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Baste SD-medlem!

Valrorelsen har nu dragit
igang med full kraft
och overallt i landet

sjuder det av sverigedemo-
kratisk aktivitet. Det ar omojligt
att inom ramen for en liten
medlemsbulletin rapportera om
precis alIa god a insatser som
gjorts av de olika kommun-
foreningama, arbetsgrupperna,
enskilda aktivisterna och inte
minst SD-riks torgmotesgrupp.
I stora drag kan man

sammanfatta det som att partiet
aldrig har upplevt en sa
omfattande valrorelse som
denna. Aldrig fOIThar sa manga
aktivister gjort sa mycket pa sa
manga hall i landet. Sarskilt
gladjande ar den omfattande
verksamhet som blossat upp i
den kungliga huvudstaden.
Stockholm har pa manga hall i
landet betraktats som ett
politiskt "svart hal" vad galler
sverigedemokratisk aktivism,
en hopplos region som kanske
aldrig vaknar. Nu har kommun

for kommun i Stockholm tackts
med flygblad och responsen har
inte latit vanta pa sig. Flera
avsomnade kommunforeningar
har skakts till liv och flera nya
hailer pa att bildas.

Den kommun i Stockholm i
vilken den mest omfattande
aktivismen agt rum ar utan
tvivel Haninge. Sedan arsskiftet
har det i Haninge kommun
delats ut 150 000 flygblad, satts
upp 2500 affischer och hallits
en rad info-moten, sants
narradio, anordnats arbets-
kvallar och fester samt en hel
del annat. Malsattningen ar
naturligtvis att alla Stockholms
lans kommuner skall ha en egen
kommunforening, och att
Stockholms stads alla stads-
delar skall fa egna arbets-
grupper. I skrivande stund har
det kommit rapporter om att
SD- Vasastan har sett dagens
ljus, ett exempel som sakert
kommer foljas av flera inom
kort.

Sverige
"Fr~nvalfardsstat till fattigland!"

Av Tommy Ulmniis
Forfattaren, fd. kommundirektorenTommy Ulrnnas, har c:a 30
ars erfarenhet av spelet bakomkulissema i den offentligasektom.
Bokenger dig en logisk forklaring till att allt har blivit sa mycket
samre i Sverige. Denna 204-sidiga bok bekraftar dina egna tankar
om elandet i dagens Sverige.
Bestall den nu!
Pris: 195:- (Inklusive porto) Postgiro 23 45 65 - 0

Mycket av partiets ordinarie
verksamhet far nu sta tillbaka
for det som ror valrorelsen. Det
£inns mycket som ar inplanerat
innan valet, varibland somligt
inte kan namnas har, utan
kommer att presenteras som
overraskningar.

Och visst kommer valet bjuda
pa overraskningar. Vara
motstandares taktik art tysta ned
allt som ror SD har misslyckats
tack yare den brinnande
aktivism som blivit allt mer
omfattande landet runt.
Kommer de kanske att borja
angripa SD igen? Vi tar se, men
nagot blir de tvungna att gora.

F or de olyckskorpar pa
motstandarsidan som dod-
forklarat SD kommer SD:s
framryckningar i ett antal
kommuner att bli helt
obegripliga. Uit oss alla arbeta
for att deras forvaning skall bli
sa star som mojligt!



Bra kan bli battre
En medlemsbulletin skall inte bara rapportera om
vad som gjorts, utan ocksa om vad som bor go-
ras. En odesfraga for SD ar hur partiet skall mota
den nya anstorrnningen av medlemmar och akti-
vister. Det finns manga exempel pa partier som
lyckats gora god reklam for sig sjalva och sedan
inte kunnat ta vara pa de goda krafter som hort
av sig. Ett parti maste saledes alltid ha en god
organisation som kan ta till sig nya krafter.

Sverigedemokraterna har med sin nye organi-
sator, Tor Paulsson, tagit fram ett nytt motto for
verksamheten:

Nytankande
Samhorighet
Organisation

Samarbete

Under dessa honnorsord skall Sverige-
demokraterna effektiviseras. Det kan lata som
om organisationen i dagslaget darmed inte skulle
vara god, men faktum ar att alIa partier standigt
maste effektivisera sig. En demokrati foljer na-
turens lagar. Det ar "the survival of the fittest"
som galler dar de sma odugliga partierna sallas
ut eller doms att fora en tynande tillvaro som en
planta som stannat i vaxten. Det galler att vara
"the fittest", eller stagnera oeh ga under som po-
litisk rorelse. Vagen till framgang ligger darfor i
att standigt vara rnissnojd, att alltid vilja over-
traffa sig sjalv. De foljande punkterna finns re-
dan realiserade i partiet, men inte overallt oeh
inte fullstandigt.

