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Riksarsmotet 1998
Lordagen den 2 maj holls Sverigedemokraternas elfte riksarsfor Framstegspartiet i Alvkarleby, ett parti som bara var ert
tiotal roster fran art komma in i Alvkarlebys kommunfullmote i Stockholm. Ett sextiotal medlemmar var kallade till
detta mote, som holls pa ett konferenshotell i Stockholm.
maktige 1994. Detta parti kommer att hjalpa till i SD:s valArsmotet
inleddes traditionsenligt
med att Tomas
kampanj
i Uppland,
och SO kommer
att hjalpa
Johansson holl ett tal. Johansson talade detta ar om den
Framstegspartiet till representation i Alvkarleby. Holmgren
asiktsdiktatur vi lever i.
hall ert tal till arsmotet dar hon betonade vikten av samarbe-Vi lever under en andlig och ekologisk ockupation, forte mellan de nationaldemokratiska rorelserna, eftersom vart
klarade Johansson och redogjorde for den asiktsdiktatur som
gemensamma mal ar sa oerhort viktigt for Sveriges framtid.
70-talsvanstern
har
-Det ar dumt art
skapat. SD:s motstankonkurrera,
sade
dare ar, trots att de
Holmgren.
sager
sig forsvara
Framstegspartiet
demokratin,
i sjalva
kommer art stalla upp
verket
antidemokrai Alvkarleby under sirt
ter.
gamla namn, men ga
-Det vi lever i ar
over till SO i samband
en
skendemokrati.
med valet.
Verklig demokrati forMikael
Jansson
svarar de bara sa
laste upp styrelsens
verksamhets berartelse,
lange deras maktposisom derta ar var tamlitioner inte hotas, sade
gen omfangsrik, med
Johansson.
Som gast till arstanke pa den oerhort
motet hade Kenneth
hoga
aktivitetsnivan
Sandberg,
ordforanunder 1997. Har redogjordes for vart samarden
for
Folkviljan
bete med utlandska
Syd, tillika tidigare
partiledaren
for Den nya styrelsen: Joakim Larsson, Marcus Koch, Jimmy broderpartier
i EuroKommunens
val
i Windeskog, Jimmie Akesson, Bjorn SOder, Christian Andersson,
Nat
och Nord-Nat,
Kavlinge, bjudits in. Steve Larsson, Paul Svensson, Arne Andersson, Arnold Bostrom, Jens vara
torgmoteskamLeandersson, Johan Rinderheim, Martina Lundqvist, Gun-Britt panjer, var verksamhet
Sandbergs
tragna
arbete
for
Sveriges Holmgren, Mikael Jansson, Per Emanuelsson, Anders Westergren,
i fraga om tidningar,
basta - ett arbete som Torbjorn Kastell, Jakob Eriksson, Eva Nyman, Tor Paulsson, Martin
narradio och internet,
fick honom avskedad
samt var nominering
Karlsson, Anders Steen, Thomas SOderberg.
fran sitt arbete pa
av riksdagskandidater
invandrarverket
- ar
och samverkan
med
valkant for alIa inom de nationaldemokratiska
leden.
Sandberg har lamnat sin post som partiledare for det framNy sryrelse
gangsrika invandringskritiska
lokalpartiet Kommunens val
Inga storre forandringar skedde i sryrelsens sammansartning.
for art kunna stalla sig till SD:s forfogande, och han star som
De viktigaste var art antalet suppleanter utokades till det
nummer tva pa SD:s riksdaglista. Han hall ert anforande
maximala antalet tio, samt art tre nya medlemmar valdes in
infor arsmotet dar han urtryckte sin stora optimism infor
som ordinarie ledamoter av riksstyrelsen.
framtiden och SD:s roll i den.
Som ny forste vice ordforande valdes Johan Rinderheim,
-Vi kan aterskapa ert svenskt folkhem vart namnet, sade
Haninge. Rinderheim ar valbekant inom de nationaldemoSandberg.
kratiska
kretsarna
som en av de som grundade
Fran Alkarleby hade Gun-Brirt Holmgren rest till arsmoSverigedemokraterna. Han representerade SO pa ett av Front
tet som ert av SD-Upplands ombud. Holmgren ar partiledare

Johan Rinderheim,
ordforande.

