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Valet i Frankrike
Ytterligare framgangar for Front National
Sondagen 15 mars halls regionalval i Frankrike. Det blev
en seger for Lionel Jospin oeh vansterblocket,
vilket inte
ford.nade nagon, och uppenbarligen
var till stor gladje
for var vansterinriktade
journalistkar.
En rejal
droppe malorr i etablissemangets
gladjebagare var an den nationaldemokratiska
rorelsen i form av Front Narional uppnadde en, om an liten, sa dock en
</
framgang.
Front National
hade
sa n upp 16 procent so m mal,
men var en antal tiondelar fran
.::::'::
dena, vilket gay tidningarna
i
Sverige anledning art skriva
an de "hogerextremistiska
rasisterna"
hade "misslyckars·'. Le Pen sjal v var dock
nojd med resultatet,
vilket
han har all anledning
art
vara. Parriets stallningar ar
fasra oeh definitivt
ingen
tillfallig framgang. Den ar
oeksa en bevis pa an der
franska folker inte later sig
luras langre av massmedia,
sam i Frankrike ar am mojligt annu mer hatiska
mot
demokratins
sanna forsvarare
an de ar har i Sverige.

Vagmastarroll
From National kommer nu att fa en
vagmastarroll
i en storr anraJ regioner
dar vansterblocker
inre ar i majoritet. Dar
avgor From National am hogern eller vanstern
kommer an sryra. Bada blacken har dock forklarar an
de under inga omstandigheter
kommer art samarbeta
med Front National; de etablerade partiernas forakt for
folkers asikter ar tydligen lika ston i Frankrike som i
Sverige, oeh manga oheliga allianser kommer med all

sakerher att skapas for art stoppa nationaldemokraterna.
I den sodra region en Provence, dar FN har sin storsta
stod, giek paniet framat med 1-2 procenrenheter.
Det
visar art valjarna pa de plarser dar FN:s inflytande ar sam storsr ar nojda, och art nationaldemokraterna
far fonsart oeh okat fortroende.
Derta ar inrressanr,
med
tanke pa att tidningarna
har forsokt framstalla de oner dar FN
sryr, i synnerhet da Vitrolles dar
de har egen majoriter,
sam
:., nagot slags tyranniska enkla\, ver och "experimenrplatser
'\ for rasisternas
avskyvarda
~\ politik". Till saken hor forsras art demokratins
fiender, bade i Frankrike oeh
Sverige,
verkligen
anser
art en nationell politik ar
motbjudande.
I den saligen insomnade antidemokratiska
tidningen
Expo
stod forra aret am From
National och en del am vad
de hade astadkommit
i sina
orter. Expoganget uppfanade
det bland annat sam nagot
negativt
an
det var "mer
moral" i politiken, an doma av
deras rubriksattning.
An bronsligheten pa dessa orrer minskat med
upp till 40 proeenr namns inre. Kanske
de kriminella
personerna
bakom Expo
uppfanar aven derta sam nagot negativt?

Hatartiklar i DN
Liknande tongangar
kan uppfartas
i de aniklar som
Maeiej Zaremba skrev i Dagens Nyheter 8-9 mars. Den
forsta arrikeln bar rubriken "De rostade bort demokra-

tin", oeh handlar om Vitrolles, staden som enligt Zaremba
"vann sin
ryktbarhet som den (orsta viisteuro peiska stad som demokratisk ordning rostade bort demokratin". DNjournalisten
skriver art han hade
vantat sig en stad i forfall, narmare
bestamt "en om annan utbriind bil
och i ovrigt grdhet". Hans besvikelse
lyser igenom i texten nar han berattar om en stad som ser ut
som "ett slags (orvuxet

for Aids ar Sida. Le Pen har anvant
ordet sidaique (aidssjuk). Pa franska
urtalas det nastan precis som judaique (judisk). Sa naturligtvis maste
han i sjalva verket ha menat judar!

inte vagar lata nationaldemokraterna presentera sin politik, eftersom de
vet an de inte kan argumentera mot
den samt att stora delar av folket
redan sympatiserar med den.
"Nastan 50 procent av (ranska

50 pro cent delar FN:s asikter

va/jare sager sig de/a nagra av
Nationella Frontens ideer. Fler an
vad fjiirde har vid ndgot tillfiille rostat pd Le Pen.
Vad rosde

Det ar verkligen betecknande
foretradare for det politiskt korrekta
etablis-

an

Viillingby".

Det

Det
star
lngennng
om :::
vad Vitrolles
borgmastare,
mme
Catherine
Megret har astadkommit.
I stallet
anstranger
Slg
Zaremba
med
art
beskriva en trist oeh
avfolkad
stad
uran sjal.
I den andra
artikeln
berartas
;;.~
mer om sjalva FN.
·
~
journa IlSterna
./".
har
som
bekant svart
art hirta nagra konkreta argument mot
nationaldemokraterna.
I
stallet anvander
de otroligt
langsokta kopplingar, tar nagot som
nationalisterna
sager och forklarar
art de egentligen menar nagonting
helt annat. Zaremba ar inget undantag. Han anstranger sig hart for art
hitta teeken pa antisemitism
oeh
rasism bakom FN:s urtalanden.
For
art ta ert exempel: Det franska ordet
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semanget
maste
anstranga
sig med art urmala
nationaldemokraterna
sam skurkar,
forkladda
rasister ach art det de
sager egentligen betyder nagot helt
annat. Det bevisar det vi sedan lange
visste, att etablissemanget helt enkelt

"Fran valfardsstat till fattigldnd!"
Forfattaren, fd. kommundirektoren
Tommy Ulmnas, har c:a
30 ars erfarenhet av spelet bakom kulisserna i den offentliga
sektorn. Boken ger dig en logisk forklaring till att aUt har blivit
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alia som kampar
tor
den nationaldemokratiska
rorelsen. Sverigedemokraterna
gratulerar
FN till de uppnadda framgangarna.
Vi ar overtygade om art de kommer
att bli annu storre, oeh aven art vi
Sverigdemokrater
kommer
art ha
star gladje av vart samarbete med
FN i Euro-Nat.