Om missnbjet ar ett nodvandigt villkor for att ga
[ramat, sa ar det naturligtvis inte ett tillraekligt
villkor. Missnojet maste leda till ett konstruktivt
handlande. Ikrig leder alltid framtagandet av ett
vapen att den andra sidan maste ta fram ett
motvapen eller atminstone ett skydd mot det nya
vapnet. Pa samma satt forhaller det sig i politiken.

Nar spelreglerna andras maste alla partier
anpassa sig, eller forlora. Borjar exempelvis
motstandaren med fula pahopp galler det att
antingen ge tillbaka med samma mynt, eller att
sarskilt belysa pahoppen och forsoka yanda dem
till den egna fordelen. Den som latsas att det ar
samma regler som forut som galler ar hopplOst
ute ur leken. Nar motstandaren presenterar nya
argument som staller de egna i skuggan, galler
det att lyfta fram sina egna argument pa ett nytt
och battre satt. Den som lever i gardagens debatt
kommer aldrig att vinna morgondagens segrar.

Nytankande kan ocksa vara sma detaljer i det
dagliga arbetet. Om man kan notera att alla
klistermarken man satter upp tas ned redan
samma dag man satter upp dem, ar det lampligt
att hitta pa nagot som gor att de ffir sitta kvar.
StbITe klistermarken som satts upp sa hogt att
ingen kan na dem utan pall eller dylikt kan vara
ett effektivt satt att ffimarkena att sitta kvar. Nar
sedan motstandarna hittat pa ett nytt satt att ta
de nya markena ar det dags att ater tanka ut nagot
listigt.
Om man som en gang Sverigepartiet staller sig

och delar ut flygblad pa samma stalle vaIje vecka
(de stod utanfor Ahlens i Stockholm varje
lbrdag!) oeh det arrangeras militanta
motdemonstrationer av vansterextrernister maste
man oeksa tanka om. Det racker inte med att
aberopa brottsbalkens skydd for allmanna
sammankomster. Om polisen inte gor nagot oeh
overfallen fortsatter maste man lagga om strategi.
Sverigepartiet blev utmalat som ett parti som
alltid hamnade i brak. Sallan eller aldrig talades
det om att det var motstandare som kom oeh
stbrde motena.
Ett salt att komma runt de aggressiva overfallen

hade varit att stalla sig pa olika platser i
Stockholm varje lordag. Da hade det blivit
svarare att arrangera motdemonstrationer. FbIT
eller senare hade motstandarna sakert kommit
pa ett satt att samla sig till nya attacker, men det
hade blivit betydligt svarare for dem.



For att manruskor skall kunna fungera i grupp ar
det viktigt att de kiinner samhorighet. De star-
kaste organisationer som byggts upp i historien
har kanneteeknats av en myeket god kamratskap
oeh en stark solidaritet gentemot den organisa-
tion man tillhor. Kan man inte bygga upp en
kansla av samhorighet i ett parti, hur skulle man
da kunna bygga upp en kansla av samhorighet
hos ett folk i en nation?

Det finns manga satt att skapa samhorighet:
arbete, invigningsritualer eller olika slags soeiala
tillstallningar. Att gora nagot tillsarnmans ar den
viktigaste hornpelaren for en stark sarnmanhaII-
ning oeh samhorighet. Darfor ar det viktigt att
SD:s medlemmar oeh aktivister umgas aven vid
sidan av partiarbetet. En duglig "festfixare" kan
saledes vara en lika stor tillgang for partiet som
en flygbladsdelningsorganisater. Det handlar om
att behalla de medlemmar man redan har. En svag
organisation har ofta en stor genomstromning av
medlemmar.

