en
stor kampanj och dessutom konmlcr
Jet att hållJS en mötesturne
som
sträcker sig genom sex kommuner.
Vi återkommer
med rapporter
i
nästa bulletin.

Tina Hallgren-Bengtsson
lämnar
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraternas
tidigare \'ice ordförande
Tina
Hallgren-Bengtsson
har nyligen mcuuclat art hon lämnar partiet och då även platsen som kommunfullmäktige-ledamot i Höörs kommun.
Tina blev 1991 hisrorisk da hon bk\· den första
Sverigedemokraten
i Skane arr \"~'i1iasin l kommunfullmäktige. Hon blev dock inte den första i lanuet, den
platsen tog Solvcig Metus ett par manader tidigare. 1993
valdes Tina till partiets vice ordförande. ert jobb hon
skött alldeles utmärkt. Hon höll flera lysande tal bl.a.
vid Göteborgsdemonsrrationen
-93, Norrköpingsdemonstrationen -94, Engelbrektsmarscherna
-94 och -95. l
valet -94 var hon andra namn pa riksdagslistan.
Efter
valet fick hon också sällskap i kommunfullmäktige
av
nuvarande andre vice ordförande Anders Westergren.
Tina hann bli en mycket omtyckt SO-profil i Höör och
förövrigt i hcla Skåne. Hon visaue ofta upp sin verbala
förmåga
i kommunfullmäktige
och på Skånska
Dagbladets insändarsidor. Det var också i Tinas regi sDHöör fick igenom sin första,
historiska
motion.
Motionen behandlade förbud mot kommunala inköp av
di urtcstaclc produkter.
Eftcr mer än crt halvt decenniums akrin arbere för
Svcrigedcmokr:ncma
och crt Svcnskt S\'erigc lämnar
hon nu particr. Tin:l berärtar arr hon intc har kommit p3
bnr mcd partict eller njgot likn:::nde. Sakcn är bara dcn
arr crt kommunfullmäktigclIppdrag
tar myckct tid i
anspråk, tid som hon nu viiljcr arr dela mcilan sirt :lrbcre
och sin m:lkc .Ian Ikngrsson. Dcrta i kombination
mcd
art hon morsattc sig var mildarc framtoning gjordc arr
hon valdc :lrt lJlllna particr. Tina skicbr dock manandc
hiiisningar och iinsbr oss lycka rdl mcd VJr forsarta
kamp fiir nationalismcn
och crr ,\\'cnskr Sverigc. Tinas
nsjrrarc
i kOl11nlllllfllllmjkrige hllr j\"cn der cn kvinna,

en kvinna vid namn Helen Andersson.
Riksorganisationens
styrelse \'il! tacka Tina HallgrenBengtsson för aren som gatt och det ovärdeliga arbete
hon lagt ncr för v:ir sa k. Vi önska r hcn ne lycka till l
framtiden.
Avslurnings\'is vdi vi citera cn rad ur Tinas tai pa
Engelbrekrsmarschcn -95. Denna enkla mening kan scs
som en sista hiiisning från denna tappra kvinna, så hiir
sa hon om riksdagspartierna ...

Sverigedemokraterna tackar Tina HallgrenBengtsson för hennes fleråriga envisa kamp
för vår sak och gel1lellSallIIIla övertygelse.