Vit makt och bh~guladrommar
Recension av Anna-Lena Lodenius och Per Wikstroms nya bok
Lagom infor de tva senaste valen har
journalisten
Anna-Lena
Lodenius
sett till att komma- ut med en bok
som handlar
om rasism, nazism,
extremhoger
oeh allt som dar hor
till. Syftet har naturligtvis
varit att
koppla samman alia personer oeh
organisationer
som ar kritiska till
invandringspolitiken
sa att de assoeieras med odemokratiska
rasideologiska rorelser. Detta for a tt sla till
mot det stora folkliga motstand mot
massinvandringen
som
man
vet
finns. Budskapet ar i korthet: "Om
du inte ar nojd med invandringspolitiken oeh inte foresprakar det mangkulturella samhallet ar du Nazist". I
februari kom detta valars "informationsbok" ut.

Vit makt oeh bldgula dram mar
ar en omarbetad
oeh uppdaterad
version av Nazist, rasist eller bara
patriot, den bok som for rikspolisstyrelsens rakning gays ut forra aret.
Den nya boken ar enligt forordet

"en kraftigt
omarbetad
version
avsedd for en bredare allmanhet".
Den kostar emellertid runt 400 kronor, oeh kommer med all sakerhet
bara an lasas av de som har amnet
som sin speeialintresse,
eller som
sjalva berbrs i boken; eftersom den
breda allmanheten till 60-70 procent
ar kritiska till invandringspolitiken
ar det extremt osannolikt
an de i
dessa bistra tider viII betala sa myeket pengar bara for an lasa vilka motbjudande nazister de ar for an de
tyeker som de tyeker.
Boken bygger som sagt i stort sen
pa den tidigare; nagra kapitel har
lagts till, andra
har tagits bort.
Intressant au notera ar au avsniuet
om militama antirasister
inte langre
finns med. I rikspolisstyrelsens
bok
stod det direkt skrivet an AFA var
en militant vansterextremistisk
rorelse som helt tar avscand fran det
demokratiska
samhallet.
Det srod
aven au "ordningsproblemen
vad

det galler motdemonstranterna varit
starre an nar det galler nynazister na", samt ocksa en utforlig redogorelse for till exempel de militanta
antirasisternas
skrammande
vapenarsenal i form av brand bomber och
saltsyra.
Deua
myeket
valkomna
korn av objektivitet
som var den

forra bokens enda fortjanst
lyser
med sin franvaro i Vit makt oeh bid gula drammar; det ar uppenbarligen
inte lamplig kunskap for den "breda
allmanhet" boken sags vara avsedd
for, eftersom det med alltfor stor
tydlighet visar pa au de "goda"
krafterna kanske inte ar sa moraliskt
rena, tappra oeh ridderliga som de
framstalls. Likasa ar avsniuet om
falska fall, det viII saga anmalningar
mot "rasister" vilka visat sig vara
rent bedrageri, borttaget. Kanske ar
det inte bra for den "breda allmanheten" an fa det papekat for sig att
allt som star om rasistisk brottslighet
i tidningarna
kanske inte ar santo
Dessa korn av arlighet och uppriktighet ar i den nya boken i stallet
ersan av eu avsniu under rubriken
"Antirasister". Har omnamns AFA
som en "omstridd" rarelse som

"ibland inte ens drar sig far direkta
konfrontationer i form av stenkast ning oeh vandalisering". T ydligare
an sa vagar man inte beskriva landets
formodligen
obehagligaste
rorelse och farligaste terroristorganisation. Bland andra grupper vars
medlemmar
ar kanda for au ha
anvam vald under godhetens taekmantel
namns
Hasans
vanner,
Riksforbundet
stoppa rasismen och
Ungdom mot rasism. Har namns
dock inget om deras valdsbenagenhet oeh forakt for demokratin. Vad
som ar desto mer obehagligt ar au
sammanstallningen
av dessa rorelser
finns under kapidet "Motdtgarder",
vilket tar upp olika saker man kan
gora och som gors for au motverka
"rasism
och framlingsfiendighet".
Eftersom inget tydligt a vstandstagande tas i boken mot AF A och
deras metoder, kan det tolkas som
att det ar legitimt au ga med i en
sadan rorelse oeh anvanda vald mot
oliktankande.
En intressam punkt i kapitlet om
moratgarder ar det inledande styeket
i "Strategier mot rasism". Dar far
man en vink om vilket oerhort arbete etablissemanget
har lagt ned pa
an indoktrinera
det svenska folket
oeh slapa de motspanstiga
medborgarna in i det mangkulturella
va Idssamhallet, sparkande oeh skrikande
om sa kravs: "Genom aren har mil -

jontals kronor spenderats pd att
bekampa rasismen: Minst dtta riksomfattande kampanjer genomfardes
aren 1985-95, oeb minst 500 lokala
eller regionala kampanjer har finansierats med kommunala eller statliga
pengar under samma
period."
Tydligare kari det knappast sagas; de
folkvalda bryr sig inte om vad folk
tyeker, de ar alltfor upptagna med
au tala om for dem vad de borde
tyeka.
Sverigedemokraterna
far en langt
styeke tillagnat sig under avsnittet

"Nationalistiska partier oeb organisationer". I ansluming
till detta
avsnin namns att vi ar med i NordNat oeh an vi hoppas pa att bli en
del av Euro-Nat,
aven om det i
boken star Inter-Nat(!).
Det redogors i korthet for var politik, var historia oeh vara rostetal de senaste
valen. Bade Lodenius oeh Expo har
lange envisats med att papeka att SD
ar litet oeh pa tillbakagang,
i syfte
an Iura de tidigare
valjarna
att
lamna oss. I den nya boken framgar
ime detta lika klart, men det ar tydligt att forfattarna har svart att slappa denna
linje helt oeh hallet:

"Under 1996 befann sig partiet i en
svacka oeh tidningen SD-Kuriren
utkom bara vid tre tillfallen". Det
namns inte att sidantalet
utokats,
samt an tidningen under de tre tidigare aren bara utkommit
med tva
nummer per ar.
Nyn for boken ar oeksa avsnitten
om populistpartier
oeh debattorganisationer mot invandring.
Tidningar
och
sammanslumingar
som
Fri
information,
Bla-gula
fragor,
Folkviljan
oeh
massinvadringen,
samt partier som Sjobopartiet
oeh
Ny demokrati togs inte upp i den
tidigare boken. I den nya tas som
sagt alia organisationer
upp som
nagon gang uttalat sig kritiskt mot
invandringspolitiken,
vilket
alltsa
inkluderar
de ovan namnda.
Det
finns all anledning att stalla sig fragan om det over huvud taget finns
nagot satt att uttala
kritik mot
invandringspolitiken
uran att sammankopplas med nazister oeh rasister.
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kladsel. vid alIa SD-akti\;iteter!

Genom aU fotografera eHer omtala manniskor som under SD-aktiviteterburit
unifOtrnsliknande
kHidsel har journalister tidigare lyckats att falskeligcn utmala Sverigedemokraterna
sOrnLert odemokratiskt parti.
.
.
Anvandning av sadana kladespcrseJlar
har J~irn)r mrbjudits i samband med vara aktiviteter. Den
sam trotsar fOrbudet avvisas. Om det finns praktisk anledning att frang~l bcsUimmelsen, Lex. vid vis~
tclse i skog och mark, meJdclas lllldantag i kallelsc.
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Hurra for Danmark!
Danmark
har i svenska bgan inte
bara varit ett land valbnt
for att ha
ett oforstaeligt
sprak, ett gemytligt
folk, varldens basta 01 samt ett framgangsrikt fotbollslandslag.
Till ass i Sverigedemokraternas
stora gladje har dansk politik ocksa
visat sig vara av stark dansk kaliber.
Den 18 november 1997 fick svenska
folket bevittna att den politik SD
star for, slog igenom starkt i van
bra grannland Danmark.
Danske Folkeparti
(DF) sam ar
ett utbrytarparti
fran Fremskrittspartiet fick hela 6,8% i deua framgangsrika kommunval.
Fiest mandat
erovrades i fororterna
runt om den
kungliga huvudstaden Kopenhamn.

Nyval
Der val som nyligen genomfordes
i
Danmark var ett nyval utlyst av den
socialistiska
starsmimstern
Paul
Nyrup Rasmussen, deua for au fbrhoppningsvis kunna starka sin stallnll1g. Detta gynnade
Jet Danske
Folkeparti,
som fbr forsu g:'ingen
stallde upp i Folketingsvaler.
De
ragade in i den danska riksdagen
med hela 13 mandat
(ca 7,5%).
Detta var en enorm framgang, men
der har de svenska medierna
inte
velar tala om for oss.

Invandring som huvudfdga
Huvudfragan
under den danska valrbrelsen har till storsta del en handlat
om invandringsoch flyktingpaliriken. Skall man jamfora med Sverige
har vart bra
grannland
Danmark
inte ails ragit emot lika tn:i.nga sa
kallade
kulturberikare
den
ursrrackning som vi idag ser i van
Sverige. Men anda var invandringen
en her Fraga i valrorelsen.
DF:s mycket karismatiska
och
srarka kvinna och paniledare
Pia
Kj~rsgaard
har bestamt hJ\·dar au
f1ykringar inre skall bli im'andrare,
och au de absolut inre skall mregreras i det danska samhaller. Ar 1997
bb· hon suverant
arets poJiriker
med 34% av de angivna rosrerna i
en
opinionsundersokning
(GfK),
som ocksa publicerars i dagsridningen BT.
Ni SD-are, som laser deua och
undrar varfor den danska politiska
utvecklingen
genom forts
fort.

sa

skall veta an den massmediala bilden ar helt annorlunda i Danmark.
Dansk massmedia ar namligen
arliga mar sin folk och valjer att tala
sanning och halla sig till verkligheren. Dessurom har DF aldrig malars
Llpp sam ert nazistiskt pani. Under
sr()fre delen av 1997 har den tabloiJ;] dagstidningen
Eksrra Bladet haft
13nga, objektlva anikelserier om den
olonsamma invandringen.
Danska falket har ocksa fatt seriasa
fakta
om
kulrurberikarnas
bronslighet
fran nyhetsmedierna.
Sam bekant vet vi art vara bra
svenska medier inte for samma journalistik. Darfor har vi all anledning

att vara avundsjuka pa var Lillebror
Danmark.
Resultatet
av det danska valet
kan vi SD:are bara se som en forebild for art na framtida framgangar.
SD samarbetar
redan med ett
mindre nationellr
parti, Narionalpartiet Danmark, som ingar i NordNat. Nagra SD-are har redan varir i
kontakt
med DF och kommer art
utveckla det inom en snar framtid.
Mer om detta i kommande
SDBulletin eller SD-Kurir.
Av "Dansk skattebetalare nr 7"