Hur ser en god organisation ut? Det mest va-
sentliga ar att man haIler regelbundna moten, att
man vid dessa moten fattar beslut om vad som
skall genomforas oeh nar oeh hur det skall ge-
nomforas. Darvid ar det synnerligen viktigt att
man haIler en strikt diseiplin oeh staller krav pa
aktivisterna. En god diseiplin har alltid varit en
forutsattning for att bygga upp stora organisa-
tioner.

En valorganiserad grupp ar vida overlagsen en
odiseiplinerad folkmassa. Det var med stenhard
diseiplin som britterna byggde upp sitt varlds-
valde. Nagra fa tusen soldater kunde kontrollera
nastan halva jordklotet (det brittiska imperiet da
det var som storst!). Diseiplin handlar inte, som
manga felaktigt tror, om att ga i takt, utan det
handlar om att medlemmarna i gruppen har en
valutveeklad pliktkansla.

Manniskor som ar asoeiala, som inte ar palit-
liga, som inte passar tider eller som har nagon
annan olat, maste bort fran aktivistkaren. Tole-
rans mot asoeiala ar nagot som utmarker sma
sekter. Oar ar man glad over vaIje varvad sjal.

Vara motstandare ar de som sitter vid makten
idag. Den politiska klassen, bestaende framst av
de etablerade politikerna, proffstyekarna oeh
mediavanstern. Det finns ingen anledning att ta
strid med nagra andra an vara politiska
motstandare. Var kamp liknar den som de
fortryekta folken i bsteuropa forde mot sina
diktaturer. All opposition samlade sig, fran hoger
till vanster i nationella demokratirorelser.

Vara motstandare vill sondra genom att harska.
De vill att vi skall ta avstand fran rorelser som
liknar var oeh godta den massmediala bilden av
dessa rorelser. Tanken ar alltsa att vi skall ta
avstand fran exempelvis Framstegspartiet oeh
saga att massmedia ljuger om oss, men
framstegspartisterna, de ar extremister. Pa det
sattet skapas motsattningar som forsvarar
samarbete, erfarenhetsutbyte oeh partibyten.

De enda manniskor som fortjanar van
avstandstagande ar de politiker som har fordarvat
vart samhalle. Det finns tokpatrioter oeh
extremister som inte har samma politiska mal
som vi, men vi skall fordenskull inte ta avstand
fran demo Vi avstar bara fran att samarbeta med
demo

Samarbete kan vara alltifran att man delar pa
kostnaden for en kopiator, till en valteknisk
samverkan. AlIa former av mer langtgaende
samarbete pa lokal niva maste emellertid vara
godkanda av SD-riks.

En sak ar starkare an
all varldens armeer:
en ide vars stund har
kommit.



KOmmIJRtIJ18t
Valdsutredning a la don Quijote
Regeringens arbetsgrupp mot rasistiskt och an-
nat etniskt relaterat v~ildhar kommit tram till den
foga forvanande slutsatsen att rasistiska brott
saIlan handlar om vald. Hot forekommer dare-
mot oftare. Regeringen har darmed aterigen
manifesterat sin okunnighet om hur verklighe-
ten ser ut i dagens Sverige. Det ar beklammande
att se hur regeringens utredare letar efter brott
som inte finns, samtidigt som valdet i samhallet
breder ut sig alltmer. For att ta ett aktuellt exem-
pel forefaller de mordiska uppgorelserna i den
"undre varlden" numera ske pa oppen gata.

Men verkligheten bekymrar inte utredarna, de
foreslar att skola och rattsvasende skaIl utbildas
i fragor som ror rasism, framlingsfientlighet,
antisemitism och nazism.

Rekordlag nativitet
Statistiska Centralbyrans sammanrakning av den
svenska befolkningen for andra kvartalet i ar har
nyligen offentliggjorts. Trenden ar skrammande
tydlig, barnafodandet fortsatter att minska och
svenska kvinnor ar mindre fiuktsamma an na-
gonsin tidigare. Trots detta okar befolkningen,
tack yare massinvandringen. Svenska kvinnor
foder endast 1,5 barn per kvinna.

Wachtmeister overfallen av
anarkosyndikalister.

Vid Det nya partiets mote i Gavle stordes motet
av anarkosyndikalistiska ungdomar. Aven
Wachtmeister har nu boIjat bli en maltavla for
"anti-fascisterna". Huliganerna fick som van-
ligt vika ut sig i pressen. I Arbetarebladet
uppmarksammades handelsen "Inte vi som bor-
jade?" med en fern spalter lang redogorelse av
ungdomarnas installning.

