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Ingen sa det hogt, men alla inblandade
vecL. pa Goriand

hade en sak kraingt

man forsokte

visste det. I arets partiledarforiindrats.
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Det var ime crablis-

aven art stjala vart forsaljningsmaterial
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vid der har laget art man hade rvstar oss, men snarr gick clet upp for
Jem

hade landstigit

pa on och dcrta fabllm
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definitivt
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<c c~?1or
art Iyssna pa.·
.

samtliga <ihorare valkomna
vart budskap.
a v Gotlandspartiet
sondagen

pa Stortorget,

tog fart pa riktlgL

Forurom

en 20-30 mvandrare

Sib OCkS3

men istiiller

for art acceprera

asikrsbildning

och motesfriher

avbrot

torr-handeln

ovasen,

de kastade

. Taiarna
trodde

kL 12.00 dagen efter,

den nyfikna

pa wrget

att vi i S\'erige
ansag

aIlmimheren

for art bedriva

som

befann

wrghandel,

har ymandefrihet,

fri

de sig ha rart art tysta oss. De

och barja Ie helt enkelr

att fora ert forskriickligt

viildigt

pressade

art det gick art skr'imma

fbrhallanden.
hon

Invandrarna

oss, men cia de fbrstod

an vi inte hade en tanke pii art ge vika gick man helt enkelr till attack
- forst

mot talaren

attackerades

hela

Joakim

Larsson

moresgrllppcn.

- men da ovriga
Err anral

SD:are ingrep

knytnavsslag

Da polisen

plats denna gang drojde

redan iran borjan

urdelaJes,

fanns pa

det inrc lange innan den forste brakmakaren

greps. Det blev minst sagt en rolig syn nar den gripnes hustru forsokte
hindra

polisens

ingripande

genom art satta sig pa polisbilens

huv. Motet uppmarksammades
TV. Srorst utr)'mme

fick vi

a\· ticlnmgarna,
1

vJuades. Efter de [Va torgmbtena
flygblad

pa Kristdemokra

hick \.j ner till Almedalen

pi! Gotland.

for "parasiter"

for art dela

Sa \'ar vin forsta

Jab

plats rejiilt. ViII du lasa mer 0111SD / SDUs

tack for

art vi befann oss

pii parriledarvcckan

mycket mer skulle ske de kotllll1ande 5 dagama,

-

i sirt tal - inte med

uppmarkamhet,

AIL Aven Akruellt uppmiirksammade

du ert storre reportage

imer-

ternas (KD) mote. Derta sag Alf Svensson

som !:allade oss Sverigedemokrater

hjalpen pastor

motor-

men aven av radio och

D' dar SDU:s Jimmy Windeskob

blida ogon- pa, me~ det gav ocksa massmedial

ocksa olika saker mot SD:s motesdeltagare.

fick tala und~r
rroilgen

pa

den 14:e juli, men det var nar vi inledde

torgmote
mtresset

redan

o\'cr,

men

bl.a. satre vi SSU pa

Gotlandsvecka

sa finner

i SD-K\Jrlrcn nr: 28. Bestiill en ex. redan i dag.
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Endast 24 timmar efter att vi
hade kommit tillbaka till Stockholm efter partiledarveekan
pa
Gotland var vi ater ute pa vara
Svenska vagar. Denna gang var
malet Skane dar b1.a. "ar parriledare Mikael Jansson. partiorganisatoren Lars Emanuelsson,
riksstyrelseledamoten
Jakob Eriksson
oeh
SDU:s
riksehef
Jimmy
Windeskog skulle halla en motesturne.
Nar vi vid middagstid den 22 juli
kom ner till detta vaekra landskap sarte vi oss omgaende
i
arbete. Tillsammans
med lokala
hafter
tache vi srora delar av
T relleborg med fl.-gblad, ett projekt som
drog ut pa tiden till
langt in pa sma timmama. Denna f1ygbladsutdelning
avbrots
samtidigt
som en annan aktivistgrupp tog vid oeh
borjade art affisehera
infor de torgmoten
som vi hade planerJt
art halla.
Forsta kommunc
att fa besok a voss
va, Klippan. Klippan
ar ert samhalle som
"

verkligen fatt se kon-..
sekvenserna
av det
mangkulturella
sam••

0"

,.

0

..•

.

