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4 sverigedemokrater grovt miss-
handlade av 40 "Anti-rasister"

Etter ett torgmbte pa Sergels Torg i Stockholm
Ibrdagen den 30 augusti blev 4 st. sverigede-
mokrater brutalt misshandlade med jarnrbr,
batonger och andra tillhyggen, av ett 40-tal
maskerade anarkister. kommunister och diver-
se invandrare
Det \Jar n~1rde fyra var iJa vag fran motet som
en gang anarkister, kommunister och invan-
drare gick till attack. Sverigedemokraterna
blev brutalt misshandlade, de fick slag med
jarnrbr och batonger emot huvud, ansikte och
kropp.
Polis och ambulans kallades till platsen, alia
fyra fbrdes till sjukhus. Tre blbdde ymnigt ur de
huvudsar de fatt, och fick sys med atskilliga
stygn av sjukhusets kirurger.
Sverigedemokraterna fbrdbmer med kraft
detta kommunistiska angrepp pa demokratin
och yttrandefriheten.
Detta terrordad visar inte bara hur desperata
motstandarna ar, utan aven att de helt saknar
argument fbr att klara en debatt om den sven-
ska invandringspolitiken.

Sverigedemokraterna hailer den fbrre statsmi-
nistern Ingvar Carlsson personligen ansvarig
fbr denna attack. Bakgrunden ar att han i sitt
tal i Almedalen 1996, uttryckte:
"Sverigedemokratema maste stoppas till varje
pris"
Oetta ser vi som en tydlig uppmaning fra.n
Ingvar Carlsson till "stormtrupperna", att precis
som han sade - stoppa oss till varje pris.
Med andra ord, rena rama uppviglingen.
Vi viII passa pa att tacka alia de medlemmar
och sympatisbrer som har ringt och uttryckt sin
medkansla. Vi viII ocksa tacka fbr alia de
blommor och "krya pa dig kort" som vi har fatt.
Det kanns skbnt att veta att folk tanker pa oss!
Pa grund av detta politiska terrordad, har vi
hbgprioriterat sakerheten och anvant pen gar
som bl.a. skulle anvants till augustibulletinen
till skyddsatgarder for vara lokaler och vara
kandaste medarbetares bostader.
Av verkligheten framgar det nu overtydligt
vilka grupper i samhallet som star fbr det
rasistiska (politiska) valdet.

Valfondstavling!
Vi hade tankt att ha en valfondstavling vid 100 OOO-kronorsgransen. Men i oeh
med ovan staende attentat hann vi inte skieka ut nagon bulletin innan 100000-
kronorsgransen spraektes, sa denna bulletin galler augustilseptember.
IsUillet utlyser vi valfondstavling till 150000:-. Priset ar som vanligt ett livstidsmed-
lemskap till den som spraeker 150 OOO-kronorsgransen.K6r hart, valet narmar sig!
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Den svenska extremismen
Sverige brukar ofta kallas for

landet lagom, eller for medelva-
gens land. Ett namn som vi fick
av en arnerikansk fOrfattare, som
skrev en hel bok med det namnet.
Det blev sedan ett ~herkommande
tema i utHindska journalisters
reportage om Sverige.
Detta har ocksa praglat var egen
sjalvbild, dar vi uppfattat oss
som balanserade och sansade i
stOrsta allmanhet, till skillnad
ifran manga i utlandet.
Det fanns en tid nar detta stamde
ganska bra med verkligheten,
aven om vi har odlat en del sar-
drag i kynne och nationalkarak-
tar. I dagens Hige havdar jag att
denna bild inte Uingre stammer,
och amnar ta upp tre exempel dar
det Svenska samhallet utmarker
sig pa ett extremt satt.

Den svenska skattepolitiken ar
extrem i den betydelsen att vi har
varldens hogsta samlade skatte-
tryck. Trots detta vimlar den
politiska debatten av forslag pa
nya skattehojningar.
Manga motioner till den social-
demokratiska partikongressen
handlar om hur man ska kunna
pressa fler skattekronor ur det
Svenska folket, eller annu hellre
ur svenska foretag.
Trots att c:a 70% av svenskarna
ar bidragsberoende i nagon form,
vill de flesta sossar hellre hoja
barnbidraget, an att sanka skatten
for laginkomsttagare.
Hoja bidragen i stallet fOr att
sanka varldens hogsta skatte-
tryck! Tala om extremism!
For sossarna ar det viktigare att
behlUla makten och kontrollen
over folket, an att II1ta dem dis -
ponera sin egen inkomst i en
rimlig utstrackning.

Den svenska skatteextremismen
ar skadlig for ekonomin och
moralen i samhallet. Att jobba
svart uppfattas inte langre som
nagot klandervan for stora kret-
sar av det Svenska folket.
Det andra exemplet jag vill ta
upp kanske forvanar en del. Men
jag tror att det har paverkat sam-
hallslltvecklingen i langt stOrre
utstrackning an vad manga inser.

Vart land ar formodligen det
mest sekulariserade landet i varl-
den. Detta har medfOrt en ofOr-
maga och ett framlingskap infor
andliga sporsmal. Det hor inte
riktigt till god ton att ta upp sada-
na amnen till diskussion.
Nar det trots allt sker, blir ofta
sUimningen fOrlagen eller
anstrangd. Det ar olyckligt efter-
som det beror livets centrala fra-
gor som anda finns dar, yare sig
vi diskuterar dem eller inte.

Det finns en andlig vilsenhet
vart samhalle, som bl.a. resulterat
i att manga manniskor forlorat
sin inre kompass. Dagligen kan
vi lasa i tidningarna om hur
norm- och moralupplOsningen
tilltar.
Vilsenheten resulterar ofta i att
folk letar upp nagot slags reli-
gionssubstitut (t.ex. antirasis-
men) eller blir offer for en massa
trender och moderiktningar. Ett
fungerande samhalle maste byg-
gas upp kring ett gemensamt
normsystem, med lagar som gal-
ler fOr alla. Det har vi inte idag.

Trenden ar i stallet att flera grup-
per kraver och far sarbehandling,
samtidigt som lagar stiftas som
endast ar avsedda att tilHimpas pa
vissa kategorier.

