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I DETTA BULLETINUTSKICK
MEDFOLJER VART NYA PARTIPROGRAM, SD-KURIREN 30-31
SAMT SDU:s UNG FRONT
••
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Eftersom beslut har tagits am att alIa
SD-medlemmar och pr enumeranter
skall fa partipr ogrammet, sprangdes
portogransen pa 100 gram i savaJ. det
ordinarie utskicket av SD-bulletinen
sam SD-Kuriren. Darfbr har vi valt
att Iagga samman de i ru briken

namnda skrifterna i ett och samma
paket sam skickas ut till var och en
sam ar medlem och / eller pr enumerant. SD-Kuriren raknas av den orsaken sam ett dubbelnummer
med
hansyn till att Ung Fr ant och partiprogrammet skickas ut helt gratis.

Nord-Nat grundat

Okat fortroende

Partikonferensen fOr de fyra nor
diska
nationaldemokratiska
br oderpartierna,
Nationalpartiet-Danmark,
Isanmaallinen
Kansallis-Litto (lKL), Finland, Fedrelandspartiet, Norge samt Sverigedemokraterna,
sondagen 8 juni i Malmo blev en stor
framgang.
Det visade sig att de fyra partier na hade
program oeh maIsattningar som stamde
valdigt val overens i vasentliga ting. Trots
naturliga skillnader i dialektala oeh logiska ansatser i partier nas ar gumentering
kunde vi efter par timmars ivrig mangling
gemensamt formulera en proklamation av
Nord-Nat.
Nasta tillfalle till gemensam nor disk traff
kommer i host, da vi skall fOrsoka att
samordna en gemensam nor disk delegation oeh fanborg till Front Nationals 818.Vit-Roda festival dar man hyllar den franska nationsflaggan. Trikoloren.

De 48 torgmoten pa 18 orter som SD-Riks
torgmotesgrupp genomfOrt under juni oeh
juli manad visar att Sverigedemokrater nas
status oeh rykte fOrbattrats betydligt bland
vanligt, hyggligtfolk.
Allt fler far vetskap om oeh bevis pa att var
argumentation ar serios i alla politiska fra gestallningar. Den folkliga opinionen fOren
sverigedemokratisk politik har lange varit
stark, det ar hog tid att den folkliga opinionen far rost i Sveriges Riksdag. Under torgmoteskampanjen har det oeksa varit glad jande att kunna konstatera att de som gay
oss bifall pa det hela taget var stadade, verbala manniskor till skillnad fran de mot standare som fOrsoktesWra motena.
A.venpolisen oeh media uppvisade generellt
sett mer objekttvitet, ett fall framat i varje
fall. Tyvarr visade polis befalen pa nagra
orter en obefogad undanlatenhet att upp ratthalla motesfriden, SD kommer givetvis
att fOljaupp detta med JO-anmalningar.

Nord-Nat

proklamation

Nationella partier fran Sverige, Danmark, Finland och Norge har den 8 juni 1997 i
Malmo diskuterat framtida samarbete, baserat pa fOljande grundprinciper:
1. Nationaldemokratiska
suveraniteten.

partier som arbetar for att starka den nationella

4. Verka fOr ett fredligt samarbete i Europa, utan federalistiska

inslag.

(D.v.s. mot ED).
5. Bygga generellt pa FN:s manniskorattskonvention
ratten till nationell suveranitet.

som garanterar

alia folkslag

De samarbetande partierna skall utvaxla information.
Sverigedemokraterna
ansvarar for vidarebefodran till de ovriga partierna.
Representanter
Motesplatsen

for partierna

skall motas fOr arliga overlaggningar.

roterar mellan landerna.

Vi skall undersoka mOjligheterna till samarbete, baserat pa ovanstaende
med Euro-Nat som organiserats av franska Front National.