Massmediadrevet går!
Alla invandringskritiska skall misstänkliggöras!
På senaste tiden har fler och fler uppgifter kommit
sig för judarna och inte handla hos dem. Den
fram om hur diverse utländska medborgare under andra visar en nationell demonstration
med slagden missvisande etiketten "flyktingar" tagit sig in orden: "STOPPAINVANDRINGEN
- VERKAFÖR REPATRIi landet och blivit kvar här. En formlig folkvan- ERING" och "BEVARASVERIGESVENSKT".
dring pågår, där tämligen välutbildade söker sig
Alltså ingenting som har med Björkman och
från "tredje världen" till västvärlden och eftersom samfundet att göra.
det är lämpligt att påstå att man är flykting - så
påstår man det. Allt detta sker medan de riktiga
Svar på tal
flyktingarna - dem som vi har en medmänsklig
Åke Wedin svarar den 28/5 i en mycket välskrianledning att hjälpa - får sitta kvar i sitt elände, ven och väl underbyggd
artikel under rubriken
utan uppmärksamhet,
utan hjälp.
"Hur kan Nerikes Allehanda publicera lögner?".
Allt detta och mycket mer har länge påtalats av Han har stort arbete med att röja upp bland alla
förnuftiga
och balanserade
invandringskritiker
Torres-Perez missuppfattningar
och insinuationer.
som Ingrid Björkman,
Jan Elfversson
och Åke Och han tar fina poäng när han kan påvisa att
Wedin
i SAMFUNDETFÖRNATIONELLOCHINTER- diktatur-flyktingen
Torres-Perez
använder grepp
I'ATIONELLUTVECKLING,vidare av t.ex. tidningen
som är välkända
från diktaturländer
för att
BLÅGULAFRÅGOR, där Jan Milld och Anders
skrämma motståndare till tystnad.
Sundholm skriver och där även motståndare får
Wedin påpekar hur meningsmotståndare
som
komma ordentligt till tals.
Torres-Perez inte tar diskussion i sak. "1 stället
försöker de tysta oss genom tillmälen och förtal. I
denna viktiga fråga {flyktingfrågan}
är det idag
Demonisering
.\1en nu skall dessa invandringskritiker
"demo- praktiskt taget omöjligt att föra en saklig debatt,
niseras" , d. v.S. det skall visas att det rör sig om vilket utgör en allvarlig fara för demokratin. "
onda människor. Och då är alla medel tillåtna.
Han kan även visa att FN:s flyktingkomissarie
Ä ve:J tidningar
som oftast är seriösa släpper har samma åsikt i flykringfrågan som de tre värst
fram grovt osakliga artiklar, som vimlar av felak- angripna, Björkman, Elfversson och Wedin och
tigheter. Ett verkligt praktexempel
är en artikel föreslår att NERIKESALLEHANDAtar in en bild av
"Docenter
som sprider
fördomar"
i NERIKES de fyra tillsammans. Lämplig bildtext: "Överens
Slutligen kräver Wedin en
ALLEHA~DA 25/5, där Jose Torres-Perez
- ord- om flyktingpolitiken".
förande
för Örebroavdelningen
i FÖRBU2\:DET ursäkt från NERIKESALLEHANDA.Tidningens chefSTOPPARASISMEN- angriper Björkman, Wedin och redaktör svarar lamt och innehållslöst,
men ber
Elfversson, BLÅGULAFRÅGOR m.fl.
faktiskt om ursäkt för nazistbilden.
Torres-Perez är så dåligt påläst att han tror att
SA~FUNDET FÖR NATIONELLOCH INTERNATIO~ELL
Vad lär vi oss av detta?
UTVECKLIl"G producerar
tidskriften
FRI
Det är viktigt att svara snabbt och sakligt när
I~FORMATIO~, och för att belysa vad samfundet
man blir angripen.
Tidningarna
tror inte att
tycker citerar han ur FRI I~FORMATION. Det är som invandringskritiker
vågar stå för sina åsikter och
att citera DAGEM NYHETER för att belysa modera- väntar sig absolut inte ett välformulerat svar.
ternas politik.
Tidningarnas tyckare är oerhört uppblåsta trots
Vidare tycker han inte om vad Gunnar Jen'as
sin ofta djupa okunnighet. De tror att de är UPIT
vid FÖRSVARETS
FORSK~I~GSA!':STALT(FOA) skrivit lysta, intellektuella, goda m.m. och de vill se alla
i SVE~SKADAGBLADET och i sin bok "Flykringmeningsmotståndare
som oupplysta,
outbildade
explosionen
- vår tids ödeskris" . Torres-Perez
eller rätt och slätt onda. De älskar att kalla
anser "dessa respektabla och ansedda akademiker
meningsmotståndare
för "drägg". När de invandär i praktiken mycket farligare än sma patetiska
ringskritiska tar sig ton och ger svar på tal blir
skinheads, därför att de är medvetna och har kUll -I' tidningsfolket ofta så överraskat att de inre vet
skJp. Vem skulle kunna tro att de ljuger? Vem I vad de skall säga.
skulle kUIZ1latro att de sprider giftigt hat?"
Får man inte sitt berättigade och sakliga genDenna artikel som vimlar av sakfel och som mäle publicerat, bör man vända sig till:
dessutom kryddats med grova personangrepp
har
ALLMÄNHETENS
PRESSOMBUDSMAN
försettS med två illustrationer. Den ena visar tyska
Box 12708, 11293 STOCKHOLM.
SA-män med plakat som uppmanar folk att akta

