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Möte i Göteborg 9 nov.
till Gustav II Adolf: s ära

Den 9:e november är det dags att hylla hjälte-
konungen och staden Göteborgs grundare,
Gustav II Adolf i rikets andra stad. Göteborg
är ingen urgammal stad - staden firar 375-
årsjubileum i år - men den har anor sedan
tidig medeltid. Enligt historieböckerna var
tanken på en stad vid Göta äivs mynning inre
ny då Gustav II Adolf den 4 juni 1621 utfär-
dade "det stora privilegiebrevet" för staden
Göteborg. Staden har nämligen haft inte min-
dre än fyra föregångare. Den första uppstod
troligen redan under 1ODD-talet i Lödöse, 4
mil uppåt älven.
I skriftliga källor nämns staden första gången
i samband med en händelse år 1152. Drygt
300 år senare, år 1473 utfärdades privilegier
för en ny stad vid Säveåns utlopp i Göta älv
på den plats där den nuvarande stadsdelen
Gamlestaden ligger. Efter att först ha kallats
Götaholm fick den år 1474 namnet Nya

ÄNTLIGEN ÄR DEN HÄR

Guldkorn från

~~.J'1
Radio-SD

Lödöse. Denna stad kom att övertaga det
gamla lödöses roll som Sveriges hamn emot
väster men gamla lödöse kvarlevde till år
1646 med undantag för en period under
1500··talet. Så långt Göteborgs historia.
När det gäller högtidlighållandet av Gusta v II
Adolf:s dödsdag - som egentligen är den 6:e
november men som hålls den 9:e av praktiska
skäl - kommer främst SD:are från västra
Sverige att deltaga, men givetvis är ~lla serib-
sa nationalister från hela landet hjärtligt väl-
komna. Med lite tur får vi sällskap av dan-
skar, norrmän och finnar också, kontakter
med respektive lands nationaldemokratiska
partier/organisationer håller på att etableras
och som ni ser finns det goda förutsättningar
att göra detta till en mycket lyckad SO-mani-
festation. Tänk er tanken att se våra vackra
Svenska fanor blandas med de övriga skandi-
naviska fanorna (också ..... Fortsänning följer på sidan 2.

VAD TYCKER MANNEN PÅ GATAN? (OBS Satir!!!)
r;_E::-tt-v~erkl:7.i-ge-n-up-ps7"'ka-na't-Jag lyssnar på den varje kväll -Jag är ju f.d. KPMLr:are,
avslöjande av det politis- innan jag somnar, kärringen men jag måste medge att
ka etablissemanget. Jag sover på soffan i vardagsrummet. dom har rätt. Fan också!...
var politiskt aktiv tidiga- Hon kallar mig rasistjäveI - hon Ronny Jönsson blir sågad
re, men allt är så annor- också! (LeifB, F.d. Inv.-minister) och dom får rätt. Har SD
lunda nu ... Alexandra är r;--,---.,.--,..--,,.......,.-,.......,-----,,, nå'n avdelning i Mölndals

-Jag brukar ha den i min freestyle
fly förbannad, hon vill Bro så går vi me, bådenär jag är på Docklands. När jag
att jag ska flytta. har bakrus är den rena rama åter- Schwarzeneggernegger

(Michael A.,Vrål.p. i ställ.ren. (Gudrun S, Rave:.re och j.g. (Clacs M, Stå-upp
"Stockholms Negrer") :are m. bred käft/vit näsa)
'-- --' och fyllekärring i Riksdagen)

För er som ännu inte tagit del av sO:s sändningar i Stockholms närradio
finns nu kassetten "Guldkorn från Radio-SO". Under en hel timma far
Du höra några av de mest ihågkomna händelserna de senaste åren. Ett
lysande tillfälle att lära känna Radio-St>.
Beställ kassetten för endast 50 kronor på postgiro: 23 45 65-0
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W Radio-SD i Riksradion II~II Blott två år till valet m
: Det är minsann inte varje Kulturminister Marita : Nedräkningen har star- Om vi leker vidare med:
• dag Radio-SD omnämns i Ulvskog och Expo:s hem- • tat, när du får denna bul- att jämföra vån läge idag.
: Sveriges Radio, men den lige chefredaktör Andreas : letin i din hand är det med 1992 på aktivitets-:
.6 augusti hände det. Det RosenIund satt med som mindre än två år kvar till fronten ser det även här.
• var naturligtvis inget sak- "experter" i studion. valet 1998. Mindre än 24 ganska bra ut. Då hölls·

ligt eller objektivt repor- Att varken RosenIund månader. Det låter som det förvisso endast två
tage, snarare tvärtom. eller någon annan Expo- väldigt lång tid, men tänk demonstrationer och ett

I ett förvirrat virrvarr medarbetare har någon då på att två år redan torgmöte. Detta är föga
blandade man ihop oss särskilt god kännedom gått sedan förra valet. imponerande i jämförelse
med 'en mängd oseriösa om Sverigedemokraterna Det är hög tid att för- med vad vi har presterat i
clowner och enmanspar- eller vår närradioverk- bereda den största val- år.
tier. Man gick t.o.m. så samhet torde vid detta kampanjen ett nationellt Vi har demonstrerat i
långt att man omtalade laget vara klarlagt för parti gjort i Sverige. För Stockholm och Ystad, vi
Sverigedemokraterna och den del av Stockholms att klara av denna mäkti- har hållit torgmöten från
antisemiten Ahmed Rami befolkning som lyssnar ga uppgift krävs det man- Sundsvall i norr till Ystad