Kommenterat
Betalda hotare?
Aftonbladet
slog pa stora trumman
for en tid sedan angaende hoten mot
polis en Claes Cassel och det beryktade
svenskhatarparet
Michael
Alonzo och Alexandra
Pascalidou.
Bilder publieerades
dar en nynazist
med ranarluva poserade med vapenatrapp utanfor de namnda personernas hem.
Aftonbladets
reportrar Jan Helin
oeh Lena Olofsson
belonades
for
sina "avslojanden"
och det arbete de
lagt ned pa art i en artikelserie mala
ut ert Iitet antal uniformsfetisehister
som praktiskt taget det storsta hotet
mot
Sverige
sedan
Andra
Varldskriget.
Dock,
samma
dag
greps oeh anholls en av Aftonbladets
reportrar
av statsaklagare
Nils-Eric
Schultz, misstankt for art ha arrangerat bilderna
genom
art betala
nynazisterna for art ta dem.
Dagen efter spelade Aftonbladet
martyr under jarterubriken
"Ni kan
inte skramma
oss till tystnad".
Pa
flera sidor forsokte de misstankliggora statsaklagaren
som nazistsympatisor, oeh polisen fiek sig oeksa
nagra rejala kangor for art de inte
tagit det nynazistiska "hotet" pa allvar. Chefredaktor
Anders Gerdin
och den politiske redaktoren
Rolf
Alsing visa de prav pa rent otrolig
paranoia i sin artikel: "Det ar under
des sa omstandigheter
svart att frigo ra sig fran misstanken att polis oeb
aklagare i detta fall forsoker utkrava
en sorts hamnd pa en journalist som
utfor ett angelaget
undersokande
arbete.
Budskapet till 5veriges journalis ter ar lika enkelt som tvivlelaktigt:
Lat nazister oeb rasister vara. Det ar
bara dumt
oeh farligt att stora
arbetsron for polis oeb aklagare. De
som gor det kan bli gripna, anhdllna
oeh rent av atalade. "
(Aftonbladet
980224)
Huruvida
reportern verkligen ar
skyldig till art ha arrangerat hotbilderna ar forscas inte SD-Bulletinens
sak art avgora. Daremot
kan det
konstateras
att massmedias moral iska skrupler i sadana har fragor gor
art det absolut inte ar osannolikt,
utan rent av troligt J.rt clet verkligen
forhallcr sig sa. Vi vet av erfarenhet
art mJ.ssmeclia ir sa overtygacle om

S5 U beredda att ta debatten med
extremhogern
oeb forhindra att de
kommer in i kommunfullmaktige".
SD har otaliga ganger bjudit in
vuxna socialdemokrater
saval som
ungdomar
till debart,
men SAP:s
debattimresse
har vant mmst sage
matdigt.
Vi dare
anser
SSU-aren
Jonas
Hellberg art "humanism oeh solida-ritet skall pragla samhallet".
Det ar
nog en vaeker tanke, men SD anser
nag att demokrati
oeh respekt for
andras asikter just nu ar betydlige
viktigare. For ovrigt verkar SSU inte
tyeka att det ar sarskilt intressam art
visa solidaritet med de gamla som
dor av vanvard pa alderdomshemmen eller de akut sjuka eHer skadade
som kan ligga i timmar hemma med
SSU citer i krossartagen
brutet ben darfor art det inte Finns
Soeialdemokraternas
allt annat an
nagon
ambulans tillganglig.
demokratiskt
sinnade ungdamsforFor
oss som varit med pa torgbund har utsert SD till sin huvudmoten
dit
vansterungdomar
kommit
motstandare
infor valet. Det scar art
for
art
protestera
vaeks
myeket
obelasa i Nya vardkasen 2 mars, SAP:s
hagliga
kanslor
nar
SSU-arna
frejtidning i Huddinge. Under rubriken
digt
talar
om
an
"ta
strid",
art
inte
"55U till offensiv mot sverigedemo lata
SD:s
budskap
"sta
oemotsagt"
kraterna" Finns dels en fargbild pa
oeh an SSU-arna kommer art "gora
blanda, leende SSU-ungdomar med
kraftigt
motstdnd oeb visa otvivel-en pirtoresk oeh riktigt natianalistisk
aktig
fasthet".
Med vansterungdolandskapsbild
med svenska arbetare
marnas
tidigare
"debattmetoder"
i
i bakgrunden,
dels en svartvit bild
:hanke
ar
dessa
urtalanden
en
sakert
sam bara visar uppkavlade byxben
10fte om stenkastning, krossade bilar
aeh kraftiga kangar. Om den sistoeh
fonster, oeh kanske annu obenamnda bilden verkligen ar fran en
hagligare
saker.
SD-manifestation
maste tidningen
Vidare
scar i artikeln art "Om
verkligen ha gravr djupt i sitt bildarsverigedemokraterna
skulle fa infly-kiv. Det ar nastan sa man undrar om
tande
i
kommunen
vore
det en verk
ime tidningen kan ha inspirerats av
lig
katastrof
for
demokratin".
SD:s beromda "Vilket Sverige valjer
Dessutom scar foljande uppmaning:
du"-affiseh
fran valet -94. Bilden
"Eftersom att det ar framst ungdo-med kangarna maste i varje fall vara
mar
som ar sympatisorer
oeb pre-minst sa gamma!.
sumtiva
valjare
for
sverigedemokra-Artikeln i ovrigt innehaller de
terna, uppmanar
55 U alla som ar
vanliga
flasklerna
oeh slagorden;
ernot
de
hogerextrerna
krafterna att
"Obehagliga oeb hatiska klistermar tanka
over
sitt
val
till
kornmunfull-ken oeb flygblad"
sam spelar pa
rnaktige noggrant".
"fordomar
oeb
okunskap";
SD haller helt med SSU om att
"Hatiska tankar oeh budskap" som
valjare
bor tanka valdigt noga nar
"inte hor hemma i dagens utveekla de
lagger
sin rost den 20 september;
de samhalle". Vilka dessa budskap
en
rost
pa
soeialdemokraterna
kan
narmare bestamt ar far lasaren fornamligen
myeket
val
innebara
att
en
stas ime veta. Mahanda ar tidningen
stenkastande
ligist,
saltsyratillverkaradd att a yen s-valjarna som laser
re eHer rent av mordbrannare
komtidningen hyser for myeket "fordomer
in
i
kommunfullmaktige.
Oeh
mar oeh okunskap",
sa art det ime
det
vore
sannerligen
en
katastrof
for
ar nyrtigt for clem att fa vera?
clemokratin.
Nar
SSU
sager
an
de
Nagra kommt:ntart:r
ar riktigt
skall
"krnssa"
rasismen,
:ir
det
inte
sorglustiga. till excmpel art ..Nu ar