fOrSverigedemokraterna,
Mikael Jansson
fOr Fedrelandspartiet-Norge,
Harald Trefall
fOr Nationalpartiet-Danmark,
Kaj Vilhelmsen
fOr I K L (Isanmaallinen Kansallis - Liitto) -Finland, Matti Jarviharju

principer,
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AKTIVITETSRAPPORTER
Aktivitetsrapport
Fran
SDUddevalla andra kvartalet 1997.
I sluret av april delade tre bilgruppoer ut 1800 fl~gblad runt
om pa landsbygden I Uddevalla
kommun. Under loppet av maj
tacktes samtliga villa- och radhusomraden
i och utanfor
Uddevalla med flygblad. 5000
blad spreds.
Natten till den 6 juni sattes ett
srort antal affischer upp runt
om i Uddevalla,
och under
dagen sattes flygblad under
vindrutetorkarna
pa de bilar
som srad parkerade intill den
plats dar nationaldagsfirandet
skedde.
Verksamhetsrappon
Fran SDTrollhattan.
Pa Nationaldagen
delades det
traditionsenligt
ut
f1ygblad.
(Skall framforallt ses sam en
markering fran var sida). Tva
dagar senare, sondagen den 8
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juni, gjordes en riktad insats
med utdelning av 300st "paket"
med olika information och en
P?stgiroblankett med vadjan om
bldrag
tIll
verksamheten. i
Insatsen riktades till svenskar.
och ovriga nordbor i ett s.k. i
segregerat omrade.
:
Oet skall bli mycket intressant
att se resultatet av detta.
Affischering pagar lopande nu
under sommaren, dock i mindre
omfattning.
Oppet mote holls tisdagen 10
juni, dar vi under trevliga former blickade framat och planerade en del for sista kvartalet
1997 och forsta kvartalet 1998.
Vi avser da art gora en riktigt
stor insats som start pa valkampanjen. En del medlemmar fran
var lokalavdelning
har och
kommer under sommaren att!
narvara och hjalpa till pa andra i
orrer an var egen.
!

Full fart i hela landet

Ii

Kommande aktiviteter:
En traff med korvgrillning i juli
och styrelsemote 16 augusti.
Vi fran SD-Trollha~an
vill
onska er alia en nktIgt skon
sommar.
Verksamhetsrapporr
Fran SDUppsala
SO-Uppsala
hade
aktivitetsvecka 2-9 juli. Tre av dagarna
agnades at SO-Riks rorgmoten i
Eskilstuna och Sodertalje. For
ovrigt delade vi ut en mangd
flygblad inom Uppsala, Tierps
och Osthammars kommuner.
Aktivitetsrapport
fran
SDHalland
29/5 Laholm, 300 flygblad
3/6 Halmstad, 200 flygblad
9/6 Laholm, 200 flygblad
17/6 Halmstad, 600 flygblad
11/7 Laholm, 200 flygblad
14/7 Laholm, 200 flygblad
14/7 Halmstad, 200 flygblad
20/7 Kristianstad, 900 flygblad

- FLYGBLADSUTDELNING!

Nu nar det barjar se riktigt bra ut med SD-Riks arbete ar det viktigt att det lokala
arbetet runt om i landet ocksa accelererar. Den klassiska flygbladsutdelningen ar fortfararande en av partiets mest effektiva informationskanaler. Flygbladen "skardar" de
flesta av de nya personkontakter som SD-Riks gjort allmant intresserade genom olika
kampanjer. Den som vill hjaIpa till att dela flygblad ringer Iampligen till SD-Riks eller
sitt partidistrikt.

100 flygblad i manaden delade i varje kommun ger
345600 flygblad per ar (lOOx12x288)
100 kr i manaden fran varje kommun ger arligen i en
kassa 345 600 kr
Din lokala insats ar givetvis helt avgorande!

ass VIKTIGT! ass VIKTIGT! ass VIKTIGT! ass VIKTIGT!
Forbud mot uniformsliknande kladsel vid alia SD-aktiviteter!
Genom att fotografera eller omtala manniskor som under SD-aktiviteter burit uniformsliknande kladsel har journalister tidigare Iyckats att falskeligen utmala Sverigedemokraterna
som ett odemokratiskt parti.
Anvandning av sadana kladespersedlar har darf6r f6rbjudits i samband med vara aktiviteter. Den som trotsar f6rbudet avvisas. Om det finns praktisk anledning att franga bestammelsen, t.ex. vid vistelse i skog och mark, meddelas undantag i kallelse.
(Riksstyrelsen)