• i samma mening. på Radio-SD, så hans Y tt- grann uppbackning från i söder. C:a 500000 flyg-
Exakt vad, sa man då randen var i allra högsta alla Er som är medlem- blad har hittills delats ut

om SD? Ja, tydligen hade grad ovederhäftiga. mar och sympatisörer. och det räcker inte med
man inte hittat så mycket Marita Ulvskogs utta- Det enklaste sättet att det. Höstoffensiver runt
"rasistisk smörja" som lande var däremot intres- bidraga till valkampanjen om i landet har precis
man hade väntat sig. Till sant, hon sa att "detta är naturligtvis att skänka förberetts, som exempel
och med det lilla som borde man titta närmare pengar till SD:s valfond, kan nämnas att SD i år
spelades upp från Radio- på". Då menade hon helst kontinuerligt - varje högtidlighåller Gustav II
SD hade man märkbart naturligtvis inte att hon månad. 1992, senast det Adolf:s dödsdag, den 9:e
svårt att vinkla. själv skulle lyssna, utan var två år kvar till valet november både i Sunds-.

Till att börja med sitter att Justitiekanslern (JK) låg valfondsstapeln strax vall och Göteborg.
programledaren och talar skall granska Radio-SD. över 20000:-. I dag ligger Sverigedemokraterna

o om "rasism i närradion", ~ Och det är precis vad]K den strax över 35000:-. har aldrig varit i närheten
sedan när man skall spela har gjort. I maj skickade Till valet -94 lyckades aven så hög aktivitetsni-
upp "beviset" begränsar vi in lIst l-timmes refe- vi samla in c:a 240000:-, vå under ett mellanvalsår.
sig klagomålen till att rensband från våra pro- inför valet -98 har vi höjt Hjälper bara alla till kan
gälla en Skåning som gram då ]K krävt detta. målet till 300000:-. Om vi i valet -98 ge etablisse-
medverkar på en dålig Vi har ännu inte hört alla hjälps åt så kommer manget den kalldusch de
telefonlinje. av JK och vi kommer det att gå vägen. så väldigt väl behöver!

O . S . R d' , - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •m lOte venges a 10 garanterat lOte att göra _ •••••••••••••••••••••••••••••••••
gillar Skåningar kan vi det heller då vi naturligt- omedelbart. Precis som vi trodde kommer vår
bara beklaga, vi har dock vis inte brutit mot lagen i
inget emot dem, snarare något avseende. Skall nye politiskt styrde Rikspolischef Sten

• tvärtom. Om det sedan detta vara så svårt för Heckscher att försöka sätta en del käppar i
uppstår problem med dem att förstå? Om du hjulen för oss. Polismyndigheten har redan
telefonlinjen borde väl bor utanför Stockholm givit oss muntligt avslag (skriftligt kommer)
Telia i första hand lastas och har missat Radio-SD på vår ansökan att anordna ett politiskt torg-för detta och inte Sverige- kan du beställa ett smak-
demokraterna. Detta var prov i form av kassetten möte i Brunnsparken och nedlägga en krans
alltså all "rasism" man "Guldkorn från Radio- vid Gustav II Adolf:s staty. Orsak: enligt Sten
hade att anklaga SD för. SD". Se annonsen sid.l. Heckschers anti-demokratiske chefslakej vid•••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Göteborgspolisen Gösta Fromm; "Sverige-
de väldigt vackra) omkring Gustav II Adolf:s demokraternas möten väcker starka känslor"