ny forste vice

Nationals moten 1988. Sedan dess har
Rinderheim
inte varit partipolitiskt
engagerad, men har nu valt att an en
gang ge SD sitt vardefulla stod.
Rinderheim ar en god talare och ideolog, mycket valutbildad och spdkkunnig. Som vice ordforande kommer han
att vara en mycket stor tillgang for partiet.
Tor Paulsson,
aven han fran
Haninge, eftertradde Lars Emanuelsson
pa den viktiga posten som partiorganisator. Paulsson ar mannen bakom SDStockholms fantastiska
uppryckning.
Under hans ledning har atskilliga aktivister
strom mat
till
i
Stockholmsomcadet. Ungefar 100 000
flygblad har delats ut under valorganiserade kampanjer som har samlat upp
till 50 personer samtidigt.
Gun-Britt Holmgren fran Alvkarleby valdes aven hon in som ordinarie
ledamot. Den tidigare vice ordforanden
Jakob Eriksson stannade kvar i riksstyrelsen, nu pa den tidigare vakanta posten som partisekreterare.
De fyra lediga suppleantplatserna
tilltraddes
av Anders
Steen fdn
Haninge, distriktsordforande
for SDStockholm,
Jens Leandersson
fdn
Helsingborg, Martina Lundqvist fdn
GOteborg, samt Christian Andersson
fdn Trollhattan, organisator for SDUvast.
SD halsar de nya ledamoterna valkomna i den trygga forvissningen att de
kommer att utgora en stor tillgang i
partiets viktiga arbete infor valrorelsen.
Vi vill ocksa tacka Lars Emanuelsson
for hans oerhort vardefulla arbete som
partiorganisator
under de harda mellanvalsaren.
Motioner
Detta ar var motionsbiten for en gangs
skull snabbr genomgangen,
di de
motioner som rorde forandringar i partiprogrammet av praktiska skal bordlades till 1999. Den viktigaste motionen
rorde SDU:s sarskiljande fran riksorganisationen.
SDU integrerades i SD
1995. Nu har intresset for ungdomsforbundet okats sa pass an det ar motiverat att precis som di SDU startades lata

Gun-Britt Holmgren,
styre1se1.edamot.
det vara en fristaende organisation.
Arsmotet gick pa styrelsens forslag och
bifoll motionen. En arbetsgrupp tillsattes for att utarbeta detaljerna och organisera ett konstituerande
arsmote.
Forandringen
kommer att innebara
framfor allt att ungdomsforbundet
sjalv ansvarar for sin ekonomi, organisation och verksamhet.
Lyckonskningar fran IKL
Vart finska broderparti IKL sande en
halsning undertecknad Jura Jukola,
IKL:s sekreterare for utlandska kontaktee. IKL onskade SD Iycka till i valrorelsen, och uttryckte sin overtygelse om
en nationaldemokratisk
valframgang i
Sverige.

Arsmotet avslutades som traditionen bjod med att nationalsangen
sjongs. Det ddde inget tvivel om att
optimismen var stor hos medlemmarna
infor den kommande
valrorelsen.
Partiordforande
Mikael
Jansson
unryckte denna optimism i ett bejublat
tal, dar han betonade att vi under vara
tio verksamma ar har byggt upp en
stark organisation som statt bi for
otroliga pafrestningar utifdn i och med
etablissemangets
motstand,
och att
detta kommer att vara var stora styrka
nar vi en gang sitter i Riksdagen.
-Har vi statt bi fram till nu, kommer vi inte att ha nagra som helst problem nar vi sitter i Riksdagen, avslutade Jansson.

Riksstyrelsen 1998
OrdfOrande
Mikael Jansson, Orebro
FOrste vice ordfOrandeJohan Rinderheim, Haninge
Andre vice ordfOrandeAnders Westergren, Hoor

Partlsekreterare
KassOr
PartiorganlsatOr
Tidnlngsansvarig
SDU-ansvarlg
IT-ansvarig

ny ordinarie

Jakob Eriksson, Borlange
Arnold Bostrom, Huddinge
Tor Paulsson, Haninge
Torbjorn Kastell, Ekero
Jimmy Windeskog, Borlange
Martin Karlsson, Malmo
Eva Nyman, Uppsala
Thomas SOderberg, Sundsvall
Joakim Larsson, Tierp
Per Emanuelsson, Molndal
Paul Svensson, Ystad
Gun-Britt Holmgren, Alvkarleby

Markus Koch, Ed
Steve Larsson, Trollhattan
Arne Andersson, Timra
Roland Nilsson, Visby
Jimmie Akesson, Solvesborg
Bjorn Soder, Hbbr
Anders Steen, Haninge
Jens Leandersson, Helsingborg
Christian Andersson, Trollhattan
Martina Lundqvist, Goteborg

Dags for en ny reformation!!!
so gar i Martin Luthers fotspar
Ar 1517 forandrade
tigheter
och delade
Martin Luther den
sedan ut err flygblad
krisma kyrkan for
om den demokratiska
eVlgt genom
att
krisen i Sverige upp
spika upp sina 95
langs
hela
reformerande
teser
Drortninggatan (verklipa dorren till slorrsgen passande da de
kyrkan i Wittenberg.
sverigefientliga antideLuther ansag art den
mokraterna
demonvanliga
manniskan
strerade
pa Sergels
hamnat i andra rurnTorg). Problemet med
met och art datidens
antidemokratiska
eleetablissemang
ment vaxer, de nekar
urnyrtjade
bibeln
oss tillsrand till offentgenom
markliga
ligamoten, de svarrmarolkningar till egna
lar oss i media, de later
profiter.
oss ej fa hyra offentliga
481 ar senare
moteslokaler och de
SD:s partiordforande Mikael Jansson i fard moo att satta upp de
upprepade sig hisro- tolv teserna pa Riksdagens port.
star vara moten ach
rien,
Wirtenbergs
misshandlar vara aktiSlottskyrka
var
vister. Denna verksamutbyrt till Sveriges Riksdagshus och i Martin Lurhers het finns inte bara hos stenkastande gatuaktivister, den
stalle fanns Sverigedemokrater - men handlingen var gar via polisen anda upp till maktens korridorer.
densamma. Vi satre vid ingangen upp ett plakat som
Dagens reformation ar oerhort viktig, annu viktigare
inneholl vara 12 teser om de egentliga svenskarnas ratan den sam kam 1517 ...