Sverigedem o k raternas
Ungdo ms bu lletin

SD

••
•
visar vagen

Att vara Sverigedemokrat
är i dessa tider sanneri igen inte lätt. Vi motarbetas
av hela det
offentliga
etablissemanget,
allt från politiska
motståndare
till lögnaktiga
journalister.
Deras
irrläror sprider dimridåer
över hela den svenska
befolkningen.
Tack vare detta har många svenskar tyvärr fått en felaktig bild av vårt parti och
det vi står för, vilket ibland leder till att vi får
höra oförtjänta
tillmälen aven okunnig allmänhet. För att råda bot på denna
okunnighet
måste vi våga visa vilka vi här och vad vi står
för, samt ständigt tänka på att vi ska vara goda
förebilder
för vån parti. Att vara Sverigedemokrat är något att vara stolt över!

I

Det är ett bevis på att man vågar ta ställning
och stödja det enda partiet som har lösningen
på framtidens
frågor. Det är tack vare denna
insikt vi orkar kämpa emot alla våra motståndare, för vi vet att det alltid krävs att några går
före och leder folket ut ur dimmorna.
Så äHn
om en majoritet
av det svenska folket idag är
för ett nationellt
oberoende
Sverige som värnar
om sitt eget folk och anser att invandringen
idag har tagit orimliga
proportioner
kommer
man aldrig självmant
att våga kräva en förändring, utan det är vi Sverigedemokrater
som
måste gå före och visa vägen.
Jakob Eriksson

Lek och lär i 90·'
Sverige
Lekar har alltid varit en del i olika folkslags kulturer. Genom dessa lär sig barnen vad som accepteras och vad som inte accepteras. Då Sverige idag
är besatt aven hel del folkgrupper som har en lite
annorlunda
syn på saker och ting än oss så är det
inte mer än nom1alt att de lekar som tidigare lektes på Svenska lekplatser har fått lämna plats för
al ternativa sådana.
I tidningen "Mitt i Botkyrka" (96.06.19) skriver
en mor om sin syn på denna förändring i en gripande insändare. Då vi får in väldigt mycket pressklipp om absurda händelser runt om i landet har
man nästan slutat att reagera, men i bland kommer det in rapporter
som verkligen får oss att
komma ihåg hur viktigt vårt arbete inom partiet
är, denna insändare var en sådan.
Den mor som skrivit insändaren
berättar hur
hon besökt en lekplats för att njuta av sommarsolen ett tag. På lekplatsen
befann sig också en
grupp invandrarbarn
i åldersgruppen
5-9 år tillsammans med sina mammor. De unga herrarna
lider tydligen av brist på lekar då en pojke utropar.
"Jag vet, vi leker våldta svenska flicka". Han
bemötts av ett rungande
"ja". det verkar som

lels

leken är ett välkänt och mycket populärt begrepp.
Efter detta inleds en intensiv jakt efter en "svenska
flicka" men då ingen tycks vara på plats för tillfället får leken a vsl utas in nan den ens kommit igång.
Men tro inte att man står utan alternativ. Då det
inre finns blonda flickor tillhands fick man hitta
på en ny lek. En av gossarna uppfinner då leken
"jämföra vem som har störst kuk", och sedan
jämfördes det. Allt detta medan deras mammor
oskuldsfullt stod och fnittrade.
Fotboll, brännboll,
kull och kula verkar inre
attrahera den unga generationen
"nysvenskar",
så
vem kan klandra dem för att de berikar våra lekplatser.
Denna lilla episod säger nog ganska mycket om
den uppfostran och kvinnosyn dessa unga gossar
fostras med. I och för sig får invandrarna
uppfostra sina barn hur de vill för mig, men på något sätt
misstänker jag att svenska kvinnor, och även flickor för den delen, så småningom kommer att drabbas av denna uppfostran.
.
I 90-talets Sverige passar tydligen inte gamla
tiders kkar in. Gud hjiilpe oss.