Ett exempel: Under
Sverigedemokraternas torgmo-
testurne i somras, sa polisanmal-
des en kulturberikare som gjorde
s.k. Hitlerhalsning vid motet.
Aklagaren vagrade aU ta upp
fallet med motiveringen att brott
ej kunde styrkas! Detta trots aU
det fanns tre vittnen som kunde
styrka brottet!
Handlingen ar saledes tillaten
ibland, och klassas som hets mot
folkgrupp ibland, beroende pa
vad som fOr tillfallet star i justiti-
edepartementets politiskt korrek-
ta tramsdirektiv, som gar ut till
aklagarna med jamna mellanrum.

Det tredje exemplet p<1 svensk
extremism ar naturligtvis massin-
vandringen. Inget land i vastvarl-
den har i fbrhallande till sin folk-
mangd tagit emot s<1manga eko-
nomiska emigranter som Sverige.

Au detta innebar en social, eko-
nomisk och kulturell katastrof, ar
uppenbart for alIa som vill se
sanningen i vitOgat. Tyvarr har vi
Sverigedemokrater statt ganska
ensamma nar vi har havdat det de
senaste 9 aren.

Utvecklingen har dock bekraftat
det som vi sa ihardigt varnat fOr i
s<1manga ar. En fraga som infin-
ner sig med anledning av detta,
och med tanke pa hur vi blivit
bemotta i debatten ar:
Hur kan nt'lgra som haft st'l fel
ft'l st'lratt???

Tomas Johansson,
ordforande SD-Stockholm.



CEIFO-BRA-rapporten vackte
en hel del uppstandelse nar den
presenterades i juni -97.
Den pastods bland annat visa att
svenska skolungdomar har daligt
fOrtroende fOr de mokra tin som
styrelsesatt, och att manga tviv-
lade pa att fOrintelsen agt rum.

Manga minns val Goran Persson
nar han vid riksdagens avslut-
ning gick upp i talarstolen, och
lovade att information om forin-
telsen skulle sandas ut till alIa
husMll. Totalt har 7.927 elever
fran 120 skolor fordelade pa 60
orter i samtliga lan, besvarat en
enkat som ror utsatthet for
etniskt och politiskt relaterat hot
m.m., spridning av rasistisk och
antirasistisk propaganda. Samt
attityder till demokrati m.m.
Elever fran arskurserna 6, 7. 8
och 9 pa grundskolan, samt ars-
kurserna 2 och 3 pa gymnasiet.
ingick i undersokningen.

Hur hade da media kommit fram
till att var tredje elev tvivlade pa
att fOrintelsen agt rum?
Jo, genom att lagga ihop svarsal-
ternativen "ganska saker", "lite
osaker", "inte aIls saker" och
"vet ej" fick man 34%. Helt
sakra var saledes 66o/c.

Att 12-13-aringar som inte har
studerat andra varldskrigets his

toria inte ar helt overtygade om
att fOrintelsen agt rum, maste
alltsa resultera i att regeringen
gar ut i en kampanj med infor-
mation till Sveriges alIa hushall!

Standigt des sa aterkommande
fall av moralisk panik. Hur yore
det med lite mer eftertanke och
begrundan i svensk politik, garna
kombinerat med en storre skep-
sis till massmediala Mrdvink-
lingar och joumalistiska upprag?

Vad giiller Sverigedemokrat-
erna sa bar undersokningen
syn for sagen. Ingen annan
nationell organisation, natio-
naldemokratisk eller anti de-
mokratisk, har naU ut till sa
manga skolungdomar som SD.
17,1% uppger att de en eller
f1~ra ganger kommit i kontakt
med material fran oss!

Bland de andra fern organisatio-
nerna som finns namnda i enka-
ten ar tva nedlagda, och av de tre
ovriga nar ingen upp till 2%.
I sanning uppmuntrande siffror
eller hur?
En fOrtjanst med CEIFO:s under-
sokning ar att man klart deklare-
rar att Sverigedemokratema inte
ar nationalsocialister eller rasis-
ter. Man redovisar pa ett anstan-
digt satt vara srandpunkter och
ideer.

Pa sid. 27 skriver man bland
annat:
"Grundtanken i partiets bud-
skap ar aU varje manniska
skall stanna i sitt eget hemland
eller i sin egen kulturella sfar.
Om olika kulturer blandas
leder det enligt partiet ound-
vikligt till sociala, politiska och
religiosa konflikter och fram-
vaxten av ett multikulturellt
valdssamhalle" .

Aven pa andra stallen framkom-
mer att man forsratt att SD ar en
nationellt demokratisk samman-
slutning.
Pa sa satt skiljer man sig pa ett
positivt satt fran
Rikspolisstyrelsens skrift
"Nazist, rasist eller bara patriot?"
- dar forfattarna Aima-Lena
Lodenius och Per Wikstrom,
framhardar i att beteckna SD
som nazismens parlamentariska
gren.
Detta ar inget annat an grovt for-
tal, och ett forsok att desinforme-
ra svenska poliser. En civil utga-
va lar vara pa gang.
Vagar man hoppas pa en skarp-
ning till dess?
Eller skall beljugandet av den
nationella rorelsen fa fortsat-
ta?

OBS VIKTIGT! OBS VIKTIGT! OBS VIKTIGT! OBS VIKTIGT!
Forbud mot uniformsliknande kHidsel vid aHa SD-aktiviteter!

Genom art fotografera eller omtala manniskor som under SD-aktiviteter burit uniformsliknande
kladsel har journaiister tidigare lyckats art falskeligen utm(lia Sverigedemokraterna som ett odemo-
kratiskt parti.
Anvandning av s~dana kladespersedlar har darfOr fOrbjudits i samband med vMa aktiviteter. Den
som trotsar fOrbudet avvisas. Om det finns praktisk anledning att fr~g~ bestammelsen, t.ex. vid vis-
telse i skog och mark. meddelas undantag ikaIlelse. (Riksstyrelsen)
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20-arig irakier greps fOr knivdad