Sverigedemokraternas 12 teser.
Varje svensk skall ha ratt till:
Yltrandefrihet
Informationsfrihet
Motesfrihet
Foreningsfrihet
Demonstrationsfrihet

Silt eget land
Sin egen historia
Sin egen kultur
Sjalvbestamande

Varje svensk skall skyddas frc\n:
Kriminell verksamhet
Fientliga stater
Utlandskt inflytande

Engelbrekt 1998
-en gammal favorit i ny skepnad
Den attonde i raden av Sverigedemokraternas

Engelbrektsmarseher

i kungliga huvudstaden skilde sig
markant fran de tidigare. Den forsta

Mikael
Jansson
oeh
Tomas
Andersson. Engelbrektsmarseherna

det
ar
den
hopplosa
Stoekholmspolisens beslut. De tva

1996 oeh 1997 vagrades tillsrand
oeh vi blev i bada falien sraende pa

senaste aren har de avslagit var
demonstrationsansokan med motiveringen att vi, av vansterelement, kan bli anfallna -

anordnades i samband
med valrorelsens
start
1991, runt 300 personer
ragade
fran
Engelbrektsplan
till
Mynttorget

detta skedde aven i ar.
Aven om man helt bortser
fran det faktum art de
rod a helt har uteblivit
bade 1996 oeh 1997 (vilket man rimligtvis knap-

framfor

Slottet oeh fiek lyssna pa
davarande
partiledare
Anders Klarstrom
oeh
S\Oen Davidson. Tanken

past borde gora fran
polisledningens sida) sa

var att bade demonstrationen oeh marsehvagen

blir resonemanget absurt,
skall man hindra kvinnor

skulle bli en partitradition, detta foll dock
redan aret efter da vi inte

att ga ut beroende pa att
de kan bli valdtagna? Aterigen ser vi hur det liberalmarxistiska
etablisse-

fiek ga till Slottet utan
istallet noja oss med

Johan Rinderheim oeh Mikael Jansson framfor Riksdagens
port efter att ha satt upp teserna.
Engelbrektsplan

Odenplan
oeh tal av Anders
Klarstrom. 1993 var dock ordningen
aterstalld oeh demonstration en lockade omkring 500 deltagare. Detta
overtraffades

av

800

Sverigedemokrater 1994 som forutom tal av Klarstrom fiek lyssna pa
Tina Hallgren-Bengtsson som da var
vice ordforande. Aven aret efter var

manget valjer att ta garningsmannens parti framfor brott-

oeh loekade over

200 personer, detta med Mikael

soffren. Det hela blir oeksa intressant da det i samband med nazistspelningen i Brottby framkom att

Jansson oeh Jakob Eriksson som
talare.
Da SD nu mer eller rnindre lagt

AFA oeh polisen har ett visst samar-

ner alla former av demonstrationer

bete, om polisen lovar art stoppa
arrangemanget sa lovar AFA att utebli. Ar detta forklaringen till att

(nationaldagen i Ystad det enda
undantaget) genomforde vi detta ar
arrangemanget under andra forhallanden. Detta ar dock inte vart fel,

AFA inte synts till pa tre ar?
Redan innan samlingen till arets

Tina en av talarna, tillsammans med

SDs narradio
Radio-SD tar tacksamt

emot bidrag i form av inspelade reportage,

Inslagen bar vara inspelade

pi kassettband.

AlIa kan medverka

insandare

pi detta satt. Alltsi aven med-

lemmar som bor i andra delar av vart vackra fosteriand!

SD:s oar-radio sander i Stockholm

pa 88

MHz

varje lordag klockan 1400 _1500,
repris torsdagar klockan 2130 _2230.
4

eller debattinlagg.

Du har val inte missat natets basta hemsida?

www.sverigedemokraterna.se
SHindigt uppdaterad!
tog
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stora
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"rattighe-

skyldigheter

seklema,
arvet
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genom

oeh det katastrofala

Sverige

har genom

an,

enligt Johans analys, vara varldens mest socialdemokratsika
land. Jansson

i sin tur tog upp

Sverigedemokraternas

roll

Nagra av SD:s riksdagskandidater framfar Riksdagens port. Om mindre an ett
halvar kanske fotot kan tas pa andra sidan darren ...

ser det kan fa om valjarna

Engelbrekt

hogerpopulistiskt
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sa var SD ute i full fart.
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medias
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var
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altemativ

val var slut var alla

over ens om art detta

Stockholm
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Nar motet

rum 80 personer

delade vi

rent

an

likt

komroll och manipulation.

flygblad (som tog upp urholkningen

Darefter

en

berorde
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handling.
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for

oeh var hemsida. Trots dena blev vi

boliska

i
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OBS VIKTIGT! OBS VIKTIGT! OBS VIKTIGT! OBS VIKTIGT!
Fbrbud mot unifonnsliknande

kHidsel vid alla SD-aktiviteter!