Denna incident ar inte unik, metoden att fy-
siskt attackera den nationellt sinnade oppositio-
nen har borjat bli vanligare, vilket gar att vi alla
maste tanka mer pa sakerheten. Vanstervaldet
ar emellertid ett tecken pa att vara motstandare
boIjar kanna att de haIler pa att forlora greppet.

Lejonborg pa rostfiske
Folkpartiledaren Lars Lejonborg har nu plotsligt
kommit pa att det ar viktigt med lag och ord-
ning, och att polisen har for sma resurser! Kan
detta ha nagot att gora med det faktum att valet
narmar sig. Socialdemokraterna har givetvis
ocksa boIjat rostfiska i samma vatten. Men vilka
partier ar det som bar ansvaret for den nuvarande
kriminaliteten och rattslosheten?

SD:s narradio
Radio-SD tar tacksamt emot bidrag av inspelade reportage, insandare eller debattinlagg.
Inslagen bar vara inspelade pa kasettband. AlIa kan medverka pa detta satt. Alltsa aven
medlemmar som bor i andra delar av vart vackra fosterland!

SD:s niirradio siinder i Stockholm pa 88 MHz
varje lOrdag klockan 14.00-15.00,
repris torsdagar klockan 21.30-22.30.



Utrikes

I den sydfranska staden Marseilles har vansterextremister
anfallit Front Nationals aktivister och lokaler upprepade
ganger. I bOrjan av juni blev tva aktivister svart skadade
vid ett attentat. Regionorganisationen fOrFront National i
Bouches du Rhone har kravt att polisen sarskilt bevakar
fmntens lokaler och Bruno Megret har kravt att den lokale
prefekten avgar.

Marseilles ar ett av Front Nationals starkare fasten, par-
tiet brukar Ia mellan 20 och 30 % av rostema i de olika
valen. Men det ar ocksa en av Frankrikes mer forfallna
stader. I de varsta ghettona tors inte polisen ga in annat an
i storre gropper. Kriminaliteten ar moo andra ord ett stort
problem. Marseilles ar ocksa en stad praglad av massin-
vandring. Hur stor andel av befolkningen som ar invand-
rare vet ingen. eftersom manga uppeMller sig i Frankrike
illegalt.

DVU pa frammarsch
I Tyskland bOrjar tyska folkunionen (DVU) gora en allt
starkare frammarsch. Vid valet i april i Sachsen-Anhalt
fick partiet 12.9 % av rosterna, vilket ar det basta resulta-
tet som nagot nationellt sinnat parti natt i Tyskland pa
manga ar. Det fOrefaller som om manga, liksom den tidi-
gare konkurrenten Franz SchOnhuber, gar over till DVU
fran de andra nationella partierna.

Franz Schonhuber och DVU:s partiledare Dr Gerhard
Frey ar de riktiga toppkandidatema for DVU i det kom-
mande valet till Bundestag. SchOnhuber toppar listan i
Bayem och Frey listan i Nordrhein- Westfalen.

I takt med framgangarna blir ocksa motstandet fran kom-
munisterna allt vaIdsarnrnare. Den 20:e juni blev en parti-
buss attackerad av "autonorna" och en dryg vecka senare
overfolls tva flygbladsutdelare av sex personer utrustade
med tillhyggen. Den ene kastades efter misshandeln ned
for en trappa. Overfallet har tvingat DVU att tanka pa sa-
kerheten. vilket bland annat har resulterat i att flygblads-
utdelama gar i storre gropper.

Lysande framgang for Pauline Hansons "One Nation"