Redan dagen efter knivdMet p~ BI~
Stallet i stadsdelen Angered norr om
Goteborg, hade palisen namnet p~ den
nu gripne 20-mge irakiern, som ar Icand
sedan tidigare av polisen fOr vMdsam-
heter.
Han anholls i sin fclnvaro och p~traffa-
des natten till igilr i en Higenhet i stads-
delen Bergsjon, tillsammans med en
karnrat aven han irakier.
Kamraten greps aven han, ~ han miss-
tanks vara inblandad i ett knivdrama i
Nordstan under den gillgna helgen.
20-mngen som misstanks fOr dMet vid
B~ Stallet har erkant de faktiska om-
standighetema, men inte mordforsok.
Men det kommer nog snan det ocks<i,
sager kommissarie Bertil Svensson p<i
lanskriminalen.
Sedan tidigare fanns en person gripen
fOr dramat i Nordstan, han haktades
idag. - De har killama tillhor samma
gang, sager Bertil Svensson. Fyra ung-
do mar skadades nar 20-mngen och tv<i
medbrottslingar drog kniv i Angered.
De som skadades allvarligast, tv<ijugo-
slaver boende i Lovgardet fick kniv-
hugg i hals och rygg. De tva andra. ira-
kier boende i Hammarkullen, skadades i
armar och handleder.
Efter knivbclket har manifestationerna
avlOst varandra i stadsdelen. Senast har
ett tiotal trossamfund och flera fOre-
ningar enats om en uppmaning till poli-
tikerna vid Gustaf Adolfs torg.
Svensk-libanesiska fOreningen, Svenska
missionsfOrbundet, Svenska Kyrkan,
Islamiska fOrsamiingen, bstasyriska
kyrkan och Orientaliska katolska mis-
sionen ar n<igra av demo Tillsammans
med polisens ungdomsjour och fOral-
drarvandrarna i Hammarkullen, vill de
au politikerna stoppar den materiella
och sociala nedrustningen i stadsdelen.

(Goteborgs-Posten 961031)

Flyktinghjalp
FN-organet UNRWA, som hjalper 3,3
miljoner palestinska flyktingar i
Mellanostern har f<itt IOfte om 900 mil-
joner kronor i bidrag nasta ilr. Det ar
lillgt under de 2,4 miljarder som
UNRWA begart. Sverige ar nast stbrsta
bidragsgivare med 137 miljoner kronor,
efter USA som skanker 470 miljoner.

(lngen kallhanvisning. tyvarr)

Underlatta fOr medborgarskap
Det m<1stcbli lattarc for invandrare utan
forme IIa idcntitetshandlingar att bli

svenska medborgare. Efter ungefar tio
ilr i Sverige bOr man kunna ge aven
denna grupp medborgarskap, fOreslilr
invandrarverket. - Det ar inte rimligt att
de som saknar formella ID-handlingar
fOr all framtid skall vara utesluma fr<1n Tryckfriheten 230 ar
au bli svenska medborgare. sager Bo - Den 2 december 1766 fick varje
Lundberg vid invandrarverket. svensk ratt an lasa all manna handlingar
I dag ar oklar identitet det vanligaste och ge ut tryckta skrifter utan fOrhand-
skillet att neka n<igon svenskt medbor- scensur. TryckfrihetsfOrordningen (TF),
garskap. Det senaste <irethar invandrar- som ger dessa rattigheter grundlags-
verket anvant den motiveringen vid skydd, ar varldens aIdsta av sin slag. I
2900 avslag. ' m<1ndags fyllde den svenska Tryckfri-
Oftast drabbar det flyktingar frfullander hetsfOrordningen 230 k
i kaos dar administrationen har rasat Bemarkelsedagen firades med oppnan-
samm an , som exempelvis Somalia eller det av en historisk utstallning, i Riks-
Afghanistan. Invandrarverkets skrivelse arkivets Iokaler, om tryckfrihetens skif-
nMde inrikesdepanementet ig<ir. Dar tande Oden.
sager man sig vara val medveten om - Ranen att frin uttrycka tankar och ta
problemet och fOrbereder en utredning. del av allmanna handlingar tas hos oss
Den kan mynna ut i en proposition for given. Men det ar en raU som stan-
nagon g;1ng under v<iren 1998. digt m<1stefOrsvaras, framholl - den f.d.

(IT 961026) PolPot-anhangaren - numera Sveriges
Riksdags talman Birgitta Dahl.
Det framhMls ofta vilken stor betydelse
TF haft fOr den svenska demokratin och
valfardssamhaIIets framvaxt. Det anses
ocksa till stor del vara TF:s fOrtjanst att
Sverige inte har n<1gon namnvard kor-
ruption inom offentlig fOrvaltning.
Sveriges medlemskap i EU har dock
rest fr<igan om TF m<1ste inskrankas.
Den offentlighetsprincip som hyllas i
Sverige ar namligen helt frammande i
flera andra EU-Iander.

Familj drev illegal resebyra
Den iranska familjen agerade mer eller
mindre som en resebyra med fullt sorti-
ment. Nu sitter tv<i man fran Angered
norr om Goteborg haktade. misstankta
fOr medverkan till grov urkundsfOr-
falskning.
Bakgrunden ar haktningen av den bkan-
de flyktingsmugglaren Amir Heidari i
Uppsala. Han slapptes i april efter en
langre tid i fangelse pa grund av att han
ordnat falska pass. For ett par veckor
sedan haktades han p<i nytt, misstankt
fOr samma brott. Utredningen visade att
fallet hade fOrgreningar till Angered dar
tre man haktades.
- Det ar samma familj som sysslat med
illegal invadring som har drivit en rese-
byr<i. Vi har hittat planen fOr organisa-
tionen. Den visar att familjen ar inblan-
dad, sager kammar;1klagare Thomas
Ahlstrand i Goteborg.
- De har skaffat pass i olika delar av
landet. Ibland har man kunnat ;ilea p<i
des sa pass som de ar, ibland har man
f<itt fOrandra demo Utredningen ar
omfattande och vi har beslagtagit pass
och handlingar som kan anvandas till
pass, fortsatter han.
En lustig detalj i Gbteborgsutredningen
ar en slakting som levde under namnet
Heidari i Sverige. Nar han haktades av-
slOjades hans ratta identitet och d<ivisa-
de det sig att han var efterlyst.
Resebyran har haft sina kunder i Iran
och Mellersta Qstern. For c:a 20.000 kr
har man f<111en enkcl llygbiljeu oeh

falskt pass. Familjen fornekar brott,
istallet anser man aU man gjort en god
gaming nar man hjalpt sina landsman.