Pressklipp & 56n'
Oka invandringen
Socaldemokratiska
ungdomsfOrbundet
(SSU) som gjort flyktingpolitiken
till
sin egen fraga fanns ocksa pa plats med
plakatet: - Hindra inavelsdepression
oka invandringen!
(BlekingeLansTidning970502)
Tva och ett halvt ar fOr drapforsok
Den 16 februari gar tre ynglingar ut
ifdin en byggnad pa Siriusgatan i
Bergsjon. De moter fern andra pojkar
och graI uppstar.
Vad graIet handlar om ar oklart, men
klart ar att det blir brak och de tre fOrsoker fly darifran. En 25-ang man fOrsoker gomma sig i en trappuppgang, men
hittas av de fern forfoljama. Med slag
och sparkar samt en fyra kilos brada
med spik i slar de tre iranska killama
25-aringen medvetslOs.
ldag ar 25-anngens tillsrnnd battre och
kraver inte langre intensivvard, dock ar
det tveksamt om han nagonsin blir helt
bra igen. - De har killarna har en helt
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annan installning till vald an vad vanliga manniskor har, sager KammarakIagare Lars-Goran Bratt.
Lasse Hallengren, socialarbetare pa
polisens ungdomsenhet, var med vid
fOrhoren av tva av de tre killama.
- Jag uppfattade dem som helt kalla,
sager han. Framfor allt 18-anngen verkade inte aIls fOrsta vad han gjort. Han
satt i polisfOrhOr, haktad, men pratade
anda om att han behovde kontakta sin
socialsekreterare
som lovat hjalpa
honom att skaffa egen lagenhet.
Lasse Hallengren har inga teorier am
vad i ynglingamas bakgrund som ledde
till det raa overfallet. - Nej, det vet jag
inte. Men jag ser resuItatet: vilsna killar
i ett system de inte fOrstar.
(Goteborgs.Posten
970429)
Trollhiittan fick riitt om bidrag
En muslimsk trollhattebo lanade pengar
fOr att kunna betala omskarelsen av sin
son. Sedan sokte han socialbidrag for
kostnaden. Men distriktsnamnden
i

111 '

Trollhattan sade nej till bidraget, ett
beslut som muslimen overklagade. Nu
har bade Lansratten i Vanersborg och
Kammarratten i Goteborg gett kommunen ratt. Trollhattans kommun ville inte
ge mannen nagra pengar, eftersom man
inte ansag att omskarelse ingar i "skalig
levnadsniva". Mannen anser emellertid
detta, del utebliven omskarelse far stora
effekter, bade socialt och psykologiskt,
eftersom familjen riskerar att uteslutas
ur sin forsamling.(Goteborgs-Posten970327)
Man kan vara riidd utan att vara
rasist
"Sverige kommer att fa ett fruktansvart
invandrarproblem om medierna och etablissemanget fortsatter att misstiinkliggora och sla rasiststiimpeln pa dem som
vagar yttra sig. Det gar kanske ett tag,
men man kan inte idiotforklara ett helt
folk" - slut citat-.
~1ed ovanstaende ord och rubrik avslutade Herman Lindqvist sin artikel.
(Aftonbladet970518)

LYJRJIK NA~RDEN AR SOM BAST
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diktning upp for de ideal som Tegner,
Geijer och Heidenstam hyllade.
Softing haHer fanan hogt, fanan som
fallit till marken dar ute, och han
visar har genom sin bok att nationeH
diktning har en framtid.
Denna bok yore sakert av intresse
for flertalet forlag, om den inte yore
politiskt inkorrekt. Val ute tilliasarna sprider den det sanna ljuset i en
mork och dunkel tid.
Kort sagt: "Det bortglomda fosterlandet" ar en given titel i varje nationalists bokhylla. Och den hade sakert
legat hogt upp i bokforsaljningslistorna, om mediamogulerna tillAtit!

Det val' med forvantan jag emotsag
att fa hem ett rykande farskt exempIal' av Jimmy Softings diktbok "Det
bortglomda fosterlandet" fran
Fanbararens forlag.
Redan nar jag tog upp den ur
kuvertet kande jag' att detta val'
nagonting alldeles extra. lnte nog
med den hoga layouten, det visade
sig ocksa att dikterna val' lika bra.
Det ar en harlig bok att haHa i
handen, dar den ligger med en vacker
fargbild prydande framsidan. Och
dess storlek ar heller inte att for
ringa: 150 sidor tjock ar detta ett riktigt masterverk.
Jimmy Softing, en ung diktare i en
flummande varld, vagal' ga emot sin
generations passivitet och star i sin

Magnus Thor

Bestall Ditt exemplar fran SD-Helsingborg redan idag!
Satt in 95 kr pa postgiro 93 57 79 - 9. Forst till kvarn!
4