- staty. Ta med familj, vänner och bekanta, samt att våra röda landsmän och en del.
gärna också egna banderoller och flaggor. utländska medborgare slog sönder bankfön-
Förutom musik och dikter kommer bl.a. par- ster och kastade gatsten på Polisen i kravaller-
tiordförande Mikael Jansson att tala. Som na som uppstod mellan Polisen och AFA
vanligt gäller Sverigedemokraternas ordnings- (militanta anarkister) i samband med SD:s
regler. Förutom de regler som står i rutan anti-våldsdemonstration på Götaplatsen den
längst ner på sidan 3 skall givetvis alla, man 9:e oktober 1993. Från Polismyndighetens
som kvinna, uppträda nyktert och städat, den sida erbjuder man oss att hålla vårt torgmöte
som inte följer dessa krav kommer att avvisas på - hör och häpna - Fortsättning följer på sidan 6.
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IDARHUSLANDET SVERIGE I
I tio års tid har en zigenarfamilj i en tornedalsby trakasserat sina
grannar på allehanda sätt. Polisanmälningarna har i stort sett inte
lett till någonting alls. - Myndigheterna har helt enkelt inte vågat
agera då de är rädda för att beskyllas för rasism, säger Veikko
Määttä som är kyrkoherde och granne med fridstörarna. För fem-
tioelfte gången får vi höra samma historia. Myndighetspersoner
och/eller enskilda är som förlamade av skräck p.g.a. risken att bli
beskylld för rasism. Utvecklingen har helt spårat ur när vissa grup-
per är i det närmaste straffimmuna p.g.a. sitt etniska ursprung sam-
tidigt som nationellt sinnade etniska Svenskar jagas med blåslampa
för verkliga eller förmenta brott. Utan att på något sätt ta ställning
för manifestationen i Trollhättan den 17/8 kan vi konstatera att
polisen lagt ner en hel del jobb på att gripa de personer som gjorde
si. "Hitlerhälsning" och skrek "Sieg Hen". Efter att ha granskat
videoupptagningar från mötet kunde man nio dagar senare anhålla
och transportera sju personer till Trollhättan. I samma nyhetssänd-
ning meddelades att förhör med Sigvard Marjasin skulle hållas
någon gång i oktober!
Alla är vi jämlika i dårhuslandet Sverige men en del är mer jämlika
än andra! Vart tog den mångomtalade likheten inför lagen vägen?
Vi sverigedemokrater börjar se ett otäckt mönster när det gäller
polisutredningar och beslut om förundersökning i fall som rör
attacker mot torgmöten, årsmöten och demonstrationer. Brott kan
ej styrkas brukar vara beskedet hur många vittnen vi än kan upp-
bringa. Rättsväsendet blir alltmer styrt av politiska hänsyn. Brottet
i sig är inte längre intressant, utan i stället vem som har gjort det!
Massmedias och maktelitens eviga lamenterande om rasism och
främlingsfientlighet har fullständigt förvridit huvudet på många
människor. Personer som i många andra sammanhang är omdö-
mesgilla förvandlas till manipulerade åsiktspapegojor när ämnet
rasism kommer upp. Andra har man lyckats skrämma så till den
milda grad att de inte vill bli informerade och veta fakta. Ämnet är
så känsligt att man väljer att förtränga det och fly in i det privata.

Sådant är arbetsklirnatet för oss Svenska nationalister. Naturligtvis
kan det kännas tungt ibland men vad är egentligen alternativet till
att fortsätta kämpa för Sverige? Om alternativet är total passivitet
så måste det väl ändå vara bättre att uträtta någonting. Om inte
annat fOr ens framtida välbefIDnande! Utan tvivel så kommer det
att ställas frågor i framtiden. Nya generationer av etniska Svenskar
kommer att fråga sig hur ett av världens mest välmående länder
kunde förvandlas till en multietnisk katastrof. En sopstation för kri-
minella och bas för terroristverksamhet. Ett land präglat av norm-
upplösning och civilisationsförfall. En fråga som utan tvekan kom-
mer att ställas är : "Vad gjorde Du för att försöka stoppa detta?" Vi
sverigedemokrater kommer då att kunna ge ett vettigt svar på den
frågan. Hur många andra kommer att kunna göra det?
Men låt oss för all del inte ge upp hoppet om att denna dystra
utveckling skall kunna hejdas. Maktelitens hänsynslösa repression
skvallrar om en tilltagande desperation. När den gamla uniformsla-
gen visade sig stå i strid med grundlagen föreslår man en ny
bestämmelse i brottsbalkens regel om hets mot folkgrupp. Av fOr-
arbetena framgår att det är meningen att osäkerhet skall råda om en
symbol är laglig eller ej! Vi saknar ju allt intresse av att gå
omkring med hakkors, men som symptom är ju det hela intressant.
Man är beredd att offra allt för att inte den svagsinta illusionen om
det mångkulturella samhället ska avslöjas. Så fort massinvandings-
intressena hotas får allt annat vika. Vad är det verkliga motivet
bakom denna omvandling av Sverige? Det hela ter sig mycket gåt-
fullt om man inte är lagd åt det konspiratoriska hållet, men efter-
som det är så svårt att fIDna något vettigt rationellt skäl så börjar
jag alltmer luta åt att det kan ligga något i de konspirationsteorier
som lanserats under senare år.
Hur som helst så är detta något som borde tas upp till diskussion i
partiet. Vi bör också välkomna utomstående personer att komma
med debattinlägg. Undertecknad ser fram emot en seriös debatt i
denna mycket intressanta fråga. (fornas Johansson. Radio-SD)--------------- .......••..------------------------------

OBS! AND RADE RUTINER
PRESSKLIPP OCH AKTIVITETSRAPPORTER

SKICKAS FR.O.M. DEN 1/7 TILL
SD-UPPSALA BOX 1932,75149 UPPSALA.
MÄRK FÖRSÄNDELSEN "SD-BULLETINEN"

OBS VIKTIGTJ OBS Vll{TIGTJ OBS Vll{TIGTJ OBS Vll{TIGTJ
Förbud mot uniformsliknande klädsel vid SD-aktiviteter.