(Goteborgs-Posten 961210)

Ett fall i mangden?
Mohammad Fakhrai, fOdd i Iran men
numera svensk medborgare utpekades
som anhorig till en 8-mg flicka. Men
allt var ett misstag fr<in Invandrarverk-
ets sida.
- Jag har ingen ailing om vem flickan
ar, sager Mohammad. I ett brev frill
Invandrarverket ar Mohammad uppsatt
som referent nar en 8-mg flicka frill
Afghanistan sokt och f<1ttuppehMlstill-
stfuld. Tillstfuldet gays via svenska
ambassaden i Moskva.
Mohammad har aldrig traffat flickan
och ingen p<i Invandrarverket har kon-
taktat honom fOr en s<i kallad anknyt-
ningsutredning.
- Nar jag till slut kom fram till
Invandrarverket fick jag veta att flickan
sokt uppeMllstillstfuld genom mig sager
Mohammad.
GP ringde upp Carina Svanberg p<i In-
vaIldrarverkets tillsti\.ndsenhet3. som
handhar llyktingar fr<1nAfghanistan.
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Invandrarverket ar Mohammad upp-
satt som referem nar en 8-arig flieka
fran Afghanistan sokt oeh fatt uppe-
hallstillstand. Tillstandet gays via
svenska ambassaden i Moskva.
Mohammad har aldrig traHat fliekan
oeh ingen pa Invandrarverket har
komaktat honom for en sa kallad
anknymingsutredning.
- Nar jag till slut kom fram till
Invandrarverket fiek jag veta att
fliekan sokt uppehallstillstand genom
mig sager Mohammad.
GP ringde upp Carina Svanberg pa
Invandrarverkets tillstandsenhet 3,
som handhar flyktingar fran
Afghanistan.
- Jovisst star Mohammad Fakhrai
som referent, sager Carina Svanberg.
Men ban bar ju ingen aning om vem
flickan iir?
- Det verkar valdigt konstigt. Pa
ambassaden i Moskva visste man
ingeming om nagon Mohammad
Fakhrai oeh fliekan ar redan pa vag
till Sverige med sin mor oeh tre sys-
kon.
Mohammad har tidigare varit i kon-
takt med lnvandrarverkct nar hans
mor ville ha visum. Modern har haft
permanent uppehallstillsdnd 1

Sverige. Detta drags dock in nar hon
mest vista des i Spanien.
- Men mamma ager en restaurang i
eemrala stan oeh var tvungen att
komma hit i sam band med bokslutet,
berattar Mohammad. Visserligen
skoter revisorn det mesta, men
mamma maste ju skriva under en del
saker. Den gangen tog det tre mana-
der att fa en visum for 20 dagar oeh
det var oerhort krangligt, sager
Mohammad. Vad har de egentligen
for sig pa lnvandrarverket?

(Goteborgs-Posten 96112 7)

Far full ersattning trots grov rattfyl-
la

Mannen hade 1,73 pramille alkohol i
blodet nar han korde av vagen oeh
skadade sig. Han greps oeh domdes
for grovt rattfylleri. Men hovratten
anser att forsakringsbolaget skall
betala full ersa tming.
Vid trafikolyekor kan skadade fa ide-
ellt skadesdnd for "sveda oeh vark"
samt for "Iyte oeh men samt olagen-
heter i ovrigt". Den berusade man-
nen som korde av vagen oeh kroeka-
de mot en trad skadades svart, bland
annat slets underbenet avo

Forsakringsbolaget ville halvera
mannens ansprak pa ideellt skade-
stand. Men tingsratten oeh sedemera
aven hovratten ansag ime att den
hoga alkoholhalten bevisar art man-
nen varit vardslos.
Hovrartens tolkning var liksom
tingsrattens art han var sa van vid
sprit art han kunde kora med 1,73
promille.
Olof Ulwan ar overlakare vid
Kristine-hamns sjukhus oeh en av
Sveriges ledande alkoholexperter.
Enligt honom ar det 550 ganger stor-
re risk att en med 1,5 promille alko-
hol i blodet rakar ut for en olyeka an
en som ar nykter.
Mannen som hade 1,73 promille
hade enligt egen utsago druekit tva-
tre starkol oeh sju-tio snapsar.

(Goteborgs-Posten 961127)

Haider villiamna ut invandrare.
Ledaren for den Osterrikiska
extremhogern Jorg Haider kraver art
150.000 utlanningar lamnar landet
inom den narmaste tvaarsperioden.
Ledaren for Osterrikes tredje storsta
pani propagerar for an arbetslbshe-
ten skall bekampas genom att den
utlandska arbetskraften i Osterrike
minskas med en tredjedel. "Med
300.000 arbetslbsa har vi 300.000
utlanningar for myeket", har
extremhogerns ledare basunerat ut.

(5venska Dagbladet 970407)

Faeit till korkortspov saldes pa data.
Vagverket har dragit in alia teoriprov
pa arabiska oeh serbiska som kan
goras pa persondatorer. Faeit till
proven befaras ha hamnat pa villova-
gar oeh kommit till forsaljning.
-Det har hant att personer har gjort
pro vet fortare an det gar an lasa alIa
fragor oeh anda haft alla rart, sager
Rolf Bengtsson pa Vagverket till
Norrkopings Tidningar.
Nu maste de som vill gora proven pa
arabiska gora det skriftligt med tolk.
Amalet aterbud har ok at dramatiskt.
Vagverken utreder hur proven kun-
nat komma ut. (Exressen 970916)

Rektor stoppade flagga pa troja.
Tva pojkar med svenska flaggor pa
trojorna fiek inte vara med vid skol-
fotograferingen pa
Snyggatorpsskolan i Klippan. Det ar
inte flaggorna i sig som uppfanas
som rasistiska symboler, menar rek-

torn Christer Pettersson, utan art de
forekom i kombination med texten
"Made of Swedish steel" pa den ena
trojan oeh "Absolut Svensk" pa den
andra. Rektorn sager att han inte vill
se trojorna mer pa skolan. Att ingri-
pa mot den har typen av budskap ar
viktigt, tyeker han. Den ena elevens
pappa har polisanmalt skolledning-
ens agerande. Brottsrubrieeringen i
anmalan ar tillsvidare tjanstefel.