,"

•••• j;",

,-

. • - "'"'':': ' ,.. _::-- ,.;..
'~"7'". ~.'}'~
~"'::• ..:.
/. -...:.t"" ""/7/1'.'
- -;::

~.x.:-~~//-

t;-:'~'r:'':';:~~i~/'
~~'!-"':-'#O'
:.-

a:

det valmote som slutade i slagsmal -94 bndes
detta verkligen
bra. Pel torsdagen var det dags att
visa upp oss i universitetsstaden
Lund.
Tyvarr
hade
Jakob
Eriksson blivit sjuk dagen innan
oeh fiek darfor lamna over sitt
talaruppdrag
till en oforberedd
Paul Svensson. Paul ar dock en
rutinerad talare oeh fiek tillsammans med Jimmy
Windeskog
spontana
applader. Efter motet
kom det fram en del motstandare
som skulle diskutera, men da de
blev overbevisade
trottnade
de
oeh mumlade de na't om faseister
oeh giek dariiran.

Deras handlingar
blev dock
martligt uppskartade
av vanligt
folk. Oeh det ar klart - vem vill
bidra till sadana manniskors forsorjning som har mage art sra
oeh
skrika
"Svart
makt
Svenneslakt" nar Svenska nationalister har torgmote. En journalist fran tidningen Norra Skanes
Tidningar (NST) va, dar oeh lyssnade. Detta ledde till en forstasid a om SD:s torgmote. Nar man
sedan oppnade tidingen fiek man
en smarre chock, pa mer an en
halv sida hade man en artikel om
oss, vart mote oeh va, politik.
Denna arrikel var forvanansvart
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en val vald pIa ts a rtl Har ser du en del av SD:s torgmotesgrupp framfor Eslovs beromda stadshotell 'Sten Stensson Sten" .,
halla ert torgmote om vald oeh saklig oeh arlig oeh hade de bara
Solvesborg var den sista kornrasism pa.
uppfattat
namnen rart (Jansson
munen vi besokte,
dar talade
Det tyekte tydligen Klippans
blev Johansson
oeh Windeskog
Eriksson oeh Windeskog vaxelvis
invanare oeksa, for det befann sig blev· Widerberg) sa hade de fan i tre timmar oeh det var manga
en mangd intresserade
klippanhogsta betyg.
manniskor
som uttryekte
sin
bor for art Iyssna pa Mikael
Dagen efter Klippan var det sympati med vart budskap oeh
Jansson oeh Jakob Eriksson.
dags for mote i monsterkommusin fortjusning over var narvaro,
Under motets gang samlade
nen Hoor oeh sedan Eslov. Motet
framfor allt de aldre. Under v~ekder sig oeksa en v;ixande grupp
i Hoor overtraffade alia forvantan i ovrigt delades det ut myeket
invandrarungdomar.
Dessa tyekte
ningar. Aldrig nagonsin har vi flygblad, vi taekte bLa. hela Hoor
tydligen inte att det fanns n~'\gon dragit sa myeket folk i Hob!; oeh
Kavlinge.
Vi avslutade
'anledning
att taJa om vald oeh detta ryder pa art vi kommer art Skaneturnen pa fredag kvall med
rasism uran borjade med ett han- ta minst 3 mandat dar i valet -98. att grilla korv oeh fira framgang£lin pa sina la ppar att kasta sten A yen i Eslov va, imresset stort,
arna pa Anders Westergrens oeh
oeh glapord mot oss.
for oss som va, med i Eslov pa Helen Anderssons domaner.
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Sondagen den 7/7 intervjuades den kande kocken Werner
Vogeli i radioprogrammet
"Godmorgon, varlden!" i riksradions P1. Han berattade att han ar fodd i Emmenthal i
Schweiz och kom till Sverige forsta gangen 1951 och har
bott har permanent sedan 1955. Snabbt fick han fragan om
han stott pa Den Svenska Framlingsfientligheten. Han svarade att han overhuvudtaget
aldrig markt nagonting av
den. Journalisten slappte omedelbart amnet och gick vidare
med annat - som sa ofta forr nar det borjar bli intressant.
Har hade hon framfor sig en invandrare med 45 ars
erfarenhet av Sverige som aldrig markt av nagon framlingsfientlighet! Om man skulle tro pa den officiella mytbildningen om svensken som rasist och framlingsfientlig sa ar
ju detta sensationellt, ett journalistiskt "scoop". Genom att
inte "sIa upp" detta erkande journalisten indirekt att hon
sjalv inte tror pa den stora Lognen. Det borjar bli intressant
det har med indirekta erkannanden.
I slutet av april sa den hogste tjanstemannen pa kommunforbundet att de okade kostnaderna for socialbidragen
tranger undan utgifter for yard, skola, omsorg m.m. Det ar
allmant kant att utlanningar star for en stor och vaxande
del av socialbidragskostnaderna.
Om de inte redan passerat
50% sa vantas de gora detta nar som heist. I en skiIda kommuner ar siffran naturligtvis hogre. Pa vissa stallen ar den
mangkulturella
(nollkulturella?)
mardrommen redan ett
faktum. Botkyrka kommun betalar ut 160 miljoner per ar.
Tyvarr har manga svenskar fortfarande svart att fatta
att neddragningarna och besparingarna i den offentliga servicen direkt kan kopplas till massinvandringen. Asiktsmonopolet har gjort allt for att blanda bort korten. Sa sent
som for nagra ar sedan var invandringen lonsam i landsfor-

