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Baste medlem!
'0

Arets valrorelse ar
over oeh valjal"nas
dom har fallit.

Varken riksdagsvalet eller
.kommunalvalen kan I"ubl"ice-
ras som stora framgangar,
men SD fOI'tsatter sin tl"adi-
tion att vaxa i varje val. Det
ar en klart olyt:klig utveck-
ling att tre pal"tiel" med f1era
gemensamma standpunkter
inte kunde samla krafterna
under en gemensam valbe-
teekning. Vi fa," hoppas aU
valjarna far ett tydligare
alternativ i nast:! val, att ett
nationellt parti f,"amstar som
det enda nationdla alternati-
Yet. Vi arbetar med malet att
detta parti kommer heta
Sverigedemo-kra terna.

Pa de stora e1efanternas
arena ar situ at ionen minst
sagt rorig efter soeialdemo-
kmternas rekol'ddaliga val-
,"esultat. GOr£Ll Perssons
"valseger" mil.ner om det
gamla talessattll "En sadan
seger' till och j:lg al" fodo-
rad:" Det blir ~'n modosam
vag med manga stOtar oeh
hinder fOl"val' I'egering fl'am
till nasta riksdagsvaL Risken
{or ett nyval ar l.ppenbar.

I ovl"iga El for tsatter
andra nationella partieI' oka
sitt valjarstod i yal och i opi-
nionsmatningar. F I'an s k a
Front National har i en farsk
opinionsmatning faU ea
20 %. Visst ar det sa aU
framgang rode:- framg?mg.
De stader som fronten styI'
over har faU en lagre brotts-
Iighet, bredare utbud av lit-
taratur pa bibliuteken, dr"ag-
Iigare levnadsviHkor i storsta
allmanhet.

I Europavalet nasta ar

kommer flera nationella par-
tieI' helt sakert ga starkt
framat. Fortsatter vi oka tak-
ten som vi gjort under det
senaste aret kommer aven
SD att gora annu ett rekord-
val.

Vara motstandare i mass-
media har 16rsokt demorali-
sera oss genom att forsoka
visa att det inte finns nagon
opinion mot massinvandring-
en till Sverige" De har inte
varit ute bland vanligt folk
och kant av stamningarna
som vi kande i arets valrorel-
se. Det finns en stor radsla
for att saga sin mening
ibland vara landsman.
Svensken ar idag kuvad oeh
kroker hellre rygg an kam-
paI'. Det finns emellertid en
grans for hur mycket den
vanlige svensken kan aecep-
tera. For allt fIer har den
gransen passe rats. Det ar
dock sant aU manga mannis-
kor inte reagerar eftersom de
inte kanner till hur verklig-
heten ser ut. Vi maste ta
fram material som beskriver
laget i vara varsta fororter i
landet. Den som far se hur
det ser ut i Rinkeby ,
Rosengard. Hammarkullen
o.d)'!. kommer inte tro pa
pastaendena fran maktens
korridorer om att de utgor
val' framtid. Redan idag tel'
de sig snarare som dystopis-
ka framtidvisioner, an nagot
efterstravansvart ideal.

Vi har fatt ett sjalvstandi-
gare ungdomsforbund som
har antagit nya stadgar och
ny organisationsmodell. I
arets skolval visade det sig pa
de flesta hall i landet att vi
har ett starkt stOd pa manga

skolor. Rostetal pa 15-20%
iir inte ovanliga. Det beror
naturligtvis pa att barnen
och ungdomarna iir mer
medvetna om vad som sker
eftersom manga av de pro-
blem vi bekampar drabbar
de unga i forsta hand.
Sverigedemo-kratisk
Ungdom (SDU) har en syn-
nerligt viktig funktion att
fylla.

Styrelsen har tillsatt en
pro gramrevide ringsgrupp
vid det senaste styrelsemotet.
Denna grupp kommer att ta
fram ett iindringsf"Orslag gal-
lande ett fatal program punk-
tel' 80m manga aktivister och
talesman f"OrSD har klagat
pa. Nar revideringsgruppen
ar klar kommer det att kallas
in till ett extraarsmote,
enbart med syfte att anta
eller forkasta forslaget.
Darefter kommer gruppen
under de narmaste tva aren
ta fram ett principprogram
och ett eller f1era handlings-
program. Vi kommer saledes
att utvecklas ideologiskt och
asiktsmassigt. Vi stagnerar
inte utan befinner oss i en
stan dig dynamiskt utveck-
lande process, bade vad gal-
IeI' ideologi och organisation.
Bra kan bli battre - ar val'
barande princip.