Genom att fotografera eller omtala människor som under SD-aktivi-
teter burit uniforms liknande klädsel har journalister tidigare lyckats
att falskeligen utmåla Sverigedemokraterna som ett odemokratiskt
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
l skog och mark, meddelas undantag i kallelse. Riksstyrelsen
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Äldre rånade
Efter två otäcka rån mot äldre perso-
ner i Mörbyhöjden efterlyser polisens
spaningsrotel personer som kan ha
sett rånarna tidigare och kan ge bätt-
re signalement. Rånarna har nämli-
gen gått runt och ringt på lägenhets-
dörrar och bett om burkar och tom-
flaskor som de sagt sig samla på.
Spaningsroteln i Täby uppmanade de
boende i Mörbyiund med omnejd att
iakttaga försiktighet och inte öppna
dörren för okända. Det första rånet
inträffade förra fredagen vid 18-
tiden. Två unga män som var mörk-
håriga och talade svenska med bryt-
ning ringde på hos en kvinna i 80-
årsåldern. Hon öppnade och männen
bad om tomflaskor som kvinnan
hämtade och överlämnade.
Männen sade att de ville ha vatten
att dricka men kvinnan sade att de
fick dricka vatten på annat håll. Hon
försökte stänga dörren men männen
slet upp den och trängde sig in i
lägenheten.
Därefter började en grym och förne-
drande behandling. Bland annat satte
de sig grensle på kvinnan och hotade
henne med kniv. Samarbetade hon
inte skulle det gå illa sade de. Efter
en timme försvann de med pengar
och smycken.
Det andra rånet inträffade förra lör-
dagen vid 14-tiden. En kvinna i 70-
årsåldern öppnade dörren för en man
som ringde på. Han frågade även
han efter tomburkar och hon gick ut
i köket för att hämta några.
När hon vände sig om stod en annan
man där. Han satte handen rakt i
ansiktet på henne. Männen band
kvinnan och utsatte henne för myck-
et förnedrande behandling. Bl.a. häll-
de de kaffe och chokladsås på henne.
De sköt henne på låret med en luftpi-
stol. De försvann med pengar och
smycken sedan de bundit henne.

(v.25- 96Danderydsloka! tidning)

Åldring med rullator rånades
En 77-årig kvinna med rullator råna-
des i torsdags i Malmö. Hon kom
gående på trottoaren när hon hejda-
des aven man som knuffade henne
mot en husvägg och stal hennes plån-
bok. (IT 960803)

Bara "korrekta"
Här i Sverige kan frågan inte ens dis-
kuteras på ett allvarligt sätt. Det är

något allvarligt sjukt i den svenska
debatten just nu. Ämnen är tabu-
belagda. Det finns bara en korrekt
åsikt. Demokratin har inga politiska
alternativ. (Dala-Demokraten)

Nej, det är inte invandringspolitiken man talar
om i Dala-Demokraten, utan den ekonomiska
politiken. Snacka om hyckleri! (Red:s anm.)

Zigensk självkänsla
Zigenska ungdomar har ur allmänna
arvsfonden fått 150000 kronor för
att stärka sin identitet och upptäcka
den zigenska kulturen. Bakom pro-
jektet står Romano Kulturako
Khedipe och ABF-Västerort.

(Riksdag&Departement 960607)

Diplomat häktad för knarksmuggling
Tre män från Afrika har häktats av
Stockholms tingsrätt för insmuggling
och innehav av 50 kilo marijuana.
En av de misstänkta är en 42-årig
diplomat från Zaire. Trion greps i
måndags i Stureby i södra Stockholm
när de var i färd med att packa upp
en stor trälåda innehållande marijua-
nan. Värdet av det beslagtagna parti-

Lägre straff för utländska oljeutsläpp
Det blir lättare för utländska skeppa-
re att straffritt länsa oljetankarna i
Östersjön. Riksdagen har godkänt
FNs havsrättskonvention som sänker
straffen för utländska rederier som
förorenar på Svenskt vatten.
Från 1 juli tas fängelsestraff bort och
utländska rederier kan enbart dömas
till att betala böter "om de släpper ut
olja vid kusten". Detta gäller dock
inte Svenska fartyg, som även i fort-
sättningen ska kunna dömas till
böter eller fängelse i högst två år.
Även föroreningar inom Sveriges ter-
ritorialvattengräns på 12 nautiska
mil (12x1,85 km) kommer att bedö-
mas mildare om fartyget är
utländskt. Men det är i den ekono-
miska zonen 200 nautiska mil från
kusten som antalet oljeutsläpp har
ökat dramatiskt.

(Riksdag&Departement 960607)

Militära skyddsområden öppnas för
utlänningar
Det generella förbudet för utlänning-
ar att vistas i militära skyddsområ-
den tas bort nästa vår, enligt ett rege-
ringsförslag. Det är den förändrade

4

hotbilden mot Sverige som motiverar
en uppluckring av skyddslagstiftning-
en, skriver regeringen i propositio-
nen. Vid höjd beredskap skall dock
skyddsområdena stängas för utlän-
ningar. Regeringen skall också vid
andra tillfällen kunna stoppa utlän-
ningars tillträde till militära skydds-
områden om det behövs med hänsyn
till Sveriges försvarsberedskap.
Motsvarande lagändringar föreslås
också när det gäller flyg över de så
kallade restriktionsområdena.

(Riksdag&Departement 960607)

Flyg till Teheran
Det iranska flygbolaget Iran Air har
fått tillstånd att flyga reguljärt en
gång i veckan mellan Teheran och
Stockholm.

(Riksdag&Departement 960607)

Valfond
Regeringen har beslutat stötta en val-
fond för Bosnien och Hercegovina.
Bidraget från Sverige är på 13,7 mil-
joner kronor.

(Riksdag&Departement 960607)

Riksdagsledamoten Juan Fonseca (s)
lämnar politiken (••<1<""'''''')

I ett brev till partiet skriver han att
han inte ställer upp till omval 1998.
-Jag har tappat sugen och känner
inte längre samma entusiasm, säger
Fonseca. Han förnekar att han är
besviken på partiet.
-Jag är och förblir socialdemokrat,
men mitt sätt att jobba passar inte
alla. Jag har svårt att inordna mig,
att kompromissa och att acceptera
att saker och ting tar tid.