radarnas propaganda. Nu har man bytt skiva och nu ar det
sa att svenskarna saboterar integreringen av inkraktare
genom aktiv diskriminering. Den folkmajoritet som hela
tiden varit motstandare till massinvandringen avkravs nu
den ena uppoffringen efter den andra. Sankt levnadsstandard, forsamrad Yard och omsorg, sankta pensioner, samre
skola m.m. Dessutom innebar varje inkvoterad utlanning
pa arbetsmarknaden att en Svensk blir utan jobb. Lagg dar
till den okande otrivseln och brottsligheten pa allmanna
platser. Tacken for allt detta ar att man blir kallad rasist
och framlingsfientlig. Det ar sa fOrbannat oforskamt.
Sanningen ar att det som kallas for rasism i media i sjalva verket ar anti-parasitism. Svensken motsatter sig att folk
kommer hit och snyltar pa vart socialforsakringssystem.
Den Svenska valfarden ar uppbyggd av Sveoskar for
Sveoskar, sa eokelt ar det. Svensken i gemen anser ocksa att
man skall gora ratt for sig, arbeta och skota sig och vara
hederlig. Svenskarna har alltid respekterat invandrare av
typen Werner Vogeli som levt upp tiII dessa normer. Sverige
hade arbetskraftsinvandring
fram till 71/72 utan att det
behovdes massiva kampanjer mot rasism.
Nej, det har landet ar nog ett av det minst rasistiska
man kan finna. Daremot saknas forstaelse for bluffmakare,
snyltgaster och renodlade parasiter.
Tolerans mot inkraktare som ljuger, snattar, bluffar,
vagrar att lara sig svenska, valdtar, mordar och skaffar sig
falska identiteter gar knappast att skapa hur manga kampanjer mot rasism och framlingsfientlighet etablissemanget
an drar i gang. Att detta ska vara sa svart att begripa.
Leve Sverigedemokraterna! Det anti-parasitistiska
alternativet i Svensk politik.
av Tomas Johansson
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parti. Anvandning
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ldadsel har journalister

Sverigedemokraterna

av sadana

som under

kladespersedlar

slzog och mark

anledning
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lyc1zats

som ett odemolzratiskt
har darf6r
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1
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ldadsel vid SD-aktiviteter.
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Avled efter krogslagsmal
Den 21-aring som blev skuren i halsen vid ett beak pa en restaurang
i
Eskiltuna natten till lordag avled igar
eftermiddag. I ett slags mal pa restaurangen skars 21-aringens pulsader av
med ett trasigt olglas. Garningsmannen, som ocksa ar 21-ar gammal, ar
somalisk medborgare.
(Goteborgsposten

13/6)

Dags att atererovra vara traditioner
Ar det inte dags att lata svenskarna
fa sin historia och sina traditioner
legitimerade.
Lat oss ater bli arans
och hjaltarnas folk.
(Lanstidningen

Sooertiilje

4/6)

Greps med atta kilo hasch och en
man i bagaget.
En lettisk man, bosatt i Sodertalje, ar
haktad i Danmark, pa sannolika skal
misstankt for grovt narkotikabrott.
Mannen greps nar han skulle kora in
i Danmark.
I bagageutrymmet
pol
mannens bil hittade tullpersonalen en
man och 8 kilo hasch.
(Lanstidningen