Detaustraliska partiet One Nation fick fler roster
an vantat vid det regionala valet i Queensland
nyligen. Hela 41 ~ 626 viiljare (22.62%) valde att

rosta pa One Nation. trots en massiv kampanj fran de eta-
blerade partiema och massmedia. Liberalema, exempel-
vis. uppmanade sina valjare att stooja socialistema hellre
an One Nation i andra valomgangen. Aven fysiska at-
tacker har forekommit.
I massmedia har Pauline Hanson utrruUats som frarnlings-

fientlig, rasist och hogerextremist. Orsaken? Hon har se-
dan sin politiska debut i parlamentet 1996 varit kritisk till
den stora asiatiska invandringen till Australien samt mot
de forrnaner som aborigines (australnegrerna) tar pa grund
av handelser fOr200 ar sedan.
Dagens vita australiensare kan knappast behOva betala med
sina skattepengar for vad den brittiska kolonialmakten
gjorde sig skyldig till en gang i tiden, menar Pauline Han-
son.
Vidare ar partiet kritiskt till frihandeln med de asiatiska

laglonelandema. Tullar och avgifter ser partiet sam noo-
vandiga fOratt kunna beMlla den australiensiska produk-
tionens konkurrenskraftighet. Med den nuvarande politi-
ken kan de australiensiska arbetama kopa billigare varor
Mill andra lander. men de blir i gengald av med jobben.
Partiet vill stOdja smaforetagen och lantbruken. One Na-
tion satter kampen mot brottsligheten som en annan av
sina viktigaste fragor. I ett laglost sarnhalle ar det de sva-
gaste medborgama som drabbas Mrdast. Som ensamsta-
ende trebamsmor och innehavare av en liten fish&chips-
butik har Pauline Hanson haft egna erfarenheter som satt

sina spar j partiets polititiska profil. Mycket handlar fOlj-
aktligen om fdretagsarnhetens forutsattningar samt om
barn. Pauline Hanson ar ingen teoretiker. uatn fOrsoker
ofta se pa de politiska problemstallningama fran ett
grasrotsperspektiv.

One Nation bygger i stora drag pa personen Pauline Han-
son. Da hon valdes in som mandatinnehavare for Oxley
1996 var hon en tiirnligen okiind person. Detta kom snart
att andras, frarnst genom det gehOr hon fick for sina ideer.
Hon tog initiativet till att bilda ett nyn parti II april 1997.
Kort darefter visade opinionsundersokningar att det nya
partiet hade en valjarpotential pa runt 13 procent. Mili-
tanta attacker borjade organiseras av Australian Labor
Party (Australiens sossar!) inkluderande, mordhot, storande
av moten medelst stenkastning rom. Pauline Hanson har
en stark politisk vilja och har vid ett flertal til1f<illenvisat
att hon inte slapper greppet am sitt ledarskap for partiet.
Forutom de politiska motstandarna har det anslutit sig en
del personer till partiet som varit minst lika besvarliga.
Precis som i det svenska fallet med Ny Demokrati, som
ocksa byggdes upp pa kort tid, anslot sig en hel del stollar.
udda personer och lycksokare som ville fa stort inflytande
i partiet utan att prestera sarskilt mycket. Pauline Hanson
har hitintills rett ut alIa sadana interna svangheter och dess-
utom har hon lyckats med att gora partiet sa starkt att en
valseger som den i Queensland blev mojlig. Vi ser med
tillforsikt pa den fortsatta utvecklingen i Australien!



SverigedeIllo kra terna:

Riket Runt
Sa antligen har Sverigedemokraternas
valkampanj inleds. Irman valdagen
kommer den 20 september sa kommer
SD ha hAllt omkring 100 torgmoten
landet over.

Kampanjen inleddes som sig bor
pa sjalvaste nationaldagen i Ystad dar
ett 50-tal personer tAgade genom sta-
den fOr att dar lyssna pa Jimmy
Windeskog och T orbjorn Kastel!.
Efter detta for torgmotesgruppen ige-
nom SMne och genomforde det ena
lyckade motet efter det andra. Faktum .

ar att det bara var i Malmo vi motte Sverigedemokrater demonstrerar i Ystad pa
kvalifiserat motstand fran antidemo- nationaldagen. Hir inleds 1998:ius valkampanj.
kraterna, annars mottes SD av intres- PHOTO: Patrik Lindgren

serade ahorare och spontana appolo- kratiska krafter - men icke. I stallet kunde mote-
def. na i dessa tva stader avlopa helt lugnt medan

Just monsterkommunen Hoor var trevlig att stora skaror lyssnade pa bland annat SD Tierps
besoka. De enda gangerna man horde nagot Joakim Larsson. Avlkarleby. dar SD har valsam-
negativt var nar manniskor misstog oss for social- manvekan med Framstegspartiet, fOrvanade stort.
demokrater - och da kan man ju forsta att de rea- Det ar sallan politiska partier lyckas med att dra
gerar! nagra stoffe mangder ahorare, men det lyckades