(Metro 960829)

Det är inte rasistiskt att söka sina
likar
Kan man vara kritiker och motstån-
dare till invandring och mångkultur
utan att vara rasist? Ja, det handlar
inte om antingen eller. Vad vinner
man på att tvinga samman folk från
helt skilda kulturer? Enbart missnöje
och oro, både från Svenskar och
invandrare. Människan har i alla
tider sökt sig till sina likar. Det är
inte rasism. Det är inte ondska. Det
är människors känslor. Det är ett
mänskligt beteende. Varför gång på
gång upprepa misstag som gjorts i
andra länder? Bosnien, Nordirland,
Israel Fortsättning på sidan 5.
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Skall politiker diktera hur människor
skall känna? Självklart inte. Politiker
måste någon gång lära sig att lyssna!

(Metro 960620)

Socialbidragen kostar allt mer
Kostnaderna för socialbidrag fortsä t-
ter att stiga. Under andra kvartalet
1996 ökade utbetalningarna med
24% jämfört med samma period året
innan. (Metro 960904)

Stoppa pedofilerna omedelbart!
Jag läste Erik Blix:s obehagliga
kolumn om pedofili i Metro den 19
augusti. Obehaglig för att han häv-
dar den ytterst liberala föreställning-
en att empati "botar människan från
hennes vidrigaste sjukdomar".
Denna empati för pedofilerna tar han
som intäkt för att inte hänga ut dem
i pressen. Nej du, Erik Blix, vad som
sker om pedofilerna får hållas och
verka anonymt är att de flyttar fram
sina positioner och vidareutvecklar
sina nätverk så som skett i andra län-
der, samt att de tolkar undlåtenheten
att klämma åt dem som en samhäl-
lets legitimering av deras pedofili.
Att sexbrotten mot barn kan minska
om man offentliggör pedofilernas
identitet så att föräldrarna och bar-
nen kan skydda sig, är för Erik Blix
ointressant i förhållande till pedofi-
lernas väl och ve. Stoppa pedofilerna
nu med de medel som krävs!

(Metro 960904)

Pedofilen mördades som hämnd
En 74-årig dömd pedofil har torte-
rats till döds i en Stockholmsförort.
Han hade alkoholproblem och var
känd som en "ful gubbe" av barnen i
grannskapet.
-Han stod ibland på balkongen och
lockade till sig barn med hjälp av
tablettaskar och annat godis, berät-
tar en granne. Så sent som förra året
dömdes 74-åringen till skyddstillsyn
för sexuellt ofredande efter att ha
antastat en sexårig flicka som lekte i
en park i närheten av hans bostad.
Åtalet mot mannen omfattade också
misstankar om att ytterligare två
åttaåriga småflickor antastats a v
mannen på samma plats.
Också 1988 dömdes mannen för sex-
uellt ofredande efter att ha kastat sig
över en nioårig flicka. Straffet den
gången stannade vid dagsböter. En
kvinnlig brevbärare, som tidigare

arbetat i området där mannen bodde,
berättar: -Det var väldigt mycket
prat bland föräldrarna i området om
att han höll på med småbarn och
sånt. Brevbäraren blev själv antastad
av mannen och fick på grund av
detta byta distrikt.
-Vi skrev ett brev till bostadsbolaget
där han bodde och förklarade hur
läget var i området, men han fick bo
kvar, berättar hon. Det mesta tyder
på att den 74-årige pedofilen utsatts
för en lång och grym tortyr innan
han avled.
-Vi vet att flera olika redskap har
använts på ett medvetet vis. Han har
dödats ett steg i taget, säger krimi-
nalinspektör Ivan Persson.
-Mordet är så utstuderat och grymt
att det måste ligga mycket starka
känslor bakom. -En förälder till ett
barn som blivit skändat kan möjligen
vara beredda att hämnas på detta
rituella sätt, säger Sten Levander,
professor i rättspsykiatri vid Lunds
universitet. (Expressen 960907)

Misstänkt bluff med hemresestöd
Omkring 200 flyktingar frän Bosnien
-Hercegovina misstänks ha kvitterat
ut bidrag på vardera 2500:- utan att
göra den rekognoseringsresa till sitt
forna hemland som pengarna var
avsedda för.
-Om det stämmer är det för bedröv-
ligt, säger Kajsa Törnqvist, Avdeln-
ingsdirektör på Invandrarverket.
-Vi har hört rykten om fusk men vi
känner inte till något konkret, säger
Helena Svensson som handlägger
dessa ärenden på Statens Invandrar-
verk, västra distriktet.
-Intresset för resorna är stort, säger
Owe Wåhlin, chef för västra distrik-
tet. I regionen, Bohuslän, Älvsborg
och Halland finns c:a 8 000 bosnier
som är kvalificerade för resebidrag.
Det finns mindre nogräknade resear-
rangörer som mot en viss ersättning
"listar" resenärer utan att kräva att
dessa följer med till Bosnien, en
arrangör tar ut 500:- för något som
han kallar "avbeställningsskydd ".
Då får man ett färdbevis och detta
räcker för att kunna kvittera ut
2 500:- i statligt resebidrag. För Owe
Wåhlin kommer uppgifterna som en
överraskning. -Vi försöker naturligt-
vis hålla efter eventuella försök till
fusk, men Invandrarverket har givet-

vis inga som helst resurser att kon-
trollera alla de små bussföretag som
figurerar i sammanhanget. Skulle vi
avslöja någon finns alltid möjligheten
att återkräva pengarna i efterhand,
säger Helena Svensson. (Arbetet
Nyheterna 960813/Stockholm-Tf 960920)