SOOertalje 31/5)

Forbjuden fagring
Saudiarabiens hogste andlige ledare,
schejk Abdel Aziz Baaz har forbjudit
landets kvinnor att ha hogklackade
skor. Orsakerna ar tre forklarar han.
For det forsta skapar klackarna en
illusion om att kvinnan ar langre an
hon ar, for det andra kan hon latt
snubbla och for det tredje ar det
skadligt for halsan att ga i hoga
klackar.
(Kvallsposten 17/3)
Det ar inte vi svenskar som forstort
Bosnien
Lat serberna, kroaterna och bosnierna sjalva betala ateruppbyggnaden.
Hur mycket
bet-alar vi till ex]ugoslavien genom FN. Lat ex-jugoslaverna forsorja sig sjalva. Det ar
inte var sak.
(Kvallsposten 17/3)
91-aring akte buss med brutet larben
Nar 91-ariga Gertrud Loov skulle
aka till sjukhuset p.g.a. ett larbensbrott fick hon yare sig ambulans eller
taxi. Istallet fick hon aka buss 17 mil
och dol ingick aven bussbyte. - Det ar
bedrovligt att man maste aka pa det

II
viset nar man ar sa gammal och bor
sa ldngt ifran stan, sager Gertrud
Loov.
(Lanstidningen
i Ostersund)
Indianer aterfar sitt land - for att
locka turister
Efter mer an hundra ar ska ett av de
skamligaste
avtalsbrotten
i USA:s
historia atminstone delvis son as. Nez
Perce-indianerna
som fordrevs fran
Wallowadalen
i Oregon i nordvastra
USA, ska nu fa tillbaka en del av sin
mark. C:a 4 000 Nez Perce-indianer
lever i dag i tre olika reservat i Idaho,
Washington
och Oregon. En nationalpark har upprattats och nu ska 60
hektar mark avsattas till ett indianskt
kulturcentrum
och en stor taltplats.
Det ar inte direkt valvilja mot indianerna som ar anledningen. Skog och
betesmarker
i dalen ar numer hart
slitna och en stor del av nybyggarnas
attlingar ar arbetslosa. Hoppet star
till att indianbyn ska bli en turistmagnet. Indianerna
uppges forhalla
sig avvaktande och inte hysa alltfor
stor tilltro till den plotsliga generositeten fran det modern a samhallet.(TI)

nasta nummer av SD]{uriren
Om ett par veckor lamnas nr 28 av SD-Kuriren in for tryckning. Om ni onskar kan ni forhandsbestalla detta nummer, men da ska ni ha i ,itanke att vi i dagslaget inte riktigt sakert
vet nar det kommer ut. Numret kommer i alla fall bl.a. att innehalla mycket religion samt
aktivistberattelser
fran nationaldagen i Stockholm, partiledarveckan
pa Gotland. Ni som
inte har kapt nummer 27 rekommenderas att snarast gara detta. Nummer 27 behandlade
bl.a. SD:s installning i abortfragan, arsmotet dar bl.a. det nya partiprogrammet
antogs
samt Engelbrektsmarschen.
Lasnummer kostar som bekant 20:- medan en sexnummers
prenumeration kostar 120:-. I bada fallen betalas summan in pa postgiro 23 45 65-0

Dng Front
Nr 1-3 for 50:Eller 20:- st
Pg: 649 36 00-8

Sverigedemokraternas
Ungdomsbulletin

hus st6r i brand
•Yem iir all skylla?

Y iinsterns

Under sommaren
har Vansterns
hus I
kansli i Borlange blivit utsatt for ett antal
mordbrander.
S ve r i ge dem 0 k r a ti sk
Ungdom vill pa en gang klargora att vi tar
kraftigt avstand fran alIa former av vald,
och definitivt nar valdet riktas mot politiska mal.
Syftet med denna artikel ar inte att hanskratta at vanstems olycka - vi om nagon
politisk organisation
vet hur det binns att
bli hotade och forfoljda - utan att i korthet
forklara lite om vad vi anser vara bakgrunden till det som har hant.
Vanstergrupper
har genom tiderna visat
sig vara ett synnerligen valdsbenaget klientel. Deras grundideologi
- marxismen
bygger inte pa demokrati
och tolerans
gentemot andra asikter, som var ideologi
gor. Jag skulle kunna fylIa ett flertal SDbulletiner med de rodas valdsdad, men vi
kommer val alIa ihag lite av vad de har
staHt till med pa sistone.
I Vansterpartiet
(kommunisternas)
ungdomsforbunds
lokaler i Vasteras hittades
bomber
- lokala
vansteraktivister
har
ockuperat olika byggnader - AFA bildades
inom
deras
ungdomsforbund
(Ung
Vanster) - man har hotat menings motstandare - man har hallit olagliga moten
och under EU-valet roade man sig med att
elda upp "Ja till EU":s kampanj-Iokaler.
Som ni ser har unga vansterpartister
knappast dragit sig for att anvanda valdsamma
metoder.
Menar jag med detta att det som hant i
Borlange ar acceptabelt?
Nej det gor jag
verkligen inte! Men vanstern maste inse