11-----11
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SD-flygblad

Att själv dela ut propaganda i bostadsområden, speciellt där det bor många
invandrare,
kan vara farligt, t.o.m.
mycket farligt. Mitt första (och enda)
våghalsiga försök fick ett abrupt slut
efter en halvtimme. Men det finns ett
säkert sätt på vilket alla SO-medlemmar och SO-sympatisörer kan göra en
insats utan att ens anstränga sig.
I Tunnelbanan, på SJ-tåg, i bussen
e.t.c. ~r det o4=to.lätt att dis'-ret lärr:~e.
ett f!y""~lad efter sig på s2.tet f:1nan
man går av. Det samma gäller många
andra offentliga platser - och det fungerar. När det gäller att fånga uppmärksamheten fungerar SD:s flygblad
lika bra som om det handlat om sex.
Då och då kan man se hur någon sät-

Sl>U-Trollhättan
kontakt

sö" er

Vi SDU-medlemmar
i T~o!!hättan skull9 vilja kOmrTi3 i
kontakt med andra SDU-föreningar.
Det vore intressant och framför allt roligt att se hur andra SDU-föreningar jobbar för Sveriges bästa och även försöka lära
känna dem utanför politiken, t.ex. göra något roligt
ihop framåt hösten eller tidigare. Själva har vi tillsammans med SD delat ut flygblad i hela vår kommun och
flygbladen har gällt Trollhättan. Vi har även regelbundna möten en gång i månaden.
I bö~jan av äret valdes en r.y SO-styrelse och det
gäller också SDU som inte har haft någon riktig förening här tidigare. Nu efter årsmöte{ har vi i SDU fått
nytt hopp och ett stöd av SD som stot ar oss till 100%,
något som har gett oss stort självförtoende
och en
brinnande låga inför framtiden. Vi har redan fått positiva svar genom nya SDU-medlemmar
som verkligen
vill ställa upp i alla lägen.
Det skulle vara väldigt roligt om vårt förslag togs på
allvar, för visst skulle det kunna bli roligt. Tycker inte ni
det? Om inte annat kan ni ju skriva ett par rader och
säga vad Ni tycker om vårt förslag. Vi skulle faktiskt bli
besvikna om någon SDU-förening inte svarar!
..

Jag menar - vi kämpar för samma sak elJer hur!
Christian / SDU-Trollhättan
Box 60, 46020 Sjuntorp

ter sig på ens plats och tar flygbladet i
handen precis efter att man gått därifrån. I valet 1994 röstade cirka 14000
på SD. Om vi kunde förmå 1 000 av
dessa (d.v.s. ungefär var sju tusende
svensk) att på ovanstående sätt sprida
i genomsniLt två flygblad om dagen (till
och ifrån arbetet) c:a 230 dagar om
året så skulle det innebära 460000
flygblad per år. Just det, nästan en
h3iV rfti;i0:) fly[l--la::! Och dett2 för C:2
60 kronor per person och år. Även den
diskrete och försiktige kan på detta
sätt göra en viktig insats. Vänta inte,
utan sätt snarast in 80 kr på SDs postgiro 23 45 65-0 och skriv på ta "lgen
att du vill ha 500 flygblad.
O. F!!mersson

Po':tsen - Pättv"sans Tn.än
eller la dsförrädare

I

Vi är ctt Gäng Sverigedemokrater
från
Skånska Ljungbyhed som var ute och smällde som alla andra nyårsnatten 1995. Nu sitter
vi m' sstänkta, och nästan dömda på förhand
för att ha ofredat en iransk familj. Det började
med att en iransk man kom ut och "nitade" tre
2V oss för att han ansåg att vi var rasister. Vi
l'
"Id' e nanve
..
Isen, men pv I'Isen t og
pJ·ls-annal
inte det på allvar. Istället anmälde den iranske
mannen oss för att ha hotat honom med bJHträn m.m. - vilket vi inte gjort.
Polisen trodde givetvis genast mannen och
vände och vred på våra förhörsuppgifter för
att få dem att passa in på iranierns uppdiktade historia. Vi har fått reda på att det tydligen
blir rättegång mot oss och vi kan inte göra
någonting åt det, allt barå för att vi vågar stå
för vad vi tycker och visar våra åsikter öppet.
Yttrandefrih'eten försvinner mer och mer så
det är på tiden att vi får in ett riktigt parti som
SO i riksdagen
Martin och Magnus Tydinger
SDU-medlemmar i Ljungbyhed
,..j