sin egen fortrafflighet
art de anser
art de pressetiska reglerna ime galler
nar man skall bekampa vad man
anser ar rasism oeh framlingsfientlighet. Om clet ime Finns err nynazistiskt hot galler det aHtsa art skapa
ert.
Det mesta tyder dock pa art
reportern
kommer art bli frikand.
Trots allt grundas anklagelserna pa
vittnesmal fran rasister, vilka i prineip ar rartslosa. Den Expressen-fotograf som vid SD-demonstrationen
i
Goteborg 1993 greps for uppvigling
blev frikand.
Sa lange man star pa den goda
sidan ar allt till:het - aven ondskefulla metoder.

S;]

"Svensk" terrorist gripen
Den 6 mars hade A(tonbladet CIl forstasida med texten
"svensk
misstankt terrorist greps e(ter eldstrid i
centrala Bryssel".
Hur svensk "svenskcn"
i fdga
var framgick nar man slog lIpp tidningen och sag den belgiska polisen
fora bon en nordafrikan
mcd yvigt
skagg. Det rorde sig namligen om ert
tillslag mot en cell av den algeriska
terroristgruppen
GIA, Vapnade islamiska gruppen,
i vilken ingick en
algerier som fatt svenskt medborgarskap.
Det ar sedan lange bekant att
Sveriges otroligt flata invandringspolitik gjon landet till ert paradis for
bland annat terrorister.
"Den alge riska regeringen har tidigare uppre pade ganger varnat (or att exilalgeri er i sarskilt Belgien, Storbritannien
oeh Sverige spelar en viktig roll i
konflikten
i algeriet",
skriver tidnlllgen.

"Blomman" avliden
Integrationsminisrer
Lei f
"Blomman" Blomberg avleJ I horjan
av mars efter art ha drabb~H~ av en
svar hjarnblodning.
En manniskas
dod ar alltid en
tragedi,
och
darfor
masre
SDBulletinen urtrycka sirt bekbpnde.
Vi bor komma
ihag "Blommans"
arbete som fackforeningsl1l~1I1 dar
han var en duglig och popular person. vad man an tycker 0111 hans
politiska asikter.
Som integrationsminlsrer
grep
han sig dock entusiastiskt
an arbetet
med an forsoka upprana det mangkulturella
Utopia
som
etablissemanger sa hen efterstra var med nastan religios hangivelse. Darmed bIev
han en av manga som svek det svenska folket, och det ar SV3rr an undvika tankar om art hans rragiskr fortidiga dod var nagon form av ranvi-

tiler

str3ff.

Vem "Blomm::lIls" ersartare kOI1lmer an bli ar i skrivande stund annu
inte besramt. Der ar mycket hyckleri
kring vurmen for der mangkulturella
samhaller, och med nagra fa, men
viktiga, undantag som till exempel
Mona Sahlin ar det troligen inre
manga etablerade politiker som pa
fullr allvar efterstravar Sveriges upplosning som nationalstat
och svenskarnas
forintelse
som
folk.
Dessutom ar folkets breda missnoje
med integrations- och invandringspoliti ken
valkant.
Posten
som
svenskhatarminister
ar darfor troligen inte sa popular, i synnerhet inre i
valtider.
I A(tonbladet den 22 mars presenreras emellertid
fem tankbara
eftertradare. De har alia invandrarbakgrund, och darmed formodligen
inga kanslomassiga sparrar mot art
verka for forintelsen av det svenska
folket.
De kandidater som presenteras ar
Nalin Baksi, Ilmar Reepalu, Tjia
Thorpe. Maria-Paz Acchiardio, samt
Theodor
Kallifatides.
Det ar den
sismamnde som anses vara den troligasre eftertradaren.
] artikeln star art Goran Persson
kommer art umamna den nye ministern den 24 mars.

Aktenskapsundervisning uppror politiskt korrekta
I Arbetaren
nr 12 meddelas
an
Sundsvalls Tidning (liberal) upprorts
over art Stode skola i Medelpad
infort
akrenskapsundervisning
pa
schemat.
ST skriver foljande: "Det (inns
kommersiella kra(ter som tillgodoser
det behovet mer an val. Hollywood
omsatter arligen miljarder pd en
verksamhet som bygger pa (orharli gandet au det heterosexuella par(or hllllandet (... ) Det mil vara (orv!man de att samhallet envisas med att ide alisera den struktur som utgor det

st('irsta hutet mol kvinnors liv och
halsa. Men att oeksa skolan stammer in i hallelujakiiren
ar direkt
oansvarigt. ,.
f klartext: ST anser alltsa an de
heterosexuella
aktenskapen
ar ett
hot mot kvinnors liv och halsa och
an det alltsa ar omoraliskt art forespraka dem.
An det politiskt korrekta etablissemanget forharligar
homosexuella
parforhallanden
och i princip alia
samlevnadsformer
forurom just det
heterosexuella
och monogama
ar
sedan bnge bekanr. Men inre forran
nu har alltsa en tidning tagit oppet
avsrand
fran
det
heterosexuella
aktenska pet.
Vidare kommenrar averfladig.