Efter tva veckor i Skane/Blekinge var det vi med - tre ganger om! Lite motstand bjods
dags for att ge Stockholmsomradet en rejal por- dock pa denna turne, i Tierp motte en samling
tion av nationalistisk propaganda. Under en manniskor i trasiga klader fran Ung Vanster,
veckas tid holls det nio moten ute pa Ekero och AFA och Syndikalisterna upp men holl sig passi-
ett i Haninge. Vad det betraffar Ekero sa maste va i polisens narvaro. Aven i Sandviken fanns till-
derma insats fa den mest pessimistiska sverigde- resta antidemokrater pa plats. Har gjorde man sig
mokraten att tro att Ekeromandatet inte bara kan till ordentligt atloje da man bland annat brotta-
raddas, det kan till och med utokas! Vad des med polisen och stampade pa grundlagen
Haninge betraffar sa mottes vi aven dar av stora medan 70-80 personer lyssnade till vara talare.
ahorarskaror som intreserat lyssnade pa partileda- Efter denna tur landade vi i Dalarna dar vi
re Jansson samt hans stallforetradare Rinderheim. skulie halla fyra moten. Med undantag fOr
Vart att papeka ar att vi inte motte nagra former Falumotet, som tyvarr regnade bort totalt, farm
av motstand under derma vecka. vi aterigen stor publik och spontana appolder -

Nasta stopp pa turneen var Uppland och inte minst pa det sista motet i Borlange. Under
Gavleborg. Med tidigare ar fcirskta minne kunde dessa motet fick vi dessutom for forsta gangen i
man misstanka att vi i atminstone de roda stader- ar riktigt ordentligt med objektiv massmedial
na Uppsala och Gavle skulle motas av antidemo- uppmarksamhet, bade i press och radio.



F6lj valkampanjen pa internet!
Sverigedemokraterna regerar kungligt pa internet, det ar definitivt inte nagon overdrift
att pasta att vi har natets basta svenska politiska hemsida.

Pa www.sverigedemokratema.~ kanaven du hanga med i Sverigedemokratemas val-
kampanj. Rapporter fran VARjE torgmote kommer kontunerligen in for att lasas av
nyfikna patrioter.

Du kan aven lasa artiklar om debatt oeh historia, lyrik oeh dylikt. Bladdra i parti-
programet, hall koll pa valfonden ...tja, det finns onekligen saker att gora pa www.sveri
gedemokra tema.se

SDU:s jimmy Windeskog skriver varannan veeka en kronika dar han analyserar oeh
reflekterar over dagens Sverige. Inom en snar framtid kan du oeksa prenumerera pa
Mikael janssons Veekobrev.

Pa www.sverigedemokratema.se hittar du aven lankar, bland annat till nationaldemo-
kratiska partier over europa, nationella tidningar oeh annat smatt oeh gott.

www.sverigedemokraterna.se
Efter detta puffar SD:s valexpress vidare i

landet, tillsynes ostoppbar. For undertecknad
som aven farms med pa 1994 ars motsvarighet sa
framstar skillnaden som enorma. Intresset var
forvisso inte obetydligt 1994, men vi mottes
stundtals med viss skepsis. I ar visar manniskor
upp ett engagemang och ett genuint intresse som
bara tycks vaxa ju langre turneen nar.

Nar dessa rader skrivs har en delegation
Sverigedemokrater just lamnat Stockholm for att
resa till Visby pa Gotland och dess partivecka.
Just partiveckan verkar tyvarr nastan vara pa
utdoende, de etablerade politikerna undviker ju
mer och mer att traffa vanligt folk. For
Sverigedemokraterna ar dock Almedalsveckan
levande i allra hogsta grad - vi ser namligen det

som en fantastisk chans
att mote bade glada

., turister och trevliga got-en landsbor. Dessutom erbju-
der ju Gotland semester mel-
Ian motena. De tva senaste
aren har

Sverigedemokraterna domine-
rat partiveckan helt - fOrvanta er
inte att detta andra i arl

Ar 1998 ar sarmerligen
.t~~~;;.Sverigedemokraterna ett parti

<; i medvind, vem vet hur langt
det kan racka om det blaser

upp till storm ...

http://www.sveri
http://www.sverigedemokratema.se
http://www.sverigedemokraterna.se
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MSP1hformation om allt detta i nasta nummer
av bulletinen.