(Sysvenska Dagbladet 970910)

Det var en gang ett land ...
Det var en gang ett land dar det
bodde lagom myeket manniskor. De
flesta som bodde dar tyekte art det
var ett bra land. Alia som ville hade
ett arbete. Alia kunde ata sig marta.
Alia hade bra klader oeh bostad. Alia
sjuka hade rad att ga till lakare, oeh
alla hade pengar till den mediein de
behovde.
Sen kom det en massa manniskor
ifran andra lander dit. De hade hort
att i det dar landet var allt bra. Man
behovde ime arb eta dar. Man fiek
anda mat, klader, mobler, oeh semes-
terresa hem till sitt eget land. Allt
betalades av skattebetalarna i det dar
landet. Vi stannar nog har sa en av
150.000 manniskor. Men det dar
landets egna medborgare, som arbe-
tat oeh betalat skatt tills dess det var
dags for pension, hade det inte sa bra
langre.
Det kostade en valdig massa pengar
att forsorja alla de dar manniskorna,
som kommit ifran andra lander. Det
dar landet ville oeksa visa hela varl-
den hur bra oeh duktiga de var.
Darfor lanade man pengar oeh
skankte hit oeh dit i hela varlden.
Men aek, Ian maste betalas. Vi kan
ime skieka tillbaks folk som kommit
hit for att fa det bra.

Vi maste spara. Sank pensionen,
sank barnbidraget, ta mer betalt for
lakarbesok oeh mediein. Det ar val
mest pensionarer som behover sa
myeket mediein.
Sa nar de inte har rad art kopa sin
livsviktiga mediein, sa sparar vi en
bra slant. Vi slipper ju fran en del
pensionsutbetalningar. De flesta har
val sparat till sin begravning.

BM
(Anonym insandare i okand tidning).
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III Ungdoms-SM i Biljard III

Sverigedemo kraterna
Box 200 85, 104 60 Stockholm
(Mark kuvertet vaktstyrkan)
Med vanlig halsning
IMats Andersson

SD anmaIer Sveriges Radio for hets mot
folkgruppJ

Du kan <her soka till SD:s vakt- Onsdagen den 13/8 sande SD-Riks in en anmalan for
styrka. Da vi kommer att ha hets mot folkgrupp till Justitiekanslern (JK).

manga granskande ogon pa oss, ar Anmalan avser ett program sant i Sveriges Radio den
det en forde! om du ar sjaIvdisci- 16/7 -97, namligen Studio Ett i Pl.
pIinerad, och kan uppfbra dig pa I programmet uttalar den gamle rodvinsbolsjeviken
ett professionellt satt. Det ar en Jan Guillou ordet "svartskallar". Avsikten med var

forde!, men ej nagot krav, ifall du anmalan ar bl.a. att ta reda pa am lagen galler alIa,
ocksa: eller am den enbart ar riktad mot invandringskritiker.

-Har fullgjort din varnpIikt Saken ar namligen den att bater tidigare domts ut fOr
-Haller pa med nagon form av exakt den formuleringen, nar den anvants i narradio-
idrott sandningar (dock ej SD:s).
Den traningsform som vi kommer Om JK inte valjer att atala sa uppfattar vi det sam en
att anvanda oss av ar brottning andring av praxis, skriver vi i var anmalan.
med de tva stilarna grek. rom. och
fri sti!. Vi kommer att halla till i en Forvanandsvart snabbt fick vi ett svar pa var anma-
inomhusIokaI, dar allting finns for Ian. Naturligtvis sa anses det inte vara hets mot folk-
att tacka vara behov. For att grupp!
kunna sanda in din intresseanma- .•Den sam i programmet faIl de yttrandet svartskal-
Ian, sa maste du vara medIem. Din lar tog klar sHillning fOr invandrarna. It Skriver
intresseanmalan skickar du till: Justitiekanslern!

Jaja, inte for att vi trodde pa en fallande dam, men
anda. Det intressanta ar saIedes inte vad som sags,
utan vem sam sager det. Undrar om samma sak gal-
ler aven fOr bankran?

SD:s vaktstyrka

Upprop!
Sverigedemokratema har fOr avsikt att trana upp
ett ungdomslag i Biljard. Laget kommer att tavla 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 19,74802 TIERP

Vihar en ambitios medlem i Norrtalje som vill ha
hjalp med flygbladsutdelning. S<1du som bor i
Norrtalje med omnejd, och som vill gora en fin

insats fOrditt fosterland.-Hor av dig till partikansli-
et i Stockholm, s<1formedlar vi kontakten.

Tel. 08-641 20 11.

stllubiblltcr far 5ncrigc
AlIa ni som var SD-medlemmar under 1993 och 1994 kommer sakert iMg att vi samlade in kandidater
till kommunfullmaktigevalen via SD-bulletinen, nu ar det dags igen. Naturligtvis behover du inte vara
villig att sitta i kommunfullmaktige for att vara kandidat i valet, vi behover s<1valutfyllnadsnamn som
gruppledare. Blanketten skickas till SD-Riks: Box 20085, 10460 Stockholm. Fr<1gor:08-64120 11.--------------------------o Sjalvklart staller jag upp for SD i valet -98!
Namn: _
Adress: _
Postnummer och ort: _
Telefon: _
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~ Nagra intryck ifran kommunfullmaktige i Hoor ~
~ ~~ Av Anders Westergren ~
[!]. [!]

Vid valet 1994 gick SD kraftigt
framat i Hoors kommun i meIler-
sta Skane. Vi fick mer an fOrdub-
blat rostetal i valet till kommun-
fullmaktige. Nu nar det snart
bara ar ett ar kvar till nasta val,
tankte jag summera lite intryck
fran tiden i fullmaktige.

Jag stod som andra namn
pa valsedeln, forst stod Tina
Hallgren-Bengtsson. Detta fak-
turn var sakert en mycket star
orsak till framgangen. Tina hade
namligen under sin tid som
ensam representant fOr SD 1991-
94, visat att vi var ett seriost
alternativ till de etablerade parti-
erna. Hon hade aven satt sig i
respekt hos motstandarna bade
genom valformulerade insandare
i lokalpressen, och genom manga"
inIagg i olika fragar i kommun-
fullmaktige. Detta bidrog till au
gora henne till en lokal kandis.

Fore valet -94 spadde fIera
journalister, politiker och andra
"experter" att SD skulle aka ur
fullmaktige. Orsaken till detta
skulle vara att invandrarverket
nyligen lagt ner den mycket stora
fIyktingforlaggning, som funnits
pa en friluftsgard och hotell norr
om Hoor. Istlillet okade vi sa
mycket att vi kommunalt inhos-
tade fIer roster an Folkpartiet och
aven fIer an KDS. Detta har for-
bryllat fIera sociologer, politiska
skribenter m.fI. till den grad att
Tina och jag till en borjan fick
stlilla upp pa fIera djuplodande
intervjuer med dessa.