"Inget brott att slå sin fru"
Det är okej att slå frugan - bara det
inte sker för ofta. Det har Italiens
högsta appellationsdomstol slagit
fast. Fallet som domstolen tog ställ-
ning till gällde en svartsjuk siciliana-
re som slagit sin fru.
Mannen sade i rätten att han inte
slog sin hustru vanemässigt, utan
bara emellanåt när han blev svart-
sj uk. En gång tvingades kvinnan
uppsöka sjukhus för sina skador,
men eftersom det ibland var frid och
fröjd i förhållandet borde mannen
inte dömts till åtta månaders fängel-
se, ansåg domstolen.

(Aftonbladet 960920)

Muslimska flickor slipper skolmusik
De är döttrar till shiamuslimer och
bär öronproppar med sig ifall de
skulle få höra musik. Länsrätten har
nyligen slagit fast att de slipper
musikundervisningen i skolan och nu
vill fler muslimska föräldrar ha
samma befrielse. Flickorna går i års-
kurs 5 respektive årskurs 8 i Valsta-
skoian i Märsta.
Sigtuna kommuns utbildningsnämnd
sade först nej till ansökan. Men för-
äldrarna fick rätt i Länsrätten sedan
de visat med psykologutlåtanden att
flickorna får psykiska skador om de
inte befrias från musikundervisning-
en snarast. Domstolen slår visserligen
fast att musik ingår som en självklar
och omistlig del i en fullödig utbild-
ning. Därför kan befrielse medges
bara om det finns mycket starka per-
sonliga skäl. Och det gör det i de här
fallen, anser Länsrätten i domen som
nu vunnit laga kraft.
Familjens religiösa uppfattning säger
att flickor vid nio års ålder skall bära
slöja och undvika alla former av
musik. Den yngsta flickan har enligt
psykologutlåtandet mycket trovär-
digt berättat hur hon fått huvudvärk
och kräkningar efter musikundervis-
ningen. Hon bär ständigt öronprop-
par med sig. (Metro 960910)



Rosenlundsplatsen!!! Det vore allt smaskens, ndefrihet, Mötesfrihet, Demonstrationsfrihet,
för att inte säga rena Julafton för massmedia Föreningsfrihet och möjligheten att bedriva
att utan minsta ansträngning - genom att visa Fri åsiktsbildning kommer att få stryka på
gamla bilder på de nazistdemonstrationer som foten förr eller senare, för vi tänker ta mig fan
vid tidigare tillfällen hållits på denna plats - inte backa!!! Nu är det hög tid att visa att
kunna förknippa SD med Nazism, Fascism, Sverigedemokraterna är beredda att kämpa
Rasism, Krig, Svält, KoncentrationslägeJ; för det som vi kallar för demokrati. Gösta
TortyJ; Taggtrådsstängsel, Gaskammare, Folk- Fromm&Co bedriver politiskt förtryck på
mord och Massgravar. order från den socialdemokratiska regeringen.
Massmedia skulle göra allt som står i deras Vi utgår alltså ifrån att tillstånd kommer att
makt för att försöka övertyga folk om att beviljas och uppmanar därmed alla mediern-
Mikael Jansson och SD står i förbund med mar och sympatisörer att komma och hjälpa
Hin håle - Belsebub - Fan - Ja, Djävulen själv i till med fanor och banderoller samt den flyg-
egen hög person. Det är den politiska ledning- blads aktion vi tänker genomföra på huvud-
en hos Göteborgspolisen mycket väl medveten gatan Kungsportsavenyn även kallad Avenyn
om, men ett sådant erbjudande kommer vi och vissa andra gator i Göteborgs Centrum
naturligtvis aldrig att acceptera. under hela lördagen den 9:e november.
Vi tror dock att Heckscher och hans politiskt Vi kommer att skicka ut ett antal 9-manna-
styrda polismyndighet kommer att falla till grupper som skall dela ut flygblad till allmän-
föga, antingen självmant eller också helt heten och debattera med de som har lust. En
enkelt genom att Regeringsrätten övertygar av dessa grupperna har till uppgift att genom-
dem, för de kan inte på fullt allvar mena att vi föra en opinionsundersökning genom att
skall försöka övertyga "Feskekörka" eller trä-fråga och bokföra vad 1000 personer på
den på den ödsligt belägna Roseniundsplatsen gatan tycker om situationen i Sverige. Mer
att rösta på Sverigedemokraterna nästa val. information om den 9:e november får du i
Vi tror att dessa odemokratiska sprattelgub- nästa bulletin i slutet av oktober eller början
bar (Gösta Fromm&Co) som sätter sig över av november. Vill Du deltaga i en av gatu-
demokratins grundlagsfästa rättigheter; Yttra- grupperna? Ring 08-64120111070-7409811!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vi har nästan inte fått in några aktivitets- : Under rubriken "Etnisk kindergarten"
rapporter till den här bulletinen. Men ni : berättar Svenska Dagbladet (SvD) den
SD·aktivister runt om i riket har säkert : 22 januari, (inte 1 april) denna smått
inte suttit och rullat tummarna sedan : otroliga historia: Danska legogubbar
förra bulletinen! Det har väl bara inte bli- : har blivit centrum i en uppseendeväck-
vit av att skriva och berätta. men Era : ande strid om politisk korrekthet i
partikamrater vill veta hur det går på : Storbritannien, berättar den danska tid-
aktiVitetsfro~~en. Det kan vara uppmun- : ningen Politiken.
trande att hora att också andra jobbar. : Striden utspelar sig i den lilla kyrkan
att det arbetas for Sveriges sak också på • H l J Ch h' b L db k'. . o y esus ure 1 yn y roo 1
andra håll l landet. Så kom igen. rappor- GI h h' D" h P. ., ouc esters 1re. ar ar ostor;
tera om era aktiVIteter. for sjutton gub- M' h IF l" d" f' 'dbar! IC ae oster ange nV1t en nh s-
Från Dalarna _Västmanland _ Uppsala län klubb för byns barn och unga. Bland
kan vi berätta att det i augusti har varit leksakerna i kyrkans kl.ubblok~l. fanns
flygbladsutdelning i Tierps centralort som flera lådor med legobltar. Danbland
täcktes helt. Vi börjar bli kända där. och också en del figurer som. barne~ obe-
folk är mycket vänligt inställda. kymrat brukat leka med. T1lls nyligen.
Den 8/9 hade SO-Uppsala info-möte för. Då kom en inspektör från de lokala
alla som beställt info-paket + alla gamla: sociala myndigheterna på besök för att
kämpar. Det blev mycket lyckat även om : inspektera lokalerna och förhållandena.
huvudtalaren uteblev. Sven-Erik Larsson: Pastorn visade gärna omkring. Så fåll
fick tala i stället. och givmildheten var det : inspektörens ögon på legofigurerna.
heller inget fel på när vi sedan hade : Med snorkig ton påtalade han att ingen
insamling. Den 15/9 var det flygblads ut- av figurerna hade svart hudfärg, trots
delning i Falun med omnejd. att "Storbritannien är ett multikulturellt
Många aktivistledare har lovat att skicka samhälle präglat av många etniska
rapporter till nästa bulletin. men även grupper och hudfärger".
enskilda medlemmar eller andra som job- I ett brev har Pastor; Foster nu fått
bar for SO kan och bör lämna rapport. så order om att köpa in svarta legofigurer
gör det Du också Kronblom! och dockor så att klubbens leksaker på