Denna medlemsbulletin
har pa mangas begaran blivit
ett ternan ummel' om vara
utlandska kontakter i sam-
band med Euro-Nat-samar-
betet. I novemberbulletinen
kommer det senaste om
Nord-Nat att pI' esenteras.
Viii mott till nasta nummer!

Johan Rinderheim



Fula metoder iarets
valrorelse

Sverigedemokraterna ar ett parti som redan fran sina
fcirsta dagar har statt i den varsta snalblast som mass-

media kan uppbMao Sverigedemokraterna har blivit kal-
lade for i stort sett alIa okvadningsord som finns i det
svenska spraket. Det har pastatts att partiet ar en oforbat-
terlig sekt som hor historien till och att partiet ligger bakom
alIa problemen som fOljt i massinvandringens spar. Det
har inte varit ovanligt an (orattvist) anklaga Sverige-
demokraterna for an amoanda invandrarna som synda-
bockar for allt elande i landet. samtidigt som Sverige-
demokraterna gjorts till syndabockar for invandrings-
problem en. An ropa ut sina genmalen i denna snalblast ar
nast intill meningslOst.

Redan under partiets forsta ar saboterades moteno torg-
moten oeh andra manifestationer av motdemonstranter.
Riksforbundet Stoppa rasismen (trotskistisk front-
orgarusation) var de flitlgaste morstandarna pa den tiden.
Som om dena inte yore nog blev flera personer av med
sma arbeten da det o'avslOjades" an de var engagerade i
SD
lnder YO-talet har en ny typ av oOami-fascister"°bOIjarbli

en allt stone problem. Dessa ungdomar har hamtat inspi-
r:nion fran de mer brutala BZ-aktivisterna i Danmark oeh
de tyska Ami-fa-grupperna. oOFascister- de e sima som
inre forstar klasskampeno, h.-undeman for en tid sedan lasa
pa en av dessa gruppers hemsida pa internet. De bekam-
par saledes polisen. Ian Wachtmeister. bankerna. moderate-
ma. n~nazisterna. kottindustrin. porrindustrin och Sverige-
demokraterna.

Vid en forsta paseende liknar dessa aktivister de gamla
"ami-rasistema··. men en markant skilinad ar deras install-
Illl1g till "aldet som kampmedel. De tidigare grupperna
kunde oeksa anvanda vald. men da oftast pa en oplanerat
o;:h ogenonuankt san. De nya antifascisterna am'ander
medvetet vald och terror for an skranmla och isolera sin
lllorstandare.

Dena kan man tydligt se i arets valrorelse. da o'°anligt
manga torgmoten blivit storda efter en visst monster. En
grupp maskerade morstandare ifcirda ,oranarluvor" el. dyl.
stornlar fram och fOrsoker dra foikmassan med sig i vald-
samheter Tillhyggen ar ofia forekoTImlande. men amoands
an sa lange mest for an skrammas.
Dessutom har sverigedemokrater och andra nationella bli-

vit overfallna i sina hem av maskerade huliganer. fan sina
bilar uppeldade eller dacken punk'terade. Listan over at-
tacker kan goras ganska lang. Men aven rent val sabotage
har fOrekOlnmit. vara valplakat och banderoller har syste-

matiskt tagits ned. valsedlar har tag its bort fran post- och
valkontor, for att ni'inlna migra exempel.

Bur sHiller de etablerade partierna sig?

Sa Hinge valdet inte drabbar dem sjalva verkar de etable-
rade partierna inte bry sig nammoartoDe svenska riksdags-
mannen har agerat mycket ryggradslost, genom att bara
tina pa da deras g31nle riksdagskollega Ian Wachtmeister
har rakat ut for det ena overfallet efter det andra. utan an
protestera mot vaIdet.
Samma passin instaIlning kan man skonja pa kommu-

nal niva. Pa en uppmaning till alia parlier att ta avstand
mot valdet. med anledning a,' de 1\'<'1 f:\'siska attacker som
riktats mot SD:are i Haninge konunun. svarade enbart Ny
Demokrati. Darefter har nagra partier formellt sett dekla-
rerat an de motsaner sig politiskt vald i kommunen. men
Socialdemokraternas starke man i kommunen. Staffan
Holmberg. har ifragasatt ifall nagon verkligen bli,it over-
fallen! Sa lange det ime finns nagon fallande dom betrak-
tar han alia bilder pa misshandlade manniskor som fejkade
med ketchup. (Trots att alia skador dokumenterats av So-
dersjuklmset och Polisen!) Saval Socialdemokraterna som
Folkpaniet har upptratt mycket verbalt aggressivt.
Folkpartisten John Glas har offemligen sagt i media an
han tanker jaga SD:s foretradare med blaslampa. (Olaga
hot'1)

Vad kan vi gora?