MandatfOrdelningen
Hoors kommunfullmaktige ar
fOljande: Socialdemokraterna
(s) 14, Moderaterna (m) 12,
Centerpartiet (c) 6,
Miljopartiet (mp) 3,

Sverigedemokraterna (sd) 2,
Folkpartiet (fp) 2,
Kristdemokraterna (kd) 2.

Nar kommunfullmaktige
beslOt om representationen i
namnder och styrelser, visade det
sig att Folkpartiet och
Kristdemokraterna "bjods" pa
platser av sina borgerliga frander
M och C. Socialdemokratema
och Miljopartiet holl ihop pa sin
kant.

Detta innebar alltsa att SD
effektivt halls utanfor alia de
kommunala namnderna och sty-
relserna, medan de tva borgerliga
partier som samlat mindre roster
an vi kom in. Ett undantag
utgjorde dock kommunfullmakti-
ges valberedning. Denna ut6ka-
des namligen med en plats sa att
SD ocksa skulle bli representerat.
Ett forvanande undantag.

Hoors kommun har alltsa
en bargerlig majoritet, men en
mycket osaker sadan. Speciellt
pa den senaste tiden har C ofta
allier at sig med S, som redan
tidigare har kunnat parakna st6d i
alIa viktiga fragor fran MP.

SD brukar betecknas som
ett "extremt hogerparti" i media,
men om man granskar hur vi ros-
tat i kommunfullmaktige, finner
man att vi i majoriteten av fallen
hamnat pa samma sida som S
och MP, alltsa knappast hogersi-
dan. Detta ar egentligen helt fOlj-
driktigt. De fiesta voteringar har
handlat om barn-, utbildnings-
och sociala fragor. Detta ar de
tunga bitarna i kommunens bud-
get.

For en som satter sig in i
SD:s politik ar det inte fOrvanan-
de att vi kampar for en socialt
ansvarsfull politik, det framgar ju
klart av vart partiprogram att vi
viII ateruppliva folkhemstanken.

Darmed ar det ocksa natur-
ligt att vi kampar mot borgarnas
fOrsok att riva ner de sista rester-
na av folkhemmet. I dessa fragor,
liksom i de fiesta andra, fungerar
KDS och FP i stort sett som vil-
jelOsa st6dpartier at Moderaterna.
Centem hoppar lite hit och dit,
medan Miljopartiet st6der S, men
ofta forst efter det att deras eget,
ej sallan fullstandigt orealistiska
forslag rostats ned.

En sak som slagit mig ar,
att det i de tre stora partierna
finns en grupp fullmaktigeleda-
mOter, som aldrig nagonsin yttrar
sig eller har nagra asikter aIls,
utan enbart fOljer partilinjen sla-
viskt. De sager "ja" nar deras
partikarnrater sager det, racker
upp handen nar deras partikamra-
ter gor det, etc. Det finns till och
med de som sprattar upp kuver-
ten med handlingama nar de satt
sig till ratta infor motet!

Tva ganger har det Mnt att
SD:s ledamoter rostat pa olika
forslag. Det ena fallet gallde ett
personval till en vattenvardssty-
reIse, dar Tina och jag rostade pa
olika kandidater. Det andra fallet
var en fraga om omorganisation
av kommunens arbete. I det fallet
rostade Tinas eftertradare Helen
Andersson och jag pa olika alter-
nativ.

En fraga som man ofta far
ar: Hur blir vi behandlade av de
andra ledamotema? Jag maste
svara: Korrekt av de fiesta, ja
t.o.m. vanligt av fIera stycken.
Det pastas ibland att vi skulle
vara "fullstandigt isolerade"
O.S.v.

For en tid sedan sade
Hoors moderata kommunalrad sa
i en intervju i Expressen, men
sadana pa"staenden har framfOrts
tidigare ocksa. Det stammer dock
inte.



Forvisso undviker de andra
partiema att stOdja vAra forslag i
de allra flesta fall, men fullstful-
digt isolerade ar vi verkligen
inte. Bl.a. har kommunalrMet
fOrsokt overtala oss att rosta pa
den moderata linjen vad gaIler
organisationsfragor.

I flera personvalsfragor har
vi kunnat diskutera med andra
partiers ledamOter, vi har fatt ige-
nom en motion helt ograverad,
en annan motion har tagits upp
av S i nagot modifierad form,
vAra synpunkter har i viss man
beaktats vad galler procedurfra-
gor i valberedningsmoten o.s. v.

Dessutom har vAr represen-
tation i fullmaktige inneburit, att
vi behandlats rattvisare i lokala
och regionala medier aven om vi
inte kan parakna samma behand-
ling som ovriga partier.

Sjalv traffar jag ofta man-
niskor som uttalar sitt stOd for
SD, bara nagon enstaka gang har
det vant tvartom.

En intressant sak ar att jag
vet att en del fullmaktigeledamo-
ter tillhorande andra partier, pri-

~rattis!
':}ji gratulerar \lara kommun(uUmaktige-
lebamiiter ~nbers 0 ~elen i ~iii:ir, tiU
beras tiUiikning. <l&nsbagen ben 3 sep-
tember tick be en (iten ~akan pa 49 em

ocb 2.650 gram.

vat har sagt att de inte vill ha hit
nagra flyktingar.

Det kanns darfor bra nar
man kan begara votering i den
fragan och fa hora dessa manrus-
kor saga "ja" till flyktingmotta-
gande, det maste iinda svida lite.

Hur blir d:1 framtiden for
SD i Hoor? Att Tina lamnade
bade fullmaktige oeh paniet fOrra
sommaren kan naturligtvis inne-
bara att vi tappar vaIjare.

Tina var ju SD:s ansikte
ut:1t lokalt, och hon och hennes
man Jan Bengtsson grundade
Hoorsavdelningen. Helen
Andersson ersatte Tina i fullmak-
tige och gor ett gott arbete dar,
men varken hon eller jag ar
n:1gon lokal kiindis p:1 det satt
som Tina var.

Daremot hnns det som om
SD:s installning och varderingar
fAr ett allt storre sWd bland folk i
allmanhet.