Svartvitt hotas av nedlaggning
(Arbetaren nr 12) For inte sa lange
sedan gick den antidemokratiska
tidsskriften Expo i graven. Nu riskekerar den an foljas av annu en
svenskha tarmagasin.
Der ar tidningen Svm'tvitt som nu
hotas 3V nedlaggning pa grund av
bristande
ekonomiska
resurser.
Under sina tio ar har tidningen fan
100 000 kronor arligen fran Statens
Kulrurrad. Dena bidrag har nu blivit
sankr
till
30
000
kronor.
Redaktoren Kurdo Baksi har naturligtvis rasat over dena och anser att
Kulturradet "inte tar sin antirasistiska ansvar".
Erik Ostling
fran kulturradet
motiverar
sankningen
med an tidningen forbattrats
sa pass art den
borde kunna sta pa egna ben, och
till agger an "en tidskrift bor inte
vara helt beroende av statligt stad".
SD-Bulletinen
hailer helt med
Kulturddet,
och vill tillagga an om
inte det folkliga stadet ar nog for an
halla en tidning flytande, har den
inget
existensberartigande.
Fallet
Expo, och nu ocksa fallet Svartvitt
visar hur svagt det folkliga stadet for
det mangkulturella
valdssamhiillet

ar.

SDs narradio

Radio-SD tar tacksaJl1t emot bidrag i form av inspelade reportage, insandare eller debattinlagg.
Inslagen bar vara inspelade pa kassenband. AlIa kan medverka pa dena satt. Alltsa aven medIemmar sam bar i andra delar av van vackra fosterland!

SD:s narradio sander i Stockholm pa 88 MHz
varje lordag klockan 1400 _1500,
repris torsdagar klockan 2130 _2230.
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Aktivistaret 1997
Det mest aktiva aret nagonsin!
"Partiet brottas med svara inter na problem...
Partiorganet SDKuriren har sedan borjan av aret lyst
med sin franvaro ... "
(Expo nr 2)
"Partistyrelsens brist pd initiativ
oeh politisk Jedning borjar bli sa
pafallande att allt (ler medlemmar
ger upp hoppet om att SD ska
kunna behalla nagot enda kommu nalt mandat efter valet 1998."
(Expo nr 6)
"Sedan 1994 tyeks aktivi teterna
ha
mattats
oeh
Sverigedemokraterna befinner
sig i en kris. Tidningar oeh
propaganda utkommer
allt
mer sdJlan oeh manga har
overgett partiet ... Partiet syns
mest i valrorelserna oeh har i
stort sett inte synts till alls det
senaste aret. "
(Nazist, rasist eller bara
patriot?)

den tidningen i imperfekt) standigt
rapporterar
vad de gar - och, i
manga fall, aven en hel del saker
som de noga raknat inte gar - ned
till minsta klisterdekal,
samtidigt
som de dessutom
uppenbarligen
lamnar felaktiga uppgifter om SD.
Vidare ar det inre alltid sa latt for
mindre aktiva medlemmar att folja
med i vad som hander i partiet.
Torgmoteskampanjerna
i Skane och
pa Vastkusten
var forstasidesstoff
och fick helsidor i upp till en veckas

som har delats
ut under
arer.
Forutom de officiella flygblad som
SD-Riks liitit trycka sa har flera
olika distrikt och lokalavdelningar,
bland
annat
SD-Skane,
SDGoteborg, SD-TrollhattanJUddevalla
och SD-Haninge,
tillverkat
egna
flygblad. En kvalificerad gissning ar
art 500 000, en halv miljon flygblad
har delats ut over hela lander. En
upprakning av de orter dar flygblad
delats ut skulle bli allt for lang; i
stort sett har utdelning
skett vid
atminstone
nagot tillfalle pa
alia orter
av betydelse
1
Gotaland och Svealand.

Torgmoten

Under det gangna aret har
partiet satsat hart pa torgmoten, vilka i manga fall fart stor
uppmarksamhet
i lokalpressen. Sammanlagt har 71 torgmoten
hallits
pa foljande
orter:
Stockholm,
Malmo,
Helsingborg,
Landskrona,
Eslov,
Hoar,
Lund,
Torgmotet i Malmo 7 juni; ett av de 71 torgmoten
Kanns tongangarna
igen?
T relleborg,
VIsby,
Ystad,
SD holl under 1997
Det ar vad man de senaste
Hassleholm,
Kristianstad,
:hen fart lasa om SD. Skall
Solvesborg,
Kalmar,
Vaxjo,
rid i den lokala oeh regionala presman tro Expo maste partiets samtlijOnkoping, Linkoping, Norrkoping,
sen, men gick tamligen sparlosr forbi
ga medlemmar ha hoppat av atminsEskilstuna,
Sodertalje,
Uppsala,
for medlemmarna
i andra delar av
tone tre ganger vid det har laget, och
Tierp,
Goteborg,
Molndal,
landet. Darfor kan man i bland hora
blir SD-Kuriren mycket tunnare an
Uddevalla och Trollhattan.
I Ystad
vis sa medlemmar klaga over att "det
fru Lodenius pasrar, blir den snart
halls dessutom en gaende demonhander ju inget".
varldens enda ridning med negativt
stration pa nationaldagen.
Av dessa skal presenreras har en
sidanral.
Massmedia har, yare sig det ar
sammanstallning
av 1997 ars aktiviSaval Expo som fm Lodenius har
medvetet eller inre, svart att skilja pa
teter. Sannolikr har vi inre ens under
tillgang till partiets
tidningar
och
torgmoten
och
demonstrationer.
vaIaret -94 varit sa aktiva. Eftersom
bulletiner, och ar nog fullt medvema
"Sverigedemokraternas
demonstra
mycket gars pa lokalt initiativ ar det
om art de Ijuger ganska kraftigr.
tion loekade bara fyra personer",
omojligt for oss pa SD-Riks att gora
Anledningen
ar med storsta sannokan det sra· i tidningarna.
Med
en exakt sammanstallning.
Sarskilt i
likhet art Iura valjarna fran 1994 art
undanrag for Ystad pa nationaldafraga om flygbladsutdelning
ar det
rro att partiet ar pa tillbakagang, sa
gen har SD inre hallit nagra demon
bara mojligt art gora en grov uppatt de dirmed valjer ert annat alterstrationer under arer. Alia andra
skattning.
natlv.
yrtre aktiviteter ar alltsa torgmoten,
Fran nagot hall har det havdats
Allt elande har i varlden kan
da det inte ar tankt art man skall
att SD nu bara har ca 40 medlemdock inte skyllas pa vara vanner rill
vara mer an hogst tio i sjalva torgmar kvar. Den matematiskt inrressevanster; partiet har faktiskt under
motesgruppen.
jamfor med de etarade kan garna forsoka rakna ut hur
rid en dter valer varit tamligen blygblerade
partiernas
appellmoten;
nar
40 personer skulle kunna astadkomsamt och daligt pa att redogora for
partiledarna
talar
kan
det
bildas
ma nedanst:'iende.
vad sam faktiskt gars. Derta medan
folkmassor, men am obnda
lokalanJra grupper sam tas upp i Expo
politiker hililer mhte ir det van ligen
Flygbladsutdelningar
(eller, rartare sagr, som togs upp i
ganska folkromt. Sil mycker kan i
Som
reJan
piipekats ar Jet om()jligt
Expo, drersofl1 vi numera henimner
alia fall sigas an beryJligt fler sranan eX3kt saga hur mycker flygblaJ