Mot den bar bakgrunden star det klart att ,i inte kan agera
som an allt ar normalt. Vi lever under samma forhallan-
den som de forna dissidemema i oststaterna_ med skillna-
den att deras samhallsmodell kallades kommunistisk dik-
tatur. och att vi annu inte riskerar tortyr. dOdsstraff eller
forvisning till Sibirien om vi unalar oss kritiskt om det
mangkulnrrella projelnet.
Vi maste lagga upp en strategi for hur ,-i skall agera vid

olika typer av incidenter. \1 maste satta storre press pa
politikerna och forma joumalisterna att uppmarksanuna
problemen. Vi maste sjalva tanka mer pa sakerheten och
fundera over hur mycket sjah forsvar som kan accepteras
"id olika typer av overfall mot oss.
Nagor annat som maste till ar att bygga upp en solidaritets-

nat. som kan stOdja panimedlemmar som blivit av med
sin arbete pa grund av sitt engagemang for SD.
Klan ar - vi viker inte for hot eller trakasserier!

Johan Rinderheim



Analys av SD:s valresultat 1998

Iarets riksdags- kommunal- och landstingsval
okade SD sina rostetal nastan overallt. Manga
hade emellertid hogt smllda forvantningar, att SD

skulle ta en procent av rosterna, kanske en fierdubb-
ling av resultaten vid forra valet och att vi skulle ta
mandat i betydligt fier kommuner an de fern som blev
resultatet. Forutsattningarna tycktes ocksa goda:
minst en.miljon svenska valjare tick vara fiygblad i
brevladan, vi tick en fransk valbroschyr vars kvali-
tet oeh tilltalande ideologiska innehall sakert gjorde
mangen konkurrent gron av avund. Hur kom det sig
cia att vi inte tick fier roster an ea 20 000 i riksdags-
valet?
1) SD bar annu inte byggt upp en fungerande orga-

nisation. Pa fiera hall i landet har det saknats
aktivister som bar kunnat representera SD och
som har kunnat ta ut tillrackligt manga fiygblad
och affischer.

2) SD tick mycket dalig publicitet. Ni har beskri-
vits som ett framlingsfientligt, rasistiskt.
hogerextremistiskt etc. parti i saval riks- som
lokalpressen. oeh pa de fiesta hall har det sak-
nats resurser eller kompetens for att bemota alIa
anklagelser. Vi har ocksa blivit fysiskt attack-
erade av "motdemonstranter" som planlagt hur
de skulle stora alIa utatriktade aktiviteter som vi
foretog oss i valet. I synnerhet har vara torgmoten
attackerats- vilket har lett till rubriker som att
"brak uppstod" mellan framIingsfientliga SD:are
oeh uppretade motdemonstranter. Svensken i
gemen bar futt uppfattningen att vi ar 1) brak-
makare och 2) helt chanslosa eftersom stora upp-
bad av arga manniskor dyker upp varhelst yi for-
soker halla mote. Att de fiesta torgmoten som
haIlits varit lugna har man tigit om i media. en-
bart da det varit brak har det blivit rubriker.

3) SD har ett partiprogram som ar otydligt pa flera
vasentliga punkter. Aterflyttningspolicyn exem-
pelvis, ar bestamd med artal och geografisk av-
gransning for vilka som kommer maga. Men hur
en aterflyttningspolitik skulle genomforas star
det inget om. Motstandarna bar darfor valt att
tolka programmet som att vi foresprakar en bru-
tal "etnisk rensning" av jugoslavisk modelL dvs
en som i forsta hand bygger pa tvang och vald.
Andra punkter saknas det idag stOd for inom
partiet, som exempel kan vi ta forespnikandet
av dOdsstraff, som infordes i programmet under
Anders Klarstroms tid som partiledare. ldag ar

det ytterst ta som foresprakar dOdsstraff i par-
tiet, vilket gor deona punkt till en belastning. Att
dodsstraffet inte bar sa starkt stOd utanfor par-
tiet gor naturligtvis inte saken battre!

4) SD har haft fiera konkurrenter som foretratt un-
gefar samma ideologiska kurs. Det nya partiet
oeh pensionarspartiet ar de enda som haft n3.gon
reell betydelse. Bagge partierna har haft
mangmiljonbudgetar oeh dartill kanda oeh eta-
blerade personer som Ian Wachtmeister oeh
BrynofWendt som partiledare. Pensionarspartiet
har tatt ganska god och inte alltfor negativ pu-
blieitet, vilket forklarar deras forhallandevis goda
valresultat. Att svensken inte langre bar fortro-
ende for Ian Wachtmeister ar helt uppenbart. Sa
gott som alIa svenskar visste om att Ian startat
ett parti, men ta tog dess valsedlar, som trots allt
fanus pa alIa vallokaler oeh postkontor i landet.
Att Det nya partiet, trots att man hade Ian som
galjonsfigur och trots alIa miljoner i valbudgeten
anda bara fick nagra tusen roster fier an SD ar
inget annat an en katastrof. som troligen innebar
att Det nya partiet inte overlever till nasta val.