att detta ar en logisk konsekvens av deras
eget handlande.
Personligen anser jag att
det ar ganska patetiskt att vansterpartiets
ledning har sett mellan fingrarna
med
deras egna slynglars agerande och sedan
nar de far smaka pa sin egen medicin grater de krokodilrarar
och beklagar
sig.
Samma sak var det med tidningen Expo.
Denna hemska tidskrift drivs av f.d. och
aven aktiva AFA-aktivister.
I tidningen
lamnar man ut sadana uppgifter om personer som gor att det blir valdigt latt att
soka upp dem om man vill dem nagot ont.
Sedan heit piotsiigt krossades det nagra fa
rutor och det sprayades lite pa lokaler som
hade anknytning till Expo, da grat man ut
i kvallspressen och ansag att dessa aktioner hotade demokratin och yttrandefriheten. Och visst gjorde de det, men att Expo
(dock under andra namn) bedriver samma
form av terrorverksamhet
(manga ganger
betydligt grovre och brutalare) var tydligen helt irrelevant.
Hyckleri och skadespel ar dessa grupper
mastare pa - det har de visat an en gang,
men oss lurar de inte. Det Finns endast en
grupp att skylla det som nu har intraffat
pa och de ar dem sjalva. am de inte vill
leva i ett sadant debattklimat
skulle de
aldrig ha skapat det. Detta kan jamforas
med nagra ungar som brakar, den som
kastar den forsta stenen blir till sist traffad
sjalv och ar da den som grater hogst.
Detta far mig a tt tanka pa ett gammalt
ordsprak,
"Den som graver en grop at andra - faller ofta sjalv dari".
av Jimmy Windeskog
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Vi p~ riksorganisationen
ber att f~
framfOra v~ djupt kanda tack till alla
generosa bidragsgivare. I nasta m~nad
infaller halvtid, d.v.s. d~ lir det precis
tv~ & kvar till nasta val.
M~nga medlemmar och sympatisorer
sander ju in bidrag till den lOpande
verksamheten p~ pg 23 45 65-0 och
det ar ju ocks~ mycket angelaget,
dessutom binds in Ie pengarna pll
samma satt som i valfonden, vilket
gor oss mer flexibla. Men vartefter
sam vi narmar oss valet -98 s~ blir det
mer och mer angelaget att vi borjar
salsa p~ uppbyggandet av v~r valfond.
Vi vill i sammanhanget vidarebefordra ett tips fr~n en medlem till alIa
som har postgiro eller personkonto.
Manga av dessa har ju oren och enstaka kronor som ligger och skrapar p~
kontot. Nasta g~ng du girerar till valfonden ta med dessa korvoren ocks~.
Om m~nga gor det blir det till slut en
rejal summa pen gar. St5d SO. Mot
parasitism och svenskfientlighet! For
ett svenskt Sverige!
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Du far en liittfodrad vind/
seglarjacka i de svenska fiirgerna (guljacka - blJtt tryck)
typ:

nenrl • Lloy d"

"ZI

med en Iiten SD-Iogga pa
brostet (facklan) och en stor
logga pa ryggen omgiven av
text (ungefiir som nedan):

Nationell Solidaritet
~~

)1

Sverigedemokraterna
Vi hoppas att sa manga som
mojligt koper jackan som Du
far kopa genom SD-Kiivlinge
flir 550:- ink. /rakt. Siitt in
pengarna pa pg: 191488-6.
4- 6 veckors /everanstid.
Fragor: Kontakta SD-Kiivlinge
pa tel: 070-7407587.