Genom att fotografera eller omtala manniskor som under SD-aktiviteter burit uniformsliknande
kladsel har joumalister tidigare lyckats att falskeligen utmala Sverigedemokratema
som ett odemokratiskt parti.
Anvandning av sadana kladespersedlar har darfOr fOrbjudits i samband med vara aktiviteter. Den
som trotsar forbudet avvisas. Om det finns praktisk anledning att franga besllimmelsen, t.ex. vid vistelse i skog och mark, meddelas undantag i kallelse.
(Riksstyrelsen)
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Rod Front 1 maj
Antirasisterna visar sitt egentliga ansikte
"Sd bleknade Storebrors ansikte
dter bort och i stdllet framtrddde
partiets tre paroller i jdttebokstdver:
KRIG AR FRED - FRIHET AR
SLA VERI - OKUNNIGHET
AR
STYRKA.
Men Storebrors ansikte drojde
kvar dnnu nagra sekunder pa duken:
det var som om det hade gjort sa
starkt intryck pd askadarnas ndthin nor att bilden inte genast kunde for svinna. Den lilla cendrefdrgade kvin nan lutade sig fram mot stolsryggen
framfor henne. Med darrande rost
mum lade hon nagot som ldt som
"Min frdlsare" och strdckte ut
armarna mot duken. Sa slog hon
armarna for ansiktet. Hon bad tydli gen.
I samma ogonblick uppstdmde
alla mdnniskor ett djupt, langsamt,
rytmiskt mdssande: "S-Bl ...5-Bl ...SBl" - gang pa gang - mycket lang samt med en paus mellan den forsta
bokstaven och den andra: det var ett
dovt mumiande ljud med en egen domligt primitiv klang, och man
tyckte sig ddrbakom hora nakna fot ter tramp a takt till trolltrummans
dunk. Det pdgick ungefdr trettio
sekunder. Det var en refrdng som
man ofta kunq.e fa hora i ogonblick et dd gripenheten tog overtag. Delvis
var det ett slags hyllning till
Storebrors vishet och majestat, men
delvis och dnnu mer ett slags sjdlv hypnos, ett avsiktligt drdnkande av
medvetandet med hjdlp av ett ryt miskt ljud. Winston kdnde sig allde les tom imagen. Under de tva hat minuterna hade han inte undgatt att
ryckas med av den allmdnna yrseln,
men detta undermdnnskliga mdssan det av "S-Bl ...S-Bl ...S-Bl ... " fyllde
alltid honom med fasa Han stdmde
naturligtvis in: det var omojligt
annat. Att forstdlla sina kanslor, att
kontrollera sitt aniskte, att gora vad
alla andra gjorde var en instinktiv
reaktion. "
(Ur George Orwells bok "1984")
I 1994 kampar Winston en mental kamp for att forsoka behalla sitt
forstand i en varld som alldrig ifragasatter, uran villkorlbst accepterar
de mest verklighetsframmande
ideerna sa langt: de kommer fran etahlise-

manget. Akta brlek ersatts med hat,
fast
begreppet
brlek
bestir.
Familjebanden loses upp, ingen skall
lange lita pa nagon. Alia skall vara
radda for att visa sitt egentliga jag.
Att hanvisa till 1984 ar inget
unikt, det ar manga som pastitt sig
ha sett paralleller med boken och
verkligheten. For det mesta har det
val rort sig om kraftiga overdrifter
for att skramma, jag anser mig dock
ha fog for min jamforelse. 1998:ars
forsta maj ar anledningen till detta.
Att den antidemokratiska
vanstern staller till med upplopp och
kravaller hander allt oftare (speciellt
med tanke pa att varken polisen,
politiker eller media tycks misstycka
sarskilt mycket) och det ar ingen
nyhet. Men sallan har det varit sa
fruktansvart
motbj udande
som i
Malmo den l:a maj. Uppenbarligen
helt utan anledning samlades anti demokrater
Fran Skane och Halland
for att genomfora ett krig mot polisen. Inte ens i det interna snacket
gays nagon egentlig anledning till
samlingen forutom att det var just
l:a maj.
Medias bevakning av det som
hande var minst sagt skrammande.
Aftonbladet
skrev "Forsta blodiga
maj" pa forstasidan med en kompletterande
bild pa en blodig poliskvinna.
Underrubrikerna
ar av
intresse, dessa lad "Polisen stenades",
"Nazister
i
upplopp",
"Hogerledare
gripen"
och "Kafe
stormades".
Mark hur man helt utelamnat att det i forsta och sista fallet
rorde sig om vanstermanniskor,
yore
det inte for att detta ALL TID hander
sa kunde man tro att det var ett
misstag men det. ar det ju bevisligen
inte. Expressen i sin tur hade helt
"missat" att namna att antirasisterna gick till attack genom att kora
fram en hel lastbil lastad med olib
former
av vapen
och bomber.
Viktigare var att i detalj forklara att
John Bouvin blev gripen da hans
demonstration
blev stoppad
tack
yare Stockholms antidemokrater.
En
bild som Iyckats fasma pa min nathinna ar den som visar en genornblodig poliskvinna som ert offer for
Je "toleranta",
"Jemokratiska",
och
"human3"
krafterna
1
landn