Bade vad galler organisation och ideologi £inns det
manga skal att hysa tillforsikt infor framtiden. Flera
nya formagor har anslutit sig till oss i samband med
valet. oeh redan nu £inns det fiera exempel i partiet
pa nodvandigt nytankande. Den sa kallade "Haninge-
modellen" for aktivism oeh organisation gay partiet
3.4% av rosterna och tva kommunala mandat redan
efter ett ars verksamhet. I Trollhattan dar man arbe-
tat efter ungefar samma modell giek valet ocksa bra
och vi fick tva mandat aven dar.

Pa senaste styrelsemotet har en revideringsgrupp
tillsatts som skall ta fram forslag till de mest nOd-
vandiga uppdateringarna oeh andringarna i parti-
programmet och presentera dessa till arsskiftet. Da
skall ett e:\.1raarsmote beluta om forslagen till revi-
derat partiprogram.
Redan till Europavalet nasta ar star SD starkare an

nagonsin. De dysterkvistar och motstandare som
domde ut partiet - den numera avlidna tidningen Expo
bland annat - och havdade att SD knappt existerade
langre, de bar idag tystnat! Efter valet ar SD det parti
utanfor Riksdagen som bar tatt mest publicitet. Inget
annat parti kan uppvisa en sa stark och hangiven ka-
der av ideellt arbetande aktivister.

Johan EtinderheUn



Vad ar Euro-Nat?
lnternationella nationalister! Kamp for eft enal Europa, mot EU.'

Samarbete over gransemafor aft bevara demoAr del mojligt?
Ja, inte bara mojligt, utan ocksa en realitet med vdxande betydelse.'

I samband med arets valrorelse har 'det blivit
uppenbart for alIa att SD har broderpartier i
utlandet. Den valfolder som partiet fick av Front
National har skapat stora rubriker och mycket
forvaning i den politiska klassen. Bland politiker,
saval som journalister, fragar man sig oroligt vad
SD har for kontakter och vilket samarbete som
finns. For den valinformerade SD:aren ar inte
de utlandska kontakterna nagon overraskning,
men att vi skulle kunna ta draghjalp utifran i form
a\" en valfolder var kanske anda litet utover vad
man Kunde fOf\'ama sig

En lang vag fram till samarbetet
Bakgrunden till det nya samarbetet har sina rat-
ter j de forsta forsaken till samarbete over gran-
serna som togs i och med att det bildades ett EG-
parlament i slutet a\' 70-talet. Vid det f6rsta va-
let till EG-parlamentet togs kontakter mellan
Front ~ational (Frankrike), MSI (Italien) och
EPE\: (Grekland) Det resulterade i bildandet a\"
"Eurohbgern" som grupp i EG-parlamentet.
\len det var forst 1983. i och med bildandet av
"De europeiska hogerpartiernas grupp" i EG-
parlamentet som samarbetet kom att fordjupas,
med mer regelbundna kontakter mellan de olika
panierna Detta samarbete har aven det visat sig
\ara otillrackligt. de! behb\'s ett mer strukture-
rat komaktnat och en forum for diskussioner
panierna emellan. Efier att "Jarnridan" mot Ost-
europa fall har fiera lander sokt sig narmare EC.
Dena galler aven olika nationella rorelser i dessa
lander Sedan en par ar tillbaka har dartor en allt
ratare komaktnat mellan partier bade utanfor och
inom EL gjon det aktuellt med ett samarbete pa
aiJeuropeisk ill,""l Jean-Marie Le Pen har tagit
initiativet till en 11\1t samarbete under namnet
Euro-Nat Denna organisation ar emellertid inte
formellt bildad annu

Malsattningarna med Euro-Nat ar hitintills:
att ta till stand ett langsiktigt samarbete over
granserna mellan de nationella partierna i
Europa
att undvika konflikter mellan nationella
partier i olika lander
att skapa ett partiunderlag for en storre
parlamentsgrupp i EU-parlamentet.