Orebro 1997-07-16
uteslutits de senaste aren. Oet
halls rent. Pa den socialistiska
sidan daremot ar kvasten undansllilld. Inom SAP t.ex. tillats, en
liten men farlig grupp, Of fensiv,
att agera inom medlemsramen.
Att sa ar fallet har erkannts ett
flertal ganger, senast i SSU:s tidning Tvardrag (artikel av Helle
Klein). Offensivarna ar i prakti ken, genom SAP:s tolerans, en
socialdemokratisk stotgrupp som
forsvarar for nationaldemokra tiskta partier att komma upp pa
den stora scenen. Ett annat exempel ar att terroristgruppen AF A
har fatt statliga bidrag.

6ppet brev till Goran Perssonrefuserat av DN-Debatt.
(Dagens Nyheters debattsida)
Handelserna i Skane nyligen med
overfall pa Sverigedemokraternas tor gmotesgrupp vittnar anyo
om den allvarliga foreteelse som
alltfor lange fbrtigits: den med vetna undanlatenheten att ta itu
med antidemokratisk
kommu nist- och anarkistterror i Sverige.
Var Skane-kampanj resulterade i
att vi fick medlemmar nedspar kade och en bil forstord. Nu ror
det inte oss i ryggen, tvartom,
men det ar anda ett stort problem.
Ett parti skall inte vara beroende
av att dess aktiva ledning kan
motsta och tala terror.

Paralleller med den politiska opinonen i lander som bsterrike,
Frankrike och Belgien ar latta att
gora for Sveriges rakning. Oar ar
nationaldemokratiska
partier i
opinonsbandet 10-30%. A tt det
nationaldemokratiska
synsattet
inte natt Iiknande framgangar i
Sverige beror pa annat an bris tande opinion.

Om politiska terrorister tillats
attackera demokratiska politiska
parlier och politiker rader ingen
demokrati. Nazistiska, kommu nistiska och anarkistiska grupper
utnyttjar terror inte bara som en
metod att till valva sig makt utan
ocksa fbr att krossa andra rorel ser. Sarskilt allvarligt ar det om
nya politiska rorelser angrips,
sadana som annu inte byggt far digt sin plattform och som annu
inte delar de etablerades fordelar
eller ager dess instrument.
Till varje fungerande parti soker
sig infiltratorer av avvikande ideologi med motivet att fa atnjutande av de resurser som infiltrato rerna pa egen hand inte kan uppb~inga fbr sin tVivelakti~a sak.
Har \'lIar ett ansvar , att lnte eoe
otillbbrliga vaxlar och maktbefogenheter at insmygande antidemokratiska individer och grupper. Sverigedemokraterna tar det
ansvaret. Ett fatal medlemmar
har av detta konsekventa skal

Genom att tillampa genmales skyddade beskyllningar i partipolitiskt dominerade or gan och
genom att se mellan fingrarna
med det socialistiskaJanarkistiska
valdet har skapandet av ett partifundament for den nationaldemokratiska iderorelsen fordrojts. En
poli tisk oligopol-stallning kannetecknar darfor Sverige.
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inflbt fran de riksdagsrepresenterade partierna.
Fbrvanansvart nog kunde inga
bindande bevisningar goras mot
de gripna som hade ranarluvor
och vapen med sig. Pa plats och
gripna misstankta var bl.a. en
SSU-medlem och en person som
nu arbetar pa EXPO.
Under partiledarveckan 1996 pa
Gotland storde SSU ett av
Sverigedemokraternas torgmoten
med sadan brutalitet att torgmotet
fick avbrytas av polisen pa grund
av risk fbr personskador.
Senare samma kvall talade
Ingvar Carlsson i Almedalen och
uttalade stod for SSU-aktionen
med orden: "Sverigedemokraterna skall stoppas till varje pris".
SSU:arna appladerade detta.
Mot bakgrund av det klimat och
demokrati-underskott som undertecknad anser rader i Sverige,
fragar jag dig, Gbran Persson:
1. Rader det dcmokrati i en land,
om inte den utbvande makten ser
till att alla politiska partier far
basta mbjIiga skydd mot oppna
terror-grupper?
2. Skall Sverigedemokraterna
stoppas till varje pris, aven om
det kostar oss demokratin?