Konkreta bevis pa det har
vi hfu- nere i Sk~ne cch BIekinge
fatt t.ex. i form av en m:1ngdub-
belt stegrad efterfdgan p:1 infor-
mationspaket det senaste Aret.

Skulle jag tippa kommun-
valet i Hoor -98 som laget ar
idag, tror jag p:1tre mandat

Vi behover bara oka v:1rt
rostetal med 30-40 roster s:1ar vi
dar. I ett par rena landsbygdsdis-
trikt i Hoors kommun nMde vi i
valet -94 upp till mellan 7 oeh 8
procent kommunala roster. Vi har
som mal att na upp dit i kammu-
nen sam helhet. Flera orosmoln
finns dock.

Bl.a. har ett lokalt pensio-
narsparti, "Trygghetspartiet" star-
tats, och dess program tycks
likna v:1rtpa flera punkter.

Pa det hela taget tycks
dock framtiden vara ganska ljus
fOr SD har nere.

Detta i takt med att med-
lemsantalet okar
Skane/Blekinge-distriktet, okar
ocksa antalet aktiva och darmed
vAra mojligheter att na annu fler
manniskor.

Anders Westergren
KommunfuIlmaktigeledamot for
Sverigedemokratenza iHoor.

Vi viII ha fortfarande
ha klipp!

For ett och ett halvt ar sedan efterlyste vi
urklipp om SO, for att satta in i vart historis-
ka arkiv. Oet gav resultat! Vi far oss tillskick-

at en hel del.
Men det skrivs om oss nastan hela tiden!
Och over hela landet! Oarfor viII vi fortlo-

-----S~a-l-:-i-g-g-e-r-d-::--e-t-t-:-:il...,...l-••-.----I pande fa urklipp inskickat till oss, for att vi
skall kunna fylla pa vart historiska arkiv. Sa,

En del medlemmar undrar varfor vi pASD:s inbetal- alia medlemmar som laser nagot om oss i
ningstalong fr:1gar efter fodelsedata. Det beror heIt tidningen:

enkelt pAatt vi mAste veta om personen som betalar in k" k " d t'
en medlems avgift, skall vara undoms eller vuxenmed- SIC a In e"

lem. Tack!
Sedan ringer vi upp en del medlemmar for att fraga om Vi tackar den medlem? som anonymt
de vill vara med pa flygbladsutdelningar. Vi ringer da skankte oss frimarken till ett varde av 105:-.
garna till tonAringar som ar raska i benen, och inte till Det ar alltid roligt att fa bid rag till partiets

medlemmar som har fyllt 90 Ar... verksamhet, da vi som bekant helt och hal-
let finansierar partiet pa medlemmars och

sympatisorers bidrag.
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Carl I Hagen och Frem-
skrittspartiet fick 15,3 % !

Det nOTska valet den 15 september blev for oss
Svenska nationella mycket bra. Forvisso ar det nor-
ska framstegspartiet inte ett nationellt parti, utan
bara ett s.k. "missnojesparti", av typen Ny
Demokrati. Men de vill som bekant starkt begransa
invandringen till Norge, vilket gor oss valdigt
glada ~t deras valframg~ng.

Grattis Carl I Hagen!
Hmm, Norge ar inte med i ED.

Fremskrittspartiet ar det andra stOrsta partiet,
gott om jobb, sota toser, vacker natur, oljepeng-
ar ... Tusan vet om man inte borde emigrera!

Nytt fran Frankrike
Front Nationals borgrnastare

domd for "rashets".
En fransk domstol har domt VitroUes
kvinnliga borgmastare Catherine Megret,
till tre manaders fangelse (villkorligt) fOr
s.k."rashets".
Hon fick ocksa 65.000 kronor i boter fOr ett
"rasistiskt" uttalande i en intervju fOr den
tyska tidningen Berliner Zeitung i februari.
Hon havdade da att det finns genetiska
skiUnader meUan rasema.

Det far en osokt aU tanka pa
historien om Kejsaren utan klader!

Skenheliga socialdemokrater
Vi noterar med skadegHidje att det pa Socialdemokraternas kongress
i Sundsvall, av 350 ombud bara fanns 3 st. personer med invandrar-
bakgrund. Det blir alltsa inte ens 101<> av deltagarna!
Snacka om att skenheliga socialdemokrater rostar med fotterna!

Sverigedemokraternas Kulturforening inbjuder till forelasning.
loch med detta rneddelande ar Du, kare patriot, inbjuden till en fOreiasning med
Sverigedemokraternas Kulturforening (SDKF) den 25 okrober.
Forelasningen komrner att behandla Hong Kong och de stora forandringar de stelr infor, i och
med det engelska tillbakadragandet. Den kommer att baseras pi personliga vittnesrnil under de
sista dagarna innan rnaktovertagandet.
Forelasningen komrner att hallas i centrala Stockholm, och dar komrner det aven att finnas moj-
lighet att kopa fika och SD-produkter, samt traHa ledande Sverigedernokrater.

Om du ar intresserad sa skickar du in talongen nedan till:
SDKF
Box 20085
104 60 STOCKHOLM
sa hor vi av oss.

;J Sjalvklart ar jag intresserad av SDKF:s forelasning, hor aver till mig snarast.
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Den Svenska Statsskulden
Hur tjock ar din phlnbok?

Vi startar en ny kolumn fOr att vc1ramedlemmar skall kunna se hur Sveriges ekonomiska
till stand forandras milnad fOr milnad. Uppgifterna kommer ifriln Riksgaldskontoret, och
man kan gratis prenumerera pil deras milnadsblad, dar de redovisar det aktuella tillstilndet
for Sveriges ekonomi. Vi har lagt stapeln upp till 1.500 miljarder, fOr det ar vc1rforhopp-
ning att den inte skall behova bli hogre ...
Kom ihag att det ar varken du eller jag som ar ansvariga for statsskuIden. Utan det

ar de poJitiker som de senaste 15·20 aren har vanstyrt Sverige.
Inte minst den jattekompetente Carl Bildt, som tyvarr verkar bli vc1rnaste statsminister.
Under hans tid som statsminister okade den Svenska statsskulden friln 646 miljarder (30
september 1991) till 1.235 miljarder (30 september 1994). Nastan en fordubbling alltsil!