ett representativt sätt kan återspegla det
brittiska samhällets etniska mångfald
och stora svarta befolkning.
- Situationen är helt enkelt barock.
säger Pastor; Michael Foster. Han kal-
lar det hela ett exempel på skrattretande
socialt ingenjörsarbete. - Var och en
som känner till dessa legofigurer vet att
de inte ens är vita utan faktiskt gula i
ansiktet. Om de således representerar
någon etnisk folkgrupp måste det vara
den kinesiska.
- Vi har inte ombetts att köpa vita figu-
rer, bara svarta. Hur millimeterdemo-
kratiskt skall livet vara? undrar Pastor;
Foster. Han har emellertid tvingats böja
sig för att inte mista sitt tillstånd all
driva klubben och har därför tillsvidare
köpt en svart docka. Den lokala lek-
saksbutiken för inte svarta legofigurer.
SvD berättar hur de förgäves försökt få
tag på svarta legogubbar hos Åhlens i
Stockholm. Men försäljaren där hade
aldrig hört talas om några svarta gub-
bar: - De är nog gula i ansiktet allihop.
- Men det fums gubbar med svarta uni-
former, upplyser han vänligt. Om det
nu skall vara svart, alltså. -Och så

• fmns det blåa och röda gubbar. Fast det
. är egentligen robotar ...



Sverigedemokraternas
Ungdo msbulletin

".Jag har aldrig varit med en svensk kille"
Detta är djupt kränkande men det
visar samtidigt vilka baksluga och
beräknande mörkerkrafter vi har att
kämpa mot.

Det finns fler "gulliga" citat i arti-
keln med Robin, vad sägs t.ex. om:
-Det mest pinsamma som finns är
Svenska brudar som vill skaffa sig
mulattkillar bara för att få vara
"coola" och få söta ungar.

Om nu detta existerar så vet vi ju
vilka som ligger bakom, och är inte
den unga Robin en av dessa "coola
flickor" i sådana fall? Jag och Robin
verkar inte vara överens om mycket,
hennes musik inkluderad. I artikeln är
man mäkta imponerad av Robins 90-
talsstil. Tja, själv hade jag faktiskt
samma frisyr i tredje klass, det är
dock inget jag är stolt över.