3. Skall terror grupper som AF A
Attentatet mot Sverigedemokratoch Offensiv ha samhaHets stbd?
ernas riksarsmbte 1995, da terro- 4. Har terror och en politisk oli ris~er slog .~bnder en konferens~
gopol-stall ning nagot att gbra
lokal och kastade In sten och fra- med att de nationaldemokratiska
tande syra pa debatterande ars - varderingarna inte fatt genomslag
mbtesombud ar den varsta stoten i Sverige?
mot svensk demokrati i efter Mikael Jansson,
krigstid. Detta till trots uppstod
Partiordforande,
ingen bred samhallsdebatt och
Sverigede~kraterna
inga solidaritetsfbrklaringar

SD:s vaktstyrka
Du kan ater soka till SD:s vaktstyrka. Da vi
kommer an ha manga granskande ogon pa
oss, ar det en fordel om du ar sjalydiseipli nerad oeh kan uppfora dig pa en professionellt san. Det ar en fordel, men ej nagor
krav, ifall du cxksa:
-Har fullgjort din vamplikt
-Haller pa med nagon form av idrott
Den traningsform som vi kommer att anvanda oss av ar bronning med de tva stilarna
grek. rom. oeh fri sti!. Vi kommer an halla
till i en inomhuslokal, dar allting finns for
att ilieka vara behov. For an kunna sanda in
din intresseanmalan, sa maste du vara medlem. Din intresseanmalan skickar du till:
Sverigedemokraterna
Box 200 85, 10460 Stockholm
(:\Eirk kuvertet vaktsryrkan)
Yled vanlig halsning
Mats Andersson

IIIUngdoms-SM
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Telia - Felia

Telia forsoker smora in sig bland internationalister
och
inyandrare med en annonskampanj riktad till olika inyan drargrupper. Vanliga aningslosa intenationalistsyenskar
ar
det inte sa sdirt att charma. Det kan racka med nagra
inyandrarbilder och litet klamkacka slagord. Det ar ~Yarre
med inyandrare. for det finns ju sa manga sorter. Det racker inte att gulla sa dar allmant tantigt. Hor har:
Med adress till alla rara iranier som bor i Sverige och som
ibland viII ringa hem till Iran har T
elia fra~mstallt en
affisch.
~
Affischen yisar en iranska i sjalett fotograferad mot en
bakgrund dar det pa persiska star: "Nagon saknar dig." (la,
det pastas att det star sa, men bara den som kan persiska
och persiska skrivtecken kan kolla vad dar egentligen star.)

Klagorn.lI

~

~

Hur som heist. Klagomal har kommit. Men de kommer
inte fran svenskar som ar ar ga over obegripliga af fischer
fran Telia. Det ar inte heller Fraga om antirasister som klagar over att Telia vill aU alla iranier skall aka hem till sina
langtande slaktingar i Iran. Utan det ar folk ur sjalvaste
malgruppen, iranierna, som gatt i taket.
Kvinnovrede
ArbetetNyheterna berattar den 8/3 hur iranska inyandrare i
S\·erige anklagat T elia fOr att stodja kYinnofOrtrycket i
Iran. Det ar sjaletten som ar stotestenen. Regimen tvingar
k\·innor att ha sjalett, annars kan de bli domda till spas traff.
Enligt Arbetet Iyckades Telia dessutom pricka in sin sja lettkampanj pa internationella kvinnodagen! Telia gar allt
fOr att leya upp till sitt populara oknamn, Felia.

i Biljard 1IIIIIVastkusttumenbrann innelll

Sverigedemokraterna har fOr avsikt an trana upp
ett ungdomslag i Biljard. Laget kommer an ravia i
de Svenska Masterskapen och tranas av bl.a. en
spelare i varldselitklass. Du som kanner dig manad
och kapabel, anmal ditt intresse till:
SD-Tierp, Box 19,748 02 TIERP

- ~ttnbibttter

En torgmotesgrupp baserad pa lokala SDU-aktivister sklllle
arrangerat en omfattande vastkusttume under senare delen av
sommaren. Tyvarr kommer denna efterlangtade turne inte att
kunna genomforas. SD-Riks utlovade vid tidigare tillfalle
ekonomiskt stod for detta andamaI. men tyvarr tvingas vi
svika vart lofte pel. grund av SD-Riks hart belastade ekonomi i
samband med detta utskick. SD-Vast kampanjar runt 6 novo

fur ~tJerige

-

Alla ni som var SD-medlemmar under 1993 och 1994 kommer sakert ihag att vi samlade in kandidater
till kommunfullmaktigevalen
via SD-bulletinen, nu ar det dags igen. Naturligtvis behover du inte vara
villig an sitta i kommunfullmaktige for att vara kandidat i valet, vi behover saval utfyllnadsnamn som
gruppledare. Blanketten skickas till SD-Riks: Box 20085, 10460 Stockholm. Frugor: 08-6412011.