I
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Att ungdomar vill göra revolt mot sam- re markera vårt avståndstagande.
Inga
hället och dess normer är ingen ny före- subkulturer skall förstöra våra chanser
teelse - nya subkulturer utvecklas stän- att nå framgångar i riksdagsvalet.
Så
digt. På 60-talet lät ungdomar
håret länge allmänheten förknippar
SD med
växa, bar peace-märken,
rökte brass skinnskallar
har vi inte varit tydliga
och hatade USA. På 70-talet trädde
nog. Att SD tar avstånd från skinnskalhälften av ungdomarna
säkerhetsnålar
le-kulturen
och uppmanar
individer
genom kinderna
och färgade håret som deltar i våra manifestationer
att
orange, medan den andra halvan van- klä sig vårdat räcker inte. Att låta indidrade runt som svartklädda, hårdsminvider med bombarjackor
och kängor
kade zombies.
delta räcker för att identifiera SD med
I dagens samhälle rakar man skallen, ovannämda sub-grupper. Om man spödrar på sig kängor och hatar "svart- kar ut sig i ovan nämda utstyrsel och
skallar".
Ungdomars
behov att göra därmed försämrar
SD:s möjligheter
i
uppror och skapa sig en identitet är riksdagsvalet, kan ens nationella överdetsamma, det är bara idealen som väx- tygelse inte vara särskilt stark. Om man
lar.
inte kan tänka sig att
Att sedan skinnskallar
Om de inte kan ställa byta kläder vid officieluppträtt
så SD:s samUpp på vår politik,
la möten behöver man
mankomster
under tidiskall de lika lite
inte komma. Om man
gare år ger ingen klarasom anarkister
kommer skall man ha i
re bild av deras gruppåtanke att man förstör
identitet.
Det är svårt
och kommunister
för partiet och genom
a tt
föreställa
sig
befinna sig på våra sitt agerande hjälper
Svenska
nationalister
möten.
liberaler
och vänstersom berusade, skränan- L.....--' partister
att genomföra
de "Hollywood-nazister".
Att alkohol
sin politik. Självklart avgör inte kläderoch politik (och definitivt inte nazism) na om vi når framgång för vår politik,
inte hör samman med den politik SD utan vår förmåga att föra ut den. Men
företräder är ställt utom allt tvivel. Det det har ingen betydelse vad vi säger om
är på tiden att vi med krafttag avvisar de som företräder vår politik associeras
dessa förvirrade
ungdomar
från våra med skinnskallar, rasism eller nazism.
sammankomster.
Om de inte kan ställa Vem vill bli företrädd aven skinnskalle
upp på vår politik skall de lika lite som i Riksdagen? Varje person som öppet
anarkister
eller kommunister
befinna förespråkar SD är en representant
för
sig på våra möten.
vårt parti och om han / hon ger ett
Att denna subgrupp förknippas med dåligt intryck svärtar det ner hela partiSD är djupt beklagligt. Vi Sverigedemo- et.
krater har alltid tagit avstånd från den
Att vara goda förebilder är något vi
dekadenta skinnskallekulturen
men väl- alla måste tänka på, och om så krävs
komnat
individer
som ställt upp på göra uppoffringar i valet av kläder.
våra ideal. I framtiden måste vi tydligaJakob Eriksson
11
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Du får en lättfodrad vind!
seglarjacka i de svenska färgerna (gul jacka - blått tryck)
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med en liten SD-Iogga på
bröstet (facklan) och en stor
logga på ryggen omgiven av
text (ungefär som nedan):
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Vi på SO-Riks kansli tackar
, alla snälla och målmedvetna
bidragsgivare öch önskar Er
en varm, skön och gärna
aktiv nationalistsommar!
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Nationell Solidaritet

~""

Jj

Sverigedemokraterna
Vi hopp/fs att så många som
möjligt köper jackan som Du
får köpa gen,om SD-Kävlinge
för 550:- ink. frakt. Sätt in
pengarna på pg: 191488,.6.
4 - 6 veckors leveranstid.
Frågor: Kontakta SD-Kävlinge
på tel: 070-7407587.