Arbsurdistan.
Pa min nathinna
ar
den dock kompletterad
med texten
"Nu blir aven jag Sverigedemokrat".,
Detta blinda hat och motviljan
att ifragasatta ar det samma som i
Orwells skrammande
roman. Aven
den bild som ges i media som i Stort
Sett 31drig ger en korrekt bild av det
som har hant Finns namnd i 1984 sa
som
Sanningsdepartimentet.
AnleJningen till det ar att de antidemokrariska antirasisterna
och eXpos
reJakrbrer anser sig ha sa fruktansvj rr ra tt. Och har man sa fruktansyjrr ratt behover man naturligtvis
31Jrig Iyssna pa nagon annan, det
racker med att konstatera att de inte
h311er med en for att ga till attack,
for h311er man inte med nagon som
hJr s3 fruktansvart
ratt som antideIllokr3rerna sa har man ju sjalv sa
fruktJnsvarr fel att man fortjanar att
Ll niisbenetknackt
av en tegelsten. I
Stockholm sa Goran Persson "Om

gild ar med oss, vem kan da vara
uss?"
och visaJe med detta
med all onskvard
tydlighet vilken
sidJ hJn tillhor.

CJJlot

"SeT ni allihopa,
detta ar
Sverigel" sa en av de som greps i
Srock holm medan antidemokrarerna
misshanlade poliser i Malmo. I 1984
sjger O'Brien
till Winston:
"Det

skall inte finnas nagot annat skratt
an hdnskrattet over en slagen fiende.
Det skall inte finnas nagon konst,
ndgon litteratur, nagon vetenskap.
Nar vi bUr allsmaktiga ska vi inte
Lingre behova nagon vetenskap. Det
shIll inte bli nagon skillnad me/Lan
sbnhet och fulhet. Det ska inte fin
l1as ndgon nyfikenhet eller nagon
liusgl:idje. Alla nojen ska avskaffas.
Men alltid - och glOm inte det,
\Vil1ston, - ska vi ha maktens berus
l1il1g:den ska standigt intensifieras
o(h fijrfinas.
Fortjusningen over
51'gem ska alltid finnas, sensationen
att trampa pa en fiende som ar
hj,il/Jiijs. am nivill ha en bild av
frilmtiden sa kan ni forestalla er en
stiivel som i all evighet stampar pa
ett mdl1niskoaniskte".
Vi Sverigedemokrater
k 11:1 PI~:lsr f6restalla oss!

behover

I

Kommenterat

-----

Synd om terrorister
l:a maj fick polisen in ett anonymt
tips am att det fanns sprangamnen
pa det antidemokratiska
cafeet Kafe
44 i Stockholm.
Cafeet intogs av
150 poliser, anledningen
till att de
var sa manga kan ha att gbra med
att det skulle samlas terrorister Fran
hela Norden fbr att fira att tidningen Brand fyller 100-ar.
Om sprangamnena
hade flyttats
eller am tipset var falskt vet ingen,
men polisen fann ingenting av denna
sorr i lokalen. Daremot fick yrkesterroristema
en chans art grata ut i
media, Sussi Karlsson sager att polisen hade knuffat en flicka, utdelat
ett slag med en (riktig) batong samt
vridit am armen pr en person - riktiga fascimakter av polisen alltsa. Art
det sedan handlade am art fbrhindra
terrorism i landet var det ingen sam
tankte pa i media!

Forvirrade

1maj-tal

I desperata
fbrsbk art locka folk
under
de rbda
fanoma
brukar
Socialdemokraterna
och Vanstern
bjuda in en och annan "kandis" till
talarsrolen.
Historien
har vis at art
detta inte alltid har varit sa lyckat,
men experimentet tycks forsana. I ar
fick Lulea det tvivelaktiga nbjet an
fa besbk av Claes Malmberg, en 3:e
klassens sra-upp-komiker
mest kand
Fran 5:ans Mandagsklubben.

Malmberg
roade sin a ahbrare
med art jamfbra Peter Wallenberg
med en drogad bimbo som tankte
med en kroppsdel sam man hellre
borde skita i och Ian WaehrlTleister
ville han scanga in i en kista.
Dessutom "avslbjade" der :llltid
lika
ytliga
Aftonbladet
att
Malmberg
tvingats banta tio kilo
(aven
i denna
form diskllterar
A(tonbladet banming alltsa). Naja,
varlden ar troligen en bame plats d:'l
vi blivit av med tio kilo Malmberg.

Socialdemokrater

saknar folk

Fbr an fbrsbka fbrgylla den 50eialdemokratiska tillvaron angav pattier
art 22.000 personer hade deltagit i
deras
l:a
maj-demonstration
1
Stockholm. Polisen i sin tur llPPSkattade samma samling manniskor till
7.000. Enligt den socialdemokratiska pressrjansten hade samm:.mlaggt
350.000
manniskor
demonsterat
denna dag, vilket i jordliga 51ffror
troligtvis
be ryder 115.000. P:lss:lr
inte hisrorien kan man alltid skriva
om den tydligen.