SD BESOKER FRONT
NATIONAL

I Frankrike haIler Front m:ml
%,:,:i:::*

National sitt sommaruni- WlJ$;:::::::::"
versitet i mitten av juli. t:~l::~
SD ar givetvis inbjudet ~it~!:·
och representeras av ~;:tt
Johan Rinderheim. Val [~
pa plats i Paris kommer':;::
Rinderheim att traf fa
representanter fran ett
an tal andra europeiska
lander och forklara SD:s
instaIlning till EU, EMU
och Maastrichtavtalet.
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Sverigedemolcraferna
1988· 1998

Du har val inte glomt att kopa partiets fantastis-
ka jubileumsskrift? 40 sidor om partiets forsta
tio ar. En guide till partiet for nya medlemmar,
en sann nostalgitripp for gamla.

60:- Pg 23 45 65 - 0

Tack, tack, tack och
sa tva grattis!

Det ar mahanda sa att vi tjatar nagor,
men med sa pass underbara medlem-
mar som vi har ar det svart att skriva
om valfonen utan att formulera ordet
TACK!

Att partiet vaxer rcider det ingen
som heist tvekan om. Till valet -94
lyckades vi fa en en heI del pengar,
men sitter man och tittar i gamla pap-
per marker man att den sista gangen
valfonden presenterades innan valet -
94 (i den sa kallade Va/extra 94) stod
stapeln "endast" pa 242 726,26:-.
Mycket battre chanser i ar alltsa!

Tack ja, tacka ska ni alIa ha. Ime
bara ni som satter in 10.000-tals kro-
nor, inte bara ni som satter in hundra-
tals kronor, inte bara ni som varje
manad satter in en slant, utan aven ni
som "bara" satter in ett par tior mel-
Ian varven. Tack ska ni alIa ha!

Ocksa var der nagra grattis ocksa.
Grattis till Micke & Tina i Norrkoping
samt Bo i Molndal som vann van lot-
teri i sam band med valfondsveckan.
En 6 nummersprenumeration till dessa
glada nationalister!

INVESTERINGS-
FONDEN

Pa grund av vissa tekniska missoden kombine-
rat med en otrolig arbetsbelastning sa utgar
tyvarr investeringsfonden i detta nummer.

GlOm dock inte bort att den finns och dess
viktiga syfte. Att partiet har tillgang till bilar ar
en total nodvandighet for valkampanjen. Se
darfor till att ge dirt stod till investeringsfonden
aven detta nummer.

Som ni ser i detta nummer ar det viktigt att
vi kan forsatta rulla pa vagarna!!!
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VAL- Magnus, Angelholm 100:-

-"lie! Cl Mats, Norrk6ping 100:-
350000

Z
Patrik, GOteborg 200:-

FONDEN BANG!. Patriot i Hammarby 250:-
~ Micke & Tina, NorrkOping 300:-

~ Aino, Jarfalla 300:-

FaRRA REDOVISNINGEN: ~ Bo, Molndal 500:-
~ SO-Helslngborg 16.000:-

221 826,02 KRONOR. ~
Michael, Hisings-Backa 100:-

~

Jan, 100:-

FR.O.M. 98 04 30 HAR Per, GOteborg 100:-
Kent, Arvika 100:-

F6LJANDE BIDRAG KOMMIT ~ Karin, Grycksbo 200:-

~ MArten, Stockholm 300:-
IN PA POSTGIROKONTO:

~
Thomas, Stockholm 500:-

6293270-2
Peter, Goteborg 500:-
Marla, Jorlanda 5.000:-
SO-Norrkoplng 7.000:-

Cl SAB-ranta 364:48-
Paul, Enskede GArd 100:- Anneli, Halmstad 100:-
G6sta, Huddinge 200:- Z Kristian, Halmstad 100:-
Anneli, Stockholm 200:- olaslig, Vallingby 100:-
Robert, Stockholm 200:- ~ Mikael,Orebro 100:-
SO-Borlanga 320:- Z Michael, Helslngborg 500:-
Micke & Tina, Norrk6pning 400:- r;J) Niklas, M61ndal 100:-
Sympatis6r 100:- :0 Lars, Heby 100:-
Bjorn, Landskrona 100:- Anders, Stockholm 500:·
G6ran, Goteborg 150:- ~ Andreas, Mariestad 136:-
Seppo, Arsta 200:- "Vaster-gok" 500:-
SO-Gavle 416:- • Joakim, Goteborg 100:-
Torbj6rn, Jahanneshov 180:- SO-Hoor 3000:-
oUe, Billinge 200:- Arne, Bergeforsen 200:-
Pensionar, Laholm 100:- :s Slig, VaJlingby 50:-
G6sta, Laholm 200:- Urban, Sundbyberg 200:-
Radio Ragnarok 95.03:- r;J) Paul, Enskede GArd 200:-
Tommy,Oofstrom 100:- ~ SO-Helslngborg 3000;-r;J)
111 500:- < Per, Goteborg 200:-
Mikael, Vastra Frolunda 50:- Erik, Link6ping 200:-
Rune, Gateborg 100:-

~
Birgit, Tyres6 52:-

Jahan, Farsta 300:- Ruth, Vallingby 100:-
Gunnar, Karlskrona 100:- Artur 50:-
Hans, SOdertalle 500:- Tage. AlingsAs 100:-
Hans 5000:- Z "Astrid' 200:-
Gun, Stockholm 250:- Steve, Trollhattan 500:-
SO Sollentuna 640:- < Pensionar, Laholm 50:-
SO·Salem 1024:" ~

Gosta, Laholm 500:-
Eva, Uppsala 5000:- Anders, Skarstad 250:-
SO-Hanlnge 6144:- ~ Kjell, Norrk6pning 100:-
Karl-Ivar, Kalmar 50:- ~ Anders, Stockholm 500:-
Margareta, Hoor 10:- ;>- Margareta, Hoor 20:-
Rickard, Stockholm 1000:- Urban, Trollhanan 100:-
Marina, Malmo 150:- Slig, Goteborg 100:-
Ake, G6teborg 40:- • "E", Munkedal 200:-
Tomas, Borlange 100:- Anneli, Stockholm 200:-
Tage, AJingsAs 100:- "AOI", Goteborg 300:-
olasligt namn, Trelleborg 200:- Cl Stig, Taby 300:-
JE, Gyllblomstorp 300:- Z Paul, Enskede GArd 200:-
Annell, Stockholm 500:- Peter, Goteborg 500:-
Kurt, UppsaJa 200:- ~ Eva, Uppsala 5000:-
Calle, UrneA 140:- ~ Fredrik & Tina, Goteborg 100:-
Bidragsgivare 200:- Q Erik, Eksjo 100:-
KjeIl,Norrk6ping 100:- Mikael, Orebro 100:-
Anders,Malmo 100:- Z Partik, Goteborg 200:-
Jeanette,Huddinge 100:-

~

Anders, Hagersten 200:-
Steve, Trollhanan, 100:- Micke & Tina, Norrkoping 200:-
A. 150:- Stefan, Bro 200:-
Jahan, Farsta 200:- Z Pensionar, Laholm 100:-
Lars,VArby 400:- ~ Gosta, Laholm 500:-
Sten, Hucldlnge 1000:- r;J) "Gullan" 1000:-
Sven, Ronnlnge 1000:- r;J) Dan, Uddevalla 200:-
Christina, Riddargatan 100:- < Eskil, Torslanda 250:-
NikJas,Trollhanan 100:- Maria, Varnesborg 30:-
G6ran, G6teborg 100:-

~
Tor, Hisnings Backa 120:-

Rolf, Bromma 100:- Andreas, Laholm 200:-
Thomas, Bandhagen 100:- Joakim, Goteborg 100:-
Garan, Stockholm 100:- Micke, Laholm 50:-
Pawel, Malmo 100:-

~
Peter; KIAgerup 200:-

Stefan, Bro 200:- SO-Vast 4500:-
Reine, KAllered 200:- < "M.Nyman" 10000:·
Samson, Bohuslan 220:- r;J) "o.Sundberg" ~ 300:-
Jens, Helsingborg 251 :-

~Ulla, Taby 300:- SUMMA 98 07 10:Andreas, Lund 1000:- 0Helmuth, Stockholm 100:- 323078,53 KRONOR.