Det forsta steget har varit att bilda en gemensam
ungdomsorganisation, dar flera nationella
rorelsers ungdomsforbund ar medlemmar. Pa en
kongress utanfor Paris antogs i somras en mani-
fest av de ungdomsf6rbund som hittills ingar i
det nya samarbetet. (Las mer om sjalva kongres-
sen i nasta artikel')

Ungdomsforbunden kan i det har fallet sagas
vara fortrupper for moderpartierna. Genom an
se vilka partier som invalts i ungdomssamarbetet
kan man sluta sig till vilka moderpartier som
Kommer att inga i Euro-Nat da det bildas
formellt. I dagslaget ingar, forutom SD IKL
(Finland) Forza nou\'a (ltalien). Democracia
nacional (Spanien), Front National (Frankrike),
Alianca nacional (Portugal), Hellensk front
(Grekland), Partiet Stora Rumanien, Vlaams blok
(Belgien) och Slovenska narodna (Slovakien).

Kontakter finns - och har funnits - med fier
partier an dessa, men i fOI1sattningen maste alla
\'ara overens om att valja in nya medlemmar
Varje parti har saledes vetoratt nar det galler in-
val. For att undvika att det blir stopp i nyrekry-
teringen av medlemsorganisationer, har man ska-
pat mojligheten till att vissa eventuella, nya med-
lemmar kan bjudas in pa moten som observato-
rer. vilket innebar att de tar vara med pa motena
utan att kunna delta i besluten.

Pa ett mote i Madrid i september i ar samlade
sig ungdomsrorelserna pa nytt for att komma

Forts. pa nasta sida!



overens om hur det gemensamma arbetet skall
Higgas upp. Dar beslots att namnet pa den nya
Europaorganisationen skall vara "Euro-Nat-
ungdom", samt att ungdomsforbundens
representanter skall traffas varannan manad, att
man skall ta fram gemensamt material infor EU-
valet nasta ar, att en gemensam hemsida skall
upprattas oeh att de ingaende rore1serna i man
av mojlighet skall delta i varandras aktiviteter.
Detta har redan resuherat i att aktivister fran
andra lander hort av sig for att delta i svenska
aktiviteter, moten, flygbladsutdelningar oeh
liknande. Atminstone en gemensam mani-
festation kommer formodligen att aga rum under
Europavalrorelsen.

Paris-motet i kortadrag

P a mitiativ av franska Front Nationals
ungdomsfbrbund (FNJ) bOlls en
sameuropeisk kongress den 16:e till den 18:e

Juh Delegater fran nio olika Hindermotte upp j sann
broderlig (oeh s~srerlig) anda. Fran norra Europa kom
delegationer fran Belgien. Finland och Sverige.
medan landerna fran de sydligare breddgraderna
nastaIi ,ar fulltahga: Portugal. Spanien. Italien.
Grekland. SIO\akien och Rumanien.

Delma kongress ingick i ar i schemat for FNJ:s
summaruniversitet VarJe ar arrangerar FNJ ett
sommaruniversitet I ett lantligt belaget slott for sina
llI1gaaktivister. Fbrutom att det haIls ett stort antal
ral och foredrag vid sommaruniversitetet arrangeras
::i "en sadant som fotbollsturneringar dar
representantema fran de olika franska regionema
ravlar med varandra.

Inledrungsvis fick de olika landemas delegationer
presentera sina partier i stora drag. partihistoria.
viktigaste fragor for partiema samt annat av intresse
for ahbrarna. Pub liken bestod av cirka 200
representanter fran FNJ:s regionala avdelningar.
Sverigedemokratema presenterades pa ett fornamligt
satt i ett tio minuter langt foredrag av Mikael B. Det
svenska foredraget var det som rev ned de haftigaste
appltlCiaskoma och oar det efter alIa presentationer
blev dags att svara pa fragor fick Sverige avgjort flest
fragor

Pa formiddagen foljande dag mattes
representantema fran de tio landema for an:enas kring
en gem ens am forkiaring som skulle innehalla de

"The disappearence of nations would
impoverish us no less than if all the people
had become alike, with one character and
one face. Nations are the wealth of
mankind, its collective personalities. The
tiniest of them wears its own special
colours and bears within itself a particular
facet of God's purpose."

Alexander Solsjenitsyn
(frful en artikel itidningen "Encounter")

ideologiska riktlinjema for ett mer kontinuerhgt
samarbete an tidigare. I de flesta fragor var det mte
sa svart att na fram till gemensamma standpunkter.
aven om migra punkter rostades igenom med viss
uttalad tveksamhet fran den svenska delegationens
sida. Att franska proklamerades som det nationella
Europas gemensamma sprak ar litet be~ mmersamt
for oss nordbor som oftast hellre talar engelska'
Dei det finns manga fransktalande i SD ar det dock
inte ml.got ooverstigligt problem.