-------------------------o Sjalvklart stillIer jag upp for SD valet -98!
i

Namn:

----------------------------------Actress: ---------------------------------Postnummer och ort: --------------------------Telefon:

Tjoho! Drevet gar!
Antingen tiger vi ihjil dem •••
Samma dag som Sverigedemokraterna
samlades till Engelbrektsmarsch.
hade
de samlade niHverkens overgripande
organisation "Folkviljan och massin vandringen" ett mote i Solna. De stora
tidningarna var inbjudna till mOlel. men
dagen efter var det inte Hill aU bitta
nagot reportage om vad som sagts.
DN (DagensNyheter)
hade en artikel
som var ganska hanfulll haIlen. I SvD
(Svenska Dagbladet) stod ingenting.
Tydligen hade media bojkottat motel
och avsag an tiga ihjaI hela evenemanget Den taktiken kfumer vi sverigedemokrater igen. Del var samma sak med 30
november-demonstrationen
och Engelbreklsmarschen. Inle ett ljud i tidningarna.
Efterhand blev del uppenbarl att en och
annan prominent person haIlit tal pa
"Folkviljans" mote. Den moderate riksdagsmannen Sten Andersson fran
Malmo hade framtratt. Och annu yarre:
en akta professor i kulturantropologi,
Kajsa Ekholm-Friedman
fran Lund
hade understatt sig aU narvara och tala
infOr mOlet! Massmedia overgick fran
del totala ihjalligandet till den allernativa metoden: Den skoningslosa hetsjakten fOr att inte saga haxjakten!
... eller ocksa hetsar vi ihjiil dem!
Plotsligl forvandlas i medias ogon
motel i Solna fran nagollilet, smaIojligl
och ointressanl som man inle skriver

om till nagot stort, skrammande och
enormt viktigt som man skri ver massor
om. Radio och TV hanger gi vetvis pa.
Det framstaIls som aU Andersson och
Ekholm-Friedman har sagt nagot nyu,
oerhort och over mattan grasligt. Anda
har Slen Andersson vanl kand som en
ratlinjig invandringskriliker
sedan
Hinge. Anda har Kajsa EkholmFriedman i langa artiklar i SvD vaItaligt
kritiseral multikulli-romantiken
och
varnat fOr den farliga vag som vart sarnhalle har slagit in pa. Badas asikter och
staIlningstaganden var vaIkanda fOrut.
Eftersom rnassmedia tydligen bojkottal
motet vet ingen murvel riktigt vad som
sagts dar. Inte tar murveln reda pa del
heller, fOr han viti inle veta. Han vill ha
fallel frill fOr vilda spekulationer och
anklagelser. Del blir myckel mer
publikknipande ill.
En hIDilirlig hetsjakt!
Nu yiti Sveriges samlade massmedia ha
ett riktigt. harligt drev! Nu skali de som
oppnat munnen och sagt obekvama
saker hetsas ihjal! Nu skall alIa extrema
invandringsliberaler fa komma fram och
kraya aU Andersson skall uleslutas ur
~loderaterna. Inle kan man ha kyar en
karl som inbillar sig att riksdagsman
skall fOretrada sina valjare I
~u skall Ekholm-Friedmans avundsman
och -kvinnor vid Lunds Universilet och
atulOrsliides fa komma till tals! Nu skall
politiskl korrekta, narnnsarnlande stu -