Kulturberikad

fotbollsmatch

I Afronbladet 1 maj var fbrsrasidesnyheten den fotbollsspelare som blev
skjuten med pistol mirt under pagaende match. Det rbrde sig om en
spelare i en forbollsklubb i Marsra,
till stbrsta delen best<iende av invan-

drare
Fran framfbr
allt
Chile.
Spelaren var skyldig nagra rusen
krullor till nagra ljusskygga kriminelb element, och da dessa inte
bct:1bdes gick borgenaren
i Fraga
helr sonika ut med en pistol och skbt
galdenaren,
trots an denne befann
sig mitt bland en massa andra spelare, och i narheten av en nbjesfalt
med flera besbkare. Om inte pistolen uppenbarligen
hade hakat upp
sig efter det fbrsta skonet hade fbrmodligen fler personer skadats.
Pistolmannen ar enligt uppgift en

.,24-dring
ostraf(ad".

(ran

Spanga,

tidigare

Det namns inget om
h:1ns emiska ursprung, men den krimin:llhisroriskt
intresserade
far nag
tamligen svart att hitta nagot fall
dar en svensk tagit en handeldvapen
oeh skjutit ratt in i en folksamling
fbr
nagra
tusenlappars
skull.
Djremot hir den sorrens beteende bli
:lilt vanligare, allt eftersom byggan~iet :1v det mangkulrurella
paradiset
fortskrider.
Den kloke medborgaren
i det
IlLlIlgklllturella samhallet gar bast i
J[[ betala
sina skulder i tid. Till och
Il1cJ brev Fran kronofogden
ar art
foredra framfbr en kula Fran nagon
representant
av det "berikande
saltet". "Salt" ar fbr bvrigr en ganska
br:l beskrivning pa kulturberikarna
de ::ir harda, grovkorniga
oeh inte
bra fOr ens halsa!

Sommarlagren 1998
Denna sommar kommer tre lager aU anordnas, tva i SDU:s regi, och ett i SD-Riks regi i samband
med partiledarveckan pa Gotland. Vi kommer aU anordna kurser, flygbladsutdelningar, torgmoten
och mycket annat. Passa pa tillfallet att lara kanna dina partikamrate.-, leva friluftsliv och gora en
insats fOr partiet under denna viktiga valrorelse. Fyll i eller kopiera nedanstaende intresseanmaIan,
kommer du att i god tid fa mer information om Higren. Val mott!

sa

Ja, jag ar intresserad

av att delta pa SDU:s sommarlager

i Skane.

Tid: 6 juni - 18 juni. Plats: Ystad
Ja, jag ar intresserad

,IV

art delta i SD:s soml1urlager

p;'1 Cotland.

Tid: 11 juli - 19 juli. Plats: Visby
Ja, jag ar intresserad

av art delta pa SDU:s sommarlager

Tid: 1 augusti - 15 augusti. Plats: Gbteborg

pa vastkusten.

Sverigedemokraterna
behover

Dig!! !
Aktivera dig infer valrerelsen! Ta kontakt med
Din niirmaste kommunferening.
Sverigedemokraterna har nu inlett sin fjarde valrorelse. I juni
borjar vart sommarlager i Skane, kombinerat med en omfattande torgmoteskampanj
oeh flera flygbladsutdelningar.
Utsikterna ar goda, oeh vi raknar med en stor framgang for
partiet. Det kommer doek att krava insatser Fran alia aktivister vi kan fa, oeh ytterligare nagra till. Darfor vill vi nu uppmana alla vara medlemmar oeh sympatisorer att gora en
insats infor valet. Oeh denna insats maste goras nu. Det duger
inte att vanta till veekan inn an valdagen, da hinner man inte
gora myeket. En valframgang kraver att man arbetar hart
under minst ett halvar (ram till valet!
Vi hoppas att Du forstar hur allvarlig situationen ar for
landet, oeh att en nationaldemokratisk
representation i
Riksdagen inom en snar framtid ar helt nodvandig - i ann::!t
fall kommer vi kanske aldrig att kunna stoppa den destruktiva
och svenskfientliga trend som det kulturella, massmediala oeh
politiska etablissemanget skapat oeh vidmakthallit under 30
ars tid.
Det finns oerhbrt myeket Du kan gora: Du kan delta pa
flygbladsutdelningar, torgmoten oeh andra yttre manifestationero Du kan aven skriva artiklar oeh ta bilder for vara tidningar, bulietiner oeh till var hemsida, elier skriva insandare till
din lokaltidning; Du kan satta upp affiseher, dekaler oeh banderoller.
Syerigedemokraterna har tio ars erfarenhet ay politiskr
arbere oeh opinionsbildning under syarast tankbara farhallanden, oeh vi vet hur stor betydelse till oeh med en enda aktvist
har. Jamfarelser mellan valresultaten -91 oeh -94 yisar att en
enda ny aktiyist som skriver insandare och delar flygblad pa
en medelstor ort - i synnerhet en ort dar SD inte tidigac~ h"lfr
nagon aktivistgrupp - kan innebara ett hundratal nya roster.
Tank pa att opinionen for var politik redan existerar; ea 70%
ar mot invadringspolitiken, 60-70% ar mot EU, oeh sa yidare.
Allr som behavs ar alltsa art gar a var politik bnd far den
breda allmanheten. Tro darfor inte for ett ogonbliek art Din
insats saknar berydelse - tvartom ar den oerhart berydelsefuli!
Ta kontakt med Din narmaste kommunforening - SD-Riks
kommer att vara myeket upptagna med valrorelsen, och har
sma mojligheter att vidarebefordra Din intresseanmalan till
lokalforeningen. Om Du ringer - ring pa kvaliar och helger.
Samtliga aktivister, bade pa regional- oeh riksniya arbetar helt
ideellt oeh har i manga fall skola oeh arbete pa dagama.
Om det inte Finns nagon arbetsgrupp elier kommunfarening pa den ort dar Du bor, ta da sjalv initiatiy oeh bilda en.
Den narmaste lokala foreningen kommer att bidra med rad
och dad, men det ar myeket viktigt att ta egna initiatiy.
Med Din hjalp kommer valet med all sakerhet att bli en
suece for den nationaldemokratiska rorelsen, oeh de farsta stegen kommer att kunna tas for art aterskapa ett syenskt
Sverige!