Jimmy Windeskog, SDU

lArtur, Hisings-Backa 50:-1
Steve, Uddevalla 100:-
Göran, Väsby 100:-
Anonymt bidrag 200:-
Ingrid, Årsta 200:-
Göran, Knivsta 300:-
Per, Göteborg 100:-
I
Martin, Kävlinge 100:-
Paul, Enskede 200:-
Patrik, Göteborg 100:-
Mikael, Örebro 100:-
Espen, Västerås 200:-
IIVem var det som vann ett livstids medlemskap värt 2000 kronor? I Th?mas~ Trollhättan 100:-

Det har varit stort intresse för valFondstäv- hämta på Stockholms tunnelbanestationer. Leif, Spanga 200:-
lingen även den här gången, 9365 kronor Den insändaren Finnsmed i denna bulletin Lasse, Visby 100:-
och 69öre har Ni satt in på vaiFondskontot och riktar sig emot Erik Blix:skrönikespalt i Mikael, Stockholm 300:-
sedan Förra bulletinen, SD-Riks tackar Er samma tidning, där han stryker pedoFilema Inger, Bergshamra 300:-
alla så hemskt mycket, vi är nu uppe i över medhårs. Ja, valfonden har Fått en välbe- Pantpengar, Gotland 43:-
35000 kronor. hövlig injektion, man önskar iu att Rer natio- Alma Bålsta 200:-
Så var det äntligen dags att avslöia val- nalister kunde sälla sig till Er ädla skara. A d' Vitt d 100:-
Fondstävlingens vinnare, d.v.s. den person En liten "lustig" eFFektvalfondstävlingen För n ers, I.a~
som knäckte 30000-kronorsgränsen. med sig är att bidragsRödet ändrar riktning Staffan, Knstlnehamn 200:-
Vinnaren heter OmarFilmersson och vinsten och i någon mån koncentreras på valfonden Joakim, Göteborg 200:-
består av ett livstids medlemskap i Sverige- medan intresset för huvudkontot 234565-0 Per,C. Helsingborg 90:-
demokratema. Omar bor i Stockholm och minskar betydligt. Det kan i extrema foll föra Per,J. Helsingborg 100:-
han återkommer med jämna mellanrum med med sig att SD inte kan betala hyran t.ex. Lars&lngegerd, Vårby 200:-
bidrag till båda våra fonder. Han är även I nästa bulletin kommer vi att försöka spalta ••.•• •••
duktig på att skriva insändare i dagstidning- upp hur Du bäst stödjer SD. Vi vill än en r-~S~U~M~M~A~~9-6....-0~9-2~2-:-.,
amas insändarspalter, en av dem Fickhan gång tacka alla bidragsgivare. Vi gratulerar
in i gratistidningen "metro" som Finns att vår nye livstids-medlemOmar Filmersson. 35277,29 KRONOR.

Det kommer i och för sig inte som
någon överraskning att de etablerade
massmedierna försöker att vända oss
bort från vårt eget arv och kultur på
de mest vidriga sätt. Men ibland blir
dessa försök så pass uppenbara och
rent ut sagt patetiska att man med
lätthet genomskådar dem.

Fredagen den 9:e augusti var
Aftonbladets fredagsbilaga "Puls" i
riktig högform. Det verktyg man
använde sig av denna gång var den
blott 17-åriga Robin Carlsson, mer
känd som "Ro byn". I en fyra sidor
lång intervju låter man den blonda
flickan prata ut om allt mellan him-
mel och jord.

Prata ut och prata ut förresten,
journalisten; Karin Johansson lägger
svaren i munnen på flickan mest hela
tiden. Riktigt intressant blir det när
man kommer till ämnet killar. Robin

stånd att hon endast skulle ha varit
ihop med svarta killar, hon har dock
aldrig varit ihop med Svenska killar.

- Jag tror att Svenska killar saknar
den där kärleken till livet, du vet, det
där att bara kunna släppa på alla

hämningar .
- Men, herregud, det är ju stor

skillnad på att träffa en kille från för -
orten och en kille från Djursholm,
förklarar Robin.

Man undrar ju vad flickebarnet
egentligen menar. Skulle vi pojkar och
män som är födda och lever i Sverige
vara känslokalla robotar?

Det skulle jag väl hellre vilja kalla
de förortsslynglar som fyller sin gråa
vardag med skadegörelse, rån och
misshandel. Ofta kan det faktiskt
vara en väldigt god ide att hålla inne
sina hämningar!

Nu får väl folk ha vilka åsikter de
vill, t.o.m. om de anser att Svenskar
inte har någon livsglädje, det är inte
dit jag vill komma. Poängen är den
smutsiga baktanken med artikeln.
Aftonbladets "Puls" har, liksom
musiktidningen "Okej" som vi skrev

läsarkrets. Det räcker tydligen inte att
indoktrinera människor i själva
Aftonbladet utan man måste också gå
på de yngsta. Man tror sig kunna
kontrollera unga människors tankar
och handlingar via en kändis ord.

IValfondslävlingen I
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Köp SD:sNya
''Ak tiv istja eka"

Du får en liittfodrad seglar- /
vindjacka i de svenska järgerna
(guljacka - bUtt tryck) typ:

"Henri Lloyd"
med en liten SD-logga på bröstet
(jackLzn) och en stor logga på ryggen
omgiven av text (ungefär som nedan):

Nationell Solidaritet,.~
]j

Sverigedemokraterna
Vi hoppas att så många som möjligt
köper jackan som Du får köpa genom
SD-lGivlinge fOr 550:- ink. frakt. Sii.tt
in pengarn4 på pg: 19 1488-6-
4-6 veckors leveranstid.
Frågor: Konwta SD-lGivlinge på tel:
070-7407587.