denter fa den publicitet de 6nskar! Nu
skall ROda Korsets ungdomsforbund fa
haspla ur sig de mest hapnadsvackande
barnsligheter pa basta sandningstid.
Politiker visar vad de gar for
~u yisar Vansterpartiet au det inte ar err
demokratiskl parti, nlan kornrnunisternas vardiga arvtagare: Aven om en
majoritet av svenska folket stodjer
"Folkviljans"
uppfattlling, sa skall
deona uppfattning inte fa diskuteras i
Sveriges Riksdag! Sa sade en av
Vansterpartiets fOretradare i en intervju.
Reportern ifragasatte ingalunda denna
antidemokratiska linje!
Vad hander sedan, da?
Sten Andersson skall ha all heder for
vad han gjort. Men han har inte sin parti
med sig, tyvarr. Det ar helt tydligt att
Sverigedemokratema
ar det enda tankbara altemativet for dem som vili framja "Folkviljans" ideer. De etablerade
parlierna kornrner inte aU gora det. De
som fOreslar alt "Folkviljan" skall grunda ett eget parti vet inle vad del innebar
av langsiktigl, tungl arbete att bygga
upp en partiorganisation.
Eu enfrage parti inriktat bara pa invandringsfragan
skulie helier inle kunna fungera. Del
racker inle med en fraga. Den ma sedan
vara aldrig sa slOr.
Sverigedemokralema ar det enda partiet
for "Folkviljans" anhangare!

Nagra tankar am rattsvasendet
Rasistisk valdtiikt i England?
Sydoslran 1114 1997 berattar om en osterrikisk turisl, en 32-arig
kvinna, sam blivit valdtagen av ett gang "brittiska" ungdomar,
och som sedan blivit slangd naken i en kana! II ungdomar star
iltalade, och sju - daribland den 14-arige gangledaren - har
erkant. Aklagaren havdar att brottet hade rasistiska undertoner,
eflersom garningsmannen kallat silt offer fOr "vit slyna".
Kors i taket! Kan ocksa icke-vita personer kallas rasister? Eller
ar det bara i England sam man far pasta nagot sadant? Tankarna
gar till ett annat mal. Till en handelse i SOdertaije.
"Riittvisa" i Sodertiilje
Assyrierna sam roade sig med en berusad kvinna i SOderllilje
pekades aldrig ut sam rasister eller nagot dilM. Ja, jag skriver
"roade sig" Det var ju inte vaIdtakt, ansag de lagkloka. Det var
inte heller sexuellt utnyttjande. Det var nagot slags tillatet mellanting, menades det. Tank, am det varit ell gang svenska killar
sam "roat sig" pi\.detta satt med en hjalplos, berusad invandrarkvinna? Tank am de pastatt att kvinnan varit med pa notema
hela tiden medan de holl pa med henne, den ene efter den
andre? Hade nagon trolt dem? Naturligtvis inte. Inte jag heller.
Riittvisan - en strang gudinna ...
Justitia, rattvisans gudinna, brukar ju avbildas med ett par vagskaIar i sin ena hand och med ett svard i den andra.

Vagskalarna skall askadliggora hur bevisen noga vags mot
varandra vid den rallsliga provningen. Svardet ar en sinnebild
for den verkstallande makten. Rattvisans gudinna ar ingen daltande flummerska, utan det ar det bart huggande svardet sam
drabbar den skyldige
Justitia avbildas med en bindel for ogonen. Denna bindel symboliserar hennes opartiskhet. Nar hon skall doma ser hon inte
skillnad pa van eller fiende, hog eHer lag, rik eller fattig, landshovding eller skinnskalle. Det har blivil ell talesatt aU
"Rattvisan ar blind". Rattvisan skall vara blind .
." eller en fuskande blindbock?
Naturligtvis ar detta en idealbild. Sa perfekl har rattsvasendet
ytterst sallan fungerat, men den oparliska rattvisan har anda
vant det ideal sam man straval efter. Men nu, pa senare tid, verkar det som am rallsvasendel helt tappal kontakten med de
gamla idealen. Det tycks snarast vara fint all snegla pa personerna. Kvinnor kan grata sig till en mildare dam, framlingar kan
hanvisa till sin kultur, valdsman kan hola och landshovdingar
kan imponera.
Rattvisans stranga gudinna ar sig inte lik. Del var lange sedan
sam hon tappade bort sitt svard. Nar hon nu dessulom sneglar
under sin ogonbindel har hon forlorat all respekt och liknar mest
en oppet fuskande blindbock pi\.ett barnkalas!
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Tackl Alia generosa medlemmar for
bidragen som ni skickar in. I nasta
bulletin kommer vi att utlysa den
arliga 'Valfondstavlingen',
och vi
hoppas att sa manga som mojligt
har lust att tavla om ett livstids medlemskap i Sverigedemokraterna.
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