SO-Borlange
Box 2050
781 02 Borlange
Tel: 070-7540127
Pg: 4922041-1
SO-Dais Ed
Box113
668 00 Ed
Tel: 070-7408866
Pg: 6445457-2
SO-Gotland
Box 1478
62125 Visby
Tel: 070-n40398
SO-Gavle/Sandvlken
Box 190
811 23 Sandvlken
Tel: 026-652163
Pg: 4922041-1
SD-'30teborg
Box 30036
400 43 GOteborg
Tel: 031-417244
Tel: 070-74088n
Pg: 380585-0
Valfond pg: 199348-4

SD-,H~nznd
Box 6006
31206 Mellbystrand
SO-Haninge
Box 46
13621 Haninge
Tel: 08-7450813
Pg: 290082-7
SO-Helsingborg
Box 13045
25013 Helslngborg
Tel: 070-7568609
Pg~ O?"77S ~
SO-HOOr
Box 545
: :: ~~ u,tV\r

Tel: 070-7524453
Pg: 4379576-4
SO-Kavllnge
Box 99
244 22 Kavllnge
Pg: 191488-6
Tel: 070-7407587
SO-Lund
Box ii~4
22105 Lund
SO-MalmO
Box 7061
200 42 MalmO
Tel: 070-7595965
Pg: 6171116-4
SO-MOlndal
Box 25
437 21 L1ndome
Tel: 031-417244

SO-NorrkOping
Box 10071
600 10 NorrkOplng
SO-Sala
Box 17
733 21 Sala
SO-SkAne
Box 545
243 26 HOOr
Tel: 0413-553043
Pg: 423812-7
SO-Stockholm
Box 6003
12906 Hagersten
Tel: 08-7450813
Pg: 859283-4
SO-SundvalllTlmrA
Box 3060
850 03 Sundsvall
Tel: 060-500608
Pg: 215542-2
SO-SOlvesborg
Box 545
243 26 HOOr
Tel: 0456-12937
Pg: 67n61-9
SO-Tierp
Box 19
748 02 orbyhus
Tel: 070-7543231
SO-Trollhattan
Box 7045
461 07 Trollhattan
Tel: 070-6632733
Pg: 4917622·5
~~"!"~~~:':ia;!~
Box 7045
461 07 Trollhattan
Tel: 070-7540467
Pg: 8343913-3
SO-Uppsala
Box 1932
751 49 Uppsala
Tel: 070-7400336
Pg: 798357-0
SO-VaxjO
Box 489
I)C::~ O£ VAv!O
SO-Ystad
Box 78
27122 Ystad
Tel: 070-8653146
Pg: 6433061-6
SO-orebro
Box 526
701 50 orebro
Tel: 019-274170
Pg: 4809996-4

VALFONDSVECKA!
MANDAG 1S MAlSONDAG 31 MAl
Du som var med i valet -94 kommer sakert ihag
att vi da hade en sa kaHat "Valfondsdag", vid
denna var det meningen att samtliga medlemmar
skulle satta in en hundring pa valfonden. Med
tanke pa vilket gensvar vi fick da sa kan vi naturligtvis inte lata bli att gora om det samma i ar.
Denna gang ligger det dock nagonting i potten, vilket det alltsa inte gjorde 1994. Med tanke
pa att det kan vara svart att pricka in exakt dag
da gireringar tar olika lang tid, har vi i ar en
"Valfondsvecka". Bland de som satter in en hundring (eHer mer) 25-31 maj kommer vi att lotta
ut tva stycken prenumerationer av SD-Kuriren.
Sa gor en insats aven Du, in med en hundring
pa Valfonen 25-31 maj - om inte annat sa ar det
en investering i SD:s valkampanj och darmed i
din egen framtid.