Sil kompetent var han. Det ar faktiskt lustigt, for att inte saga tragikomiskt, for sitter man i
styrelsen for ett fOretag eller en forening, och ekonomin misskots, sil kan man bli bilde ilta-
lad och domd till fangelsestraff fOr del.

Men det gaIler inte om man sitter som ansvarigt statsrad i en Svensk regering!
Sveriges statsskuld den 31 augusti 1997 var pa

1.424200588624:-
1.424 miljarder kronor!

Foregaende m?lOad lag den pa
1.437743268948:-

Saledes en forbattring pa 13!5 miljarder.
SkuIdrantan pa detta beIop.p Jigger pa ca: 100 rniIjarder om aret.

Vi vet att "flykting"politiken varje c1rkostar oss Svenskar ca: 100 mi1jarder om c1ret
(Professor Ferdinand Banks med flera). Om man dil rahar bakilt 10-15 ilr, kommer man
med ranta latt upp i en siffra pa 1000 miljarder, som totalkostnad fOr "flykting"politiken.
Resten av statssku1den stc1r den verkningslOsa U-hjalpen for. Det hemska ar alltsa att
huvuddelen av alla dessa miljarder inte har gatt till oss Svenskar, utan till manniskor som
inte har gjort sig fortjant av en enda krona!
Eftersom de kara kulturberikarna inte arbetar och betalar skatt, sil ar det du och jag som
vackert fc1rbetala det ka1asel.

Det ar bara aU ta fram pIanboken ...

SD:s narradio
Tomas Johansson meddelar att SD:s populara narradiosandningar i Stockholm ater-
upptas den 4 september, efter nio veckors sommaruppehall.
Radio-SD tar tacksamt emot bidrag i form av inspelade reportage, insandare eller
debattinlagg. Inslagen bor vara inspelade pa kassettband. Alla kan medverka pa
detta sarto Alltd aven medlemmar som bor i andra delar av vart vackra fosterland!

SD:s narradio sander i Stockholm pa 88 mghz varje 10r-
dag klockan 1400-1500, med repris torsdagar klockan

2130-2230.



VAL- 130QQQQ' :1Dan, Uddevalla .. 200:-

U SD-Halland 500:-

FONDEN Z [ I
Jakob, Uppsala 60-

290000
Staffan, Kristinehamn 200:-~ Aino, Jarfalla 200-

FORRA ~
, I

~
I

Joakim, Gbteborg 100:-
REDOVISNINGEN 280000 ~ Mikael,Orebro 100-

I ~ Andreas, Lund 4(,\1"\'94 426,32 KRONOR.
I

vv.-

1270000
~

Per, qbteborg 100-

FR.O.M. 9707 05
Eric, Arsta 400-

260000 ~ Lars, Varby 150:·
HAR ~ Leif, Torslanda 200-

FOLJANDE BID~G 250000 ~
INKOMMIT PA SUMMA 970917:

POSTGIROKONTO: 240000 107 399,32 KRONOR.
6293270-2. U 19000

230000 Z Tack igen, alia trogna bidragsgivare,

Mats, Norrkbping 50:-
~ 18000 och tack Ni sam satt in pengar pa

Z valfonden for forsta gangen. Det ar
Joakim, G6teborg 100:- 220000 viktigare an nagonsin art allt fler hjal-CJ)
ave, Gavle 100:- :0 per till i var insamling av pengar till
Robert, Gavle 20:- 210000 valrorelsen -98.
Roger, Norrk6ping 50:- ~ Valfondstavlingen sam vi planera-
Andreas, Lund 250:- 200000 e 16000 de i samband med att 100OOO-kro-
Jimmy H, Gavle 10:- nors gransen passerades i augusti
Lars, Solna 300:- 190000

~
brann inne, tyvarr.

aile, Skbvde 100- 15000 Vi kunde inte prioritera bulletinen
Nils, Moheda 100- I CJ) p.g.a. de sa kallade "anti-rasistemas"
G6ran, G6teborg 100- 180000 ~ politiska terror, det fanns viktigare

CJ)
Tage, Alingsas 75- -<: 14000 arbetsuppgifter. Istallet utlyser vi

Mikael, Orebro 100- 170000
~

I
Valfondstavlingen Nu Den som bry-

Bengt, Uddevalla 300- ter 150000-kronors gransen vinner

Patrik, G6teborg 100- 160000 13000 sam vanligt ert livstids medlemskao I

Eskil, Torslanda 250- I
Sverigedemokraterna, varl 2000- I

Hakan, Kavlinge 50- 150000 12000 INVESTE RI NGS-!Staffan, Kristinehamn 200-
Anders, Stockholm 500:- 140000
Karl-Ivar, Kalmar 50- FONDEN
Mats, Norrkbping 50-

130000 FORRA REDOVISNINGEN:Dan, Uddevalla 200-
Jeanette, Huddinge 100- 10000 19468 KRONOR.
Ingegerd, Huddinge 100- 120000
Ann, Trollhattan 100:-
Joakim, G6teborg 100:- 110000

FR.O.M. 970710Per, G6teborg 100:-
Niklas, Goteborg 500:- 100000 HAR FOLJANDEG6ran, G6teborg 73:-
Jonas, 200:- 90000 BIDRAG INKOMMIT pAGullan, Stockholm 1000:-
Morgan, G6teborg 100-

80000 POSTGIROKONTO:
Mats S, Gbteborg 100:-
A.Nilsson, Trelleborg 100- 6070308-9Anneli, Stockholm 100- 70000
Tomas, .Borlange 100-
Hardy, Alem 100- 60000 Mikael,Orebro 100:-
Medlem i H66r 10- Andreas, Lund 400-
Tage, Alingsas 75- 50000 Per, Gbteborg 100:-
G6sta, Laholm 100- S.Bostrom, Huddinge 532:-
Pensionar, Laholm 50- 40000

Mikael,Orebro 100:-
Kenny, Kungsgarden 200- Steve, Trollhattan 100-
Anders, Stockholm 500:-
Maria, Jorlanda 3000:- 30000 Summa 970902:
Roger, Norrkbping 50-
Hakan, Kavlinge 50- 20000 20800 kronor
Steve, Trollhattan 100-
G6ran, G6teborg 100- 10000 Investeringsfonden har natt malet,
Tor, Hisings Backa 100- vi kommer att redovisa vad pengar-
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