Pei f'ftermiddagen fick vi ahora ett tal a\ Samuel
Marechal, FNJ:s ordforande. Darefter trans-
porterades de utlandska delegatlOnema samt nagra
av de franska vardama till ett narbelaget slott som
ags av en ::tv frontens regionala kandidater. Denne
franske adling bjod oss alIa pa en rundvandring 1

slotte•. som till del ar ett museum. varefter vi ble\"
bjudna pa en superb fransk maltid med lokala
specialiteer och traditionell fransk mat. Vm saknades
inte heller. Det blev snart en jovialisk oeh uPPr:md
stamnmg I det lilla slottets kallare och fosterlandska
sanger fran Europas alIa bOrn ekade mellan de
tuscnariga vaggama.

Den sista dagen agnades at sight-seeing (ursakta det
engelska uttrycket, Icard fransrnanl). Pa formiddagen
fick vi se frontens central a partikansli som ligger mitt
i ParIS. Det ar en imponerande byggnacl tre vaningar
hog, som r:'I11l11erallt:i.fnlnen egen TV -studio, eget
fotolabb, flera tidningsredaktioner till de mer
namnkunniga franska ledamas egna kontor. Efter
runch,'andringen bjOds de utlandska delegationerna
pa lunch i matsalen i partikansliet, for art sedan bli
bjudna pa en batutflykt under Paris broar.



De unga europeiska nationalisternas
gemensamma deklaration

Delma text. som grundats pa ett gemensamt tankande
bos de olika europeiska nationella rarelsemas ung-
domsfarbund. utgar de unga europeiska
nationalistemas gemensamma deklaratioD far ett
Europa praglat av samarbete mellan nationema,

De tre huvudsyftena med delma deklaration ar:
Farst oeh framst galler det att havda de politiska
oeh filosofiska tankegangar som styr var gemen-
san1IDakamp far vara nationers pan~ttfadelse
Dartill handlar det om att deklarationen skall
utgara grunden far ett konkret samarbete mellan
de ohka europeiska nationella rarelsemas ung-
domsfarbund
Till sist galler det att lagga fram de ledande prin-
cipema far ett Europa praglat a\ samarbete md-
Ian nationema,

Inledning
! skuggan a\ globahseringcn. den amerikansk::! 11ll-
xnahsmen, den statslbsa kapitahsmen oeh den all-
'~lalmadekadansen maste Europa oeh farsvarama a\
Q(' natlOnella identitetema farenas, eftersom mgen
.:':lsamkan taekla \-ar tids stara problem, Att forem
Emopa tor att be\'ara dess mangfald ar det stora,
'.:cl11ensamma mal som VI. ledare oeh aktivlster I

uJlgdomsorgal1lsationema fran de nationella europc-
sb rorelsema, satter framfar oss Detta ar det stara

~)r~lebsom vantar pa oss i 20aO-talets gr:11ing
FbI' att Iyekas med bildandet av det Europa som

J.lla natJonella oeb identitetsbavdande farbund ons-
•..•1r sa myeket. farklarar VI att det farsta steget utgars
::', :ltt \azie nation pa n~tt havdar sin suveranitet ocb
.".::rfar sma grundliggande basfum..110ner

'\ar dena arbete a\ nationalkanslans aterskapand.:
::r ~lort blir det majhgt an tillampa \'art projek1 tor
:lJ.T1onemasoeh folkens Europa, Detta unika. d:113-
111lskaoeh sammanslutande proJekl kommer. 1 den
nJstpafolJaJlde tusenarsperiodens gr:lling, att kUlma
iJrantera pan~ttfadelsen av \'ar oeh en av vara na-
:;,lne:

\'1 anser an Europa I11reskall bvggas upp pa emal-
.;Igt \IS \ I \ III bygga en Europa prjglar a\ san1:1r-
:>:t~·samtldlgt som \ aZle lands identItet oeb \ Illkor
1.:'5pekreras Vi \ ill ena. I11teforena

\ art Europa kon1IDeratt organiseras med europe-
15k::!nationer som skapats inom en ei\'ilisation som

har sina ratter i de hellenska. keltiska. gertnanska.
latinska Clehkristna eivilisationsarven,

Vi farkastar saval bildandet av ett museiliknaJlde
Europa - inskrankt till sin folklore - som av ett bank-
liknande Europa, Virt projekt gar ut pa att IDlilla
oeh uppmuntra de fantastiska krafter som kommer
till faljd av sambandet mellan traditionen oeh
modemismen far att pa sa satt iterge Europa dess
Ivskraft utomlands,

Ett Europa praglat av samarbete mellan natio-
nerna kommer art byggas upp efter sex grund-
laggandc principer:
1. Att forkasta globaliseringen, den statslOsa

kapitalismen och den allmanna dekadansen
2. En fullstandigt avvisande av Euron, samt a\

Maastricht- och AmsterdamfOrdragen
3. Aterbildandet av varje nations suveranitet
·t Medvetandet om Europas styrka och kvaliteer
5. Samhandet mellan modernism och tradition
6. TilHimpningen av den nationella och europe-

iska fOretradesratten.