SD BESOKER DANSKE
FOLKEPARTI
I fbrra bulletinen kunde
ni lasa en artikel
om
Danske Folkeparti
som
slog Norden med hapnad
nar de inte bara tog sig in
i Danmarks
Folketing,
utan fick hela 7,5% och
13 mandat.
Sedan dess har en SDdelegation varit over och
besok."t partiet, bl a besta-

.,£

ende av Martin Karlsson
som har ses med
Kopenhamnsavdelningens ungdomsledare

Sverigedemokraferna
1988· 1998
Du har val inte glomt att kopa partiets fantastiska jubileumsskrift? 40 sidor om partiets forsta
tio ar. En guide till partiet for nya medlemmar,
en sann nostalgitripp for gamla.
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6070308-9
Tage,Alingsas
Anders,Lagan
Hans-Erik,Malmo
Tage,Alingsas

25:50:200:25:-

Summa 98 04 28:
1 020 kronor
Investeringsfonden
fiek ligga i
trada ett par manader medan vi
funderade pa vad nasta investering skulle bli. Vi var alla overens om att det skulle ga till valrorelsen oeh nagot som inte taektes in av valfonden.
Ett problem
som Sverigedemokraterna lange haft ar vara
bilar. Bilarna ar av helt vital
betydelse for framfor allt vara
torgmotesgrupper
for att kunna
transportera dels vara aktivister,
dels den skrymmande oeh ofta
uppseendevaekande
materiel hogtalare,
flaggor, banderoller
oeh sa vidare - som anvands
under motena. Vid flera till fallen
har de antidemokratiska
element
det tyvarr finns allt for gott om
slagit sander eller pa annat satt
forstort vara fordon, oeh vi har
ofta blivit tvungna att hyra bilar
for enstaka moten.
Under denna sommar kommer partiet att halla flera torgmoten over hela landet, och det
ar helt nodvandigt art vara torgmotesgrupper kan ta sig till oeh
fran platserna. Darfor tankte vi
lata denna investeringsfond vara
en "bilfond", som skall gora det
mojligt art utfora mindre reparationer oeh i varsta fall hyra bilar
under torgmoteskampanjen.
Taek yare vara generosa
bidragsgivare ar vi redan over
1 000 kronor fran vart satta mal.
Se till att SD kan komma
aven till Din stad - satt in en
slant pa investerings(bil)fonden!

VALFONDEN
FaRRA

~

REDOVISNINGEN:

189 118,02 KRONOR.
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6293270-2
Olle, Goteborg
Dan, Uddevalla
Goran, Stockholm
Per, Norrahammar
Tage, AlingsAs

Tomas, HAgersten
Hans-Erik, Malmo

Johan, orebro
Anders, Stockholm
Andreas, Lund
Margareta, H06r
Stig, Vallingby
Goran, Goteborg
Tomas, Borlange
Vera, Hagersten
Anna, Solna
Sven-Erlk & Co
Edit, Visby
Patrik, Goteborg
"Nicke R"

Roland, Kalmar
Pavel, Malmo
Christian, Halmstad
Ulf, Soderala
Kristian, Halmstad
Anneli, Halmstad
"Leif B"
Mikael, 6rebro

L1l1emor,SpAnga
Hans, Goteborg
Gunter, Helsingbog
Ragnar, Glanshammar
Micke, Helsingborg
MArten, Stockholm

Johan, orebro
Harry, Getlnge
Jimmy, Malmo
Stefan, Bro

Lennart, Upplands-VAsby
Stig, Goteborg
Mats, Norrkoping
Per, Goteborg
Tommy,Olofstrom
"Holmstroms"
Henrik, Kumla
Arne, Visby
Peter, KIAgerup
Margareta, Vasterhaninge

GUllan, Stockholm
GOte 0 Rebecca, MalmO
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Joakim, Goteborg
Arne, Sjomarken
Peter, Norrkoping
Dan, Uddevalla
MMen, Stockholm

SD-Uddevalla
Eva, Uppsala
Erik, VasterAs

Marla, JOrlanda
Gerd, Vallingby
Maria, Trollhattan
Karl-Ivar, Kalmar
Rolf, Vastervik
Anna, Solna
Astrid, Hagersten
Curt, JarpAs
Margareta, Hoor
Ellen, Munkedal

Anders, Stockholm
Andreas, Lund
Olle, Skovde
Goran, Goteborg
Tage, AlingsAs
Dan, Uddevalla
Stig, Taby
Ulla, Taby
Joakim, Goteborg
Patrik, Goteborg
Reine, Vanersborg
Lilian, Nacka
"Patriot i Hammarby"
Pavel, Malmo
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221 826,02 KRONOR.

Grattis Johan!
Ja, nu ar "valfondstavlingen"
avgjard. Den 200000:e kronan
sattes in av: Johan i Orebro!
Gratulerar! Ett paket med SDmaterial ar pa vag!
Gladjande
kan vi se att
bidragstakten 5kat betydligt fran
tidigare "bullar". Inom kart kommer
malet
"Bantad
budget
240000:-" att tas. Nu ska vi alia
gemensamt se till att delmal 2
"Budget 275 000:-" nas sa snart
sam m5jligt. Ju f5rr vi vet ungefar hur mycket vi har att r5ra oss
med, ju lattare ar det att planera
valrorelsen.
Tank pa att minsta lilla bidrag
hjalper till; 32:- racker till 1 000
valsedlar! Det kan vara det lilla
sam kravs f5r ettextra kammunalt mandat!
Glom inte "Valfondsveckan"
25-31 maj! Mer om det pa f5regaende sida.