nar f()r art lyssn3 p5 SD ;1Il ~()Ill
nar pa till cxempcl folkp;lrtil'[.

I)~~-

SD-media
Under 1997 skaffade
SI) ell egell
doman pa internet (www.~verigcJemokraterna.se).
Var hemsiJ;l IIppJateras numera minst en g;'illg i veek-

an.
SD-Kuriren
kom lit IllcJ fyra
nummer under 1997. Sa m5ng3 har
inte kommit
ut sedan 1)l92. Det
rorde sig da emellertid om 16-sidiga
nummer; alia Kurirer som kommit
ut under -97 har varit 24-siJiga.
Manga distrikt
och lobbvdelningar har ocksa egn3 loblbulletiner och tidningar. De viktig3stC oeh
mest omfangsrika
ar Sl)-Sk:'illes
Scania, SD-Uddevallas
/-,/ckLal1
oeh
SD-Stockholms
nystartaJc
32-sidiga
tidning Bldgul Eld.

UtHindska kontakter
1997 blev aret da SD tog stcget lit i
Europa. I juni bildades p5 SD:s initiativ samarbetsorganet
NOfJ-N3t,
i
vilket fyra nordiska n3 ti()n:lIl~qxl nier ingar; SD, finsb
IU, nOfsb
Fedrelandspartiet
oeh
J3llSb
Nationalpartiet
Danm;uk.
S3fSkiit
med IKL har konraktcfll;l
v3m
goda. Under aret gjorde :il) r\3 officiella besok hos IKL 1 flni:lnJ, oeh
SD-Malmo
gjorde p5 eget initi3ti\'
tva. IKL besokte SD tva g:lnger.
Konrakter knots oeks~ IllcJ fr3nska Front National,
oeh Cil svcllskfinsk delegation
pa ell;1 pefSOllcr
med Mikael Jansson i SjWI'l'll S:lIlJCS
till BBR-festivalen
i l';irl~, SI) ir
numera medlem i sam3ri'cb'lrganet

Bildandet av Nord-Nat
narmare varandra.

farde

Euro-Nat,
och kontakterna
From National har fordjupats

de nordiska

med
ytter-

iJ.':JfC.

Nya avdelningar
.'Crsgrupper oeh lokalavdelningar
under 1997 startats
i bland
lar
Vis by,
GavleJSandviken,
,fors. Kristianstad
och Haninge.
'"fskilt
Haningeavdelningen
har
'; ,..:J sin storlek och sina oerhort
;lI'betssamma
medlemmar
kommit
;1 i: bli en av SD:s allra
viktigaste
, bl:1\delningar.

Ovriga aktiviteter
':)

har IInder aret aven hallit atskilk.1 imerna aktiviteter. Det innefat-

nationaldemokratiska

partierna

tar forutom SDU:s sommarhiger allt
fran museibesok till fotvandringar.
Affischeringskampanjer
sker da och
da pa flera hall i landet.
Sverigedemokraterna
ar, for art
sammanfarta,
sa langt fdn art vara
insomnade
man kan komma.
Vi
hyser ingen stone oro an Expos och
fru Lodenius logner om partiets forfall skall skramma i vag nagra av
vara valjare; deras lasekrets ar i stort
sert begransad antingen till nationella, som ar tillrackligt insatta i laget
for art inte lata sig luras, eller till
den harda broan
av kommunister
och liberaler, vilka inte skulle overvaga art rosta pa oss i vilket fall som
heIst. Och Expo kan inte sprida fler
logner om partiet, eftersom tidningen ju som sagt inte langre
finns kvar. Daremot tror vi
art vara aktiva medlemmar
kan finna mycket gladje i
denna sammanstallning
som
visar hur oerhort
mycket
arbete som har lagts ned,
och vi hoppas ocksa an fler
passiva
medlemmar
kan
inspireras art aktivera sig.
Sa, nasta gang du tycker
art "ingenring hander", ta da
konrakt med din narmaste
kommunforening
och
se
sjalv till art fa saker art
handa! Lat derta ar overtraffa 1997; i sa fall kommer
Sverigedemokraterna
art ge
etablissemanget en rejal kallduseh nar valresultatet redovisas narten den 20 september!