Val' kraft. vara ideal. ,'ar vilJa till storhet oeb styrb
leder var kamp

Gnderteeknat:
Front NatiGnal de la Jeunesse
(Frankrikt:):Samuel Mareehal
Syerigedemokraterna
(SYerige):Johan Rinderheim
lsanmaallinen KansalIis- Liitto (rKL)
(Finland) IuraJukola
Vlaams Blok Jongeren
lBelgien;, Philip Claeys
Forza NUOYll

(\talien): lJayide 011a
Organisation de jeunesse "La Grande Roumanie"
(Rumanien) Bogdan Chetreanu
Slm'enska Narodna Mladez
(Sloyakien):h'eta LapunikO\'a
Alianca national
(Portugal): Paulo Rodrigues
Democraria Nacional
iSpanien): Jose Luis Morales
Front Helleniquc- Mouyement des Jeuncs
lGrekland) Phedon Dimopoulos



Valresultaten 1998
Riksdagsvalet, ar: 1988 1991 1994 1998 -
Antal roster: 1118 4889 13954 19624

Kommunalvalet, vara tio basta kommunvalresultat:

Kommun 1991 1994 1998 1998 (% ) Mandat

Hoar 201 454 402 5,15 2
Haninge 224 240 1241 3,37 2
Trollhattan 10 709 963 3,07 2
Dais-Ed 111 131 79 2,67 1
Solvesborg 1 5 176 1,79 1
Molndal 164 451 582 1,77
Tierp 3 12 173 1,43
Ekero 9 221 166 1,29
Timra 7 111 108 0,96
Ystad 125 133 0,85

Mer detaljerade valresultat tran arets val kommer presenteras i nasta medlems-
bulletin.

Ny SDU-organisation
I takt med att partiorganisationen vaxer har det kommit tlera onskemal om att sou
skall utgora en egen, separat organisation. Pa So:s riksarsmote i ar antogs ett tor-
slag som innebar att SOU skulle lamna SO. Pa senaste styrelsemotet precisera-
des torslaget till att SOU hadanetter skall vara en sjalvstandig organisation, med
egna stadgar, egen styrelse och egen ekonomi. oet konstituerande motet tor den
nya organisationen har avhallits och stadgarna ar antagna.

Organisationen bestar an sa lange av en styrelse och tyra distrikt. Som
SoU-ordforande valdes Jimmy Windeskog, och som vice ordtorande Jimmie
Akesson. Forutom styrelsen utsags aven tyra kontaktpersoner for SOU, det viII
saga en tor varje distrikt. Samtliga som stader den nationaldemokratiska rorelsen
tar bli medlemmar. Den tidigare aldersgransen ar borttagen och medlemskapet
har fastslagits till 50kr tor personer under 20ar och 1OOkrtor personer over 20 ar.

Ett eget program hailer pa att tas tram, som givetvis till stbrre delen kommer
att ligga i linje med moderpartiets dito. Med ett eget program tinns det emellertid
mojlighet for SOU att protilera sig i vissa tragor och ligga lagre i andra. Med den
organisatoriska sjalvstandigheten har det alltsa fOljt en ideologisk.

Kontakterna med andra landers nationella ungdomsrorelser kommer att fort-
satta att byggas ut, vilket framgar av artiklarna i denna bulletin som handlar om
Euro-Nat-Ungdom och Euro-Nat. Aven Nord-Nat-samarbetet planeras ta mer fasta
former. For uppbyggnadsarbetet kravs det inte bara goda ideer och talmodigt
arbete, utan ocksa pengar. SOU behaller sitt gamla postgirokonto: 649 36 00 - 8.
En aktivitetsrapport ar utlovad till nasta bulletin!



VALFONDEN
Forra redovisningen:
366 972,53 kronor.