Aktivera dig!
Sverigedemokraterna
inleder nu sin fjarde valrorelse. Utsikterna ar goda, och vi raknar med en star
tramgang for partier. Oet kommer dock inre art ske
gratis och uran ansrrangning.
Oartor kommer VI nu
infor valspurten an behova alia aktivister vi kan fa,
och nagra till. Vi viII darfOr uppmana alia medlemmar
art gora
en kraftansrrangning
sa art
Sverigedemokraterna
kan utoka sitt amal kommunfullmaktigemandat
och aven komma in i
Riksdagen. Ju forr det sker, desta fortare kan vi
yanda den destruktiva
och svenskfientliga
trend
som det politiska, kulturella och massmediala etablissemanget skapat.
Oet finns oerhort mycket du kan gora: Ou kan
dela flygblad, du kan skriva insandare till din
lokaltidning,
du kan skriva artiklar och ta bilder
for SO-Kuriren, SD-Bulletinen och var hemsida pa
Internet.
Ta darfor kontakt med kommunforeningen
pa
din ort, eHer den narmaste. Ou bar i forsta hand
komakta en av lokalavdelningarna;
SO-Riks kommer art vara mycket upptagna under valrorelsen.
Om du kontaktar
oss per teldon, ring heist pa
kvallar och helger. Alia aktvister arbetar helt ideellt
och har i manga fall skola dler arbete pa dagama.
Om det inte finns nagon arbetsgrupp eller kommunforening dar du bor, kan du sjalv bilda en. SO
kommer art bidra med did och dad, men det ar
mycket viktigt art ta egna initiativ.
Med din hjalp kommer valet med all sakerhet
att bli en succe for den nationaldemokratiska
rorelsen, och de forsta stegen kommer att kunna tas
mot art a.terskapa ert svenskt Sverige!

D-Bulletinen
1998
Arets valkampanj
kraver mycket arbete och
kommer att engagera hela var aktivistkar. Det
ar viktigt an synas och horas ute bland folket
och lata partiets namn bli kant. Darfor kommer SD-Bulletinen inte aU ha lika hog prioritet fore valet, och vi kommer au dra ned pa
utgi vningstakten.
Nasta bulletin kommer ut i maj, efter riksarsmotet.
Darefter kommer var torgmoteskampanj att dra i gang, och den kommer att
krava vara aktivisters fulla uppmarksamhet.
Efter valet ger vi ater ut SD-Bulletinen i
normal takt.

Mot valet!
Valfondcn fortsauer au fyllas pa av vara generosa sympatisorer. Var valbudget ar klar. Vi har sau upp tre
delmal med valfonden, beroende pa hur mycket bidrag som kommer in. Vi kommer inom kort au na upp
till 200 000 kronor pa valfonden, vilket innebar att aUt det livsnodvandiga fOr valrorelsens genomfOrande,
sa som valsedlar, kuvert och liknande redan nu ar sakrat. Allt som kommer in pa valfonden fran och med
nu kommer au ga till "roliga" saker, det vill saga yuerligare torgmoten och aktiviteter.
For au inspirera till ytterligare anstrangningar presenterar vi har dessa delmal. Varenda krona som kommer in pa valfonden kommer aU anvandas fOr fOrverkligande av dessa mal. Ju mer som kommer in, desto
baure valrorelse, och desto fler roster.
DarfOr vill vi garna visa vara sympatisorer vad vi kan astadk.omma med de pengar ni skanker, for au uppmuntra till au kampa fOr att uppna dessa delmal. Varje satsad krona kommer au innebara ytterligare nagra
roster!
Delm~11:

Bantad budget
Detta delmal ger oss det mest grundhiggande infor den planerade valrorelsen, oeh lite till. Det
innebar forutom valsedlar oeh valfoldrar aven mojlighet art halla de planerade lagren oeh torgmotena, samt att gora ett massutskiek med valfoldrar oeh valsedlar.

Kostnad: 240 000
Delm~12:

Budget
Uppnar vi denna niva kommer vi att tryeka fler valfoldrar for utdelning till ytterligare hushall.
Det ger oss ocksa mojlighet att trycka 20 000 affischer for en omfattande affischeringskampanj.

Kostnad: 275 000
Delm~13

ForsUirkt budget
Pa denna niva far vi mojlighet art annonsera
kampanjen i Skane forra valet!

i massmedia. Glom inte den framgangsrika

annons-

Kostnad: 300 000

Ny valfondstavling
Snart har vi passerat 200 OOO-kronorssparren pa valfonden. Det betyder att det nu ar dags att utlysa nasta valfondstvaling. For den som lamnar in det bidrag som tar upp oss over 200 000 finns ett helt sverigepaket med SD-material i
beredskap. Paketet innehaller samtliga skrifter och backer i vaet sortiment, inklusive Tommy U1mnas senaste bok
Fran viilfiirdsstat till fattiglmu1. Dessutom; T-shirt, penna, flaggpin, fackelpin och mycket annat.

Varde: over 1200:Mycket lasning alltsa for den som lamnar in den tvahundratusende kronan till valfonden!

Pg: 629 32 70-2

Ett start Tack!
vill vi ge alla vara generosa bidragsgivare
manget. Era insatser har varit fantastiska!

utan vilka partiet aldrig skulle kunna utmana etablisseVi forsakrar art era uppoffringar
inte kommer art vara
forgaves.
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Sa snabbt trodde vi val aid rig att
stapeln pa investeringsfonden
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Ett start tack till alia generbsa
givare, och ett extra stort tack till
"Sparsam patriot", som med sitt
fantastiska bidrag har satt nytt
rekord pa valfonden. Tack, tack'

SUMMA 98 0316:
189 118,02 KRONOR.

Sverigedemokraterna
1988 - 1998
Du har val inte glomt att
kopa partiets fantastiska
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40 sidor
om partiets forsta tio ar. En
guide till partiet for nya
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