Fr.o.m. 98 09 01 har foljande
bidrag kommit in pi postgiro-

konto: 6293270- 2

Fredrik& Tina, Goteborg
Rune, Trollhanan
Reine, Vanersborg
Mikael, brebro
Mats, Enskede Gflrd
Anders, Goteborg
Patrik, Goteborg
Jesp~r, Udingo
Einar, Solna
Peter, Goteborg
David, Uppsala
Pontus, Helsingborg
Sympatisor, Bromma
Joakim, Goteborg
Gunnar, Stockholm
Bertil, Sodertalje
Bengt, Uddevalla
Sven Erik, Stockholm
Lars-Erik, Stockholm
Erik, Eksjo
Marie, Hagersten
Eric, Arsta
Anders, Bandhagen
Irma, Jonkoping
M-L
M.Holmstrom
Allb.
Stig, Taby
Steve, Trollhattan
Anders, Vara
Gun, Skarholmen
Ethel, brkelljunga
Anders, Stockholm
Mats, Tumba
Birgit, Tyreso
Stelan, Bro
Gunter, Helsingborg
Grajek, Malmo

100:-
100:-
100:-
100:-
100:-
200:-
200:-
300:-
500:-

1 000:-
1562:-

300:-
1000:-

500:-
200:-
500:-
500:-
200:-

10000:-
. 100:-

300:-
416:-
500:-

1 000:-
100:-
150:-
200:-
500:-

1 000:-
500:-
300:-
200:-
500:-
100:-

95:-
150:-
200:-
200:-

Slutsumma 980920:
390945,53 kronor.

EU-VALFONDEN
Fr.o.m. 98 09 21 har foljande

bidrag kommit in pa
postgirokonto: 6293270·2

Dan, UddevaJla
G6te, Munka-Ljungby
Peter, Norrkoping
Hans, Ynerby
Tage, Alingsas
Birger, Hudiksvall
Micke&Tina, Norrkoping
Mikael, brebro
Steve, Sollentuna
Joakim, Goteborg
Dan, UddevaJla
Carl, Uppsala
Tomas, Hagersten
Tage, Alingsas
Birgitta, Ekero
Slig, Taby

200:-
100:-
60:-

300:-
100:-
525:-
100:-
100:-
100:-
100:-
200:-
500:-
250:-
100:-
200:-
200:-

Summa 981028:
3 135 kronor.

Era gener6sa bidrag till SD:s
valfond gjorde att vi erovrade

8 mandat i 5 kommuner!

Tack yare de gener6sa bidragen till var val-
fond kunde partiet gora en gedigen valrorel-
se. Vi okade vara riksdagsroster med 55%
jamfort med 1994, och vi erovrade 8 kommu-
nala mandat.
For atthavda sig i en valr6relse kravs stora
resurser. Riksdagspartierna har sina val till-
tagna partistod. Nasta val skall SO ta plats i
Sveriges Riksdag. Da far vi samma ekono-
miska villkor som vara motstandare. Fram till
dess ar vi beroende av Er bidragsgivare.

SO har stora chanser i EU-
parlamentsvalet 13 juni 1999

Erfarenheterna visar att nationaldemokratis-
ka partier har goda chanser i val till EU-par-
lamentet. Vart franska broderparti Front
National har exempelvis hela 11 mandat.
De som ar EU-motstandare har tre svenska
partier att valja pa:
Vansterpartiet, Miljopartiet och SO.
Det galler for oss att visa att (v) och (mp) viII
oka invandringen till Europa och att vi ar det
enda icke-socialistiska partiet som ar mot-
standare till EU. Ett trumfkort i valrorelsen ar
de gemensamma manifestationer som vi pla-
nerar med broderpartierna i Euro-Nat.

Knappt nio manader mellan
valen. Nu ar det brattom!

Tidsmassigt blir det valdigt anstrangt med ett
val till, sa snart efter det nyss avklarade. Vi
maste efter en minimal aterhamtning anyo
ga upp i hogsta vary for att kunna genomfora
en sa kraftfull valkampanj som mojligt. En
rejal aterhamtning far det istallet bli under
sommaren 1999. Efter EU-valet drojer det ju
till ar 2002 innan nasta val. Den valfondsta-
pel som redovisas har intill har som malsart-
ning 300 000 kr. Uppnar vi detta kan vi trycka
upp 700 000 st valfoldrar och 1 670 000 val-
sedlar och genomfora ert stort valutskick.
Hjalper du oss med detta, ska vi som arbetar
aktivt satsa allt vi har. Tack pa forhand!



SVERIGEDEMOKRATERNA VILL
PASSA pA ATT SARSKILT TACKA

.~LLA AKTIVISTER OCH BIDRAGS-
••

GIVARE SOM MED SINA SJALV-
••

UPPOFFRANDE INSATSER MOJLIG-
GJORDE vARA FRAMGANGAR I
VALET! DET AR DE ENSKILDA

AKTIVISTERNAS FLIT, SLIT OCH
ENVISHET SOM BYGGER UPP

I I

RORELSEN.


