








KOmmlJRtlJrat
De stora elefantema i europeisk politik har alltsa
besHimt sig for att folja sitt beslut fran Madrid-
motet 1995 om att infora euron som valuta i Eu-
ropeiska Unionen. Tillsvidare kommer de gamla
valutoma finnas kvar parallellt med den nya, for
att successivt forsvinna. Detta ar ett prestige-
projekt som maste lyckas for EU-fantastema.
Verkligheten faIler den slutliga domen. Sverige
har vaIt att stalla sig vid sidan om, och deltar
(annu) inte fullt ut i valutasamarbetet.
Europa har haft en gemensam valuta fOIT,bade

under det antika Roms glansdagar och under Karl
den store. Dessa valutor overlevde inte tidens
tand. Ar forutsattningama battre idag? Vilka blir
kostnadema for ett havererat valutaprojekt? Med
en gemensam valuta avhander sig de nationella
regeringama mojligheten till att bedriva en sjalv-
standig penningpolitik. Med en gemensam va-
luta blir det per definition omojligt for ett land
att devalvera eller revalvera sin valuta.

De lander som ingar i valutasamarbetet ar for
olika fOr att euron skall kunna bli en stabil va-
luta. Det syntes redan pa de fiesta landemas ofor-
maga att na upp till de sk konvergenskriteriema
som stalldes som krav for att inga i val uta-
samarbetet.
Tank pa att det ar viktigt att rosta i Europavalet

i sommar! EU kan bara awecklas inifran!

Roda Khmerer far amnesti!
Da Berlinmuren foIl stalldes fiera ifran den gamla
kommunistdiktaturen i bsttyskland infor ratta.
Det blev forvanansvart milda domar generellt sett
och den varste skurken av dem alIa, Erich
Honnecker, flydde, med vasttyskamas goda
minne, till Chile. (Som ju enligt den kommunis-
tiska retoriken fortfarande var en "halvfascistisk"
stat. AlIa som mordats och torterats i bsttysk-
land blev saledes inte hamnade. Nar kommunis-
men foll i Sovjetunionen blev den mest mark-
bara forandringen att man tog ned statyer av Le-
nin och Stalin, nagon vilja att stalla de gamla
torterama och massmordama i KGB infor ratta
fanns inte. Det gamla kommunistpartiet omvand-
lades likt en kameleont till en ny "demokratisk"
politisk klass.
Nu har samma fenomen visat sig i Kambodja.

Den kommunistrorelse som under sin tid vid
makten mordade ungefar en fjardedel av landet
befolkning har kapitulerat. Far de nagra straff?
Nej, den nya politiska klassen vill istallet halla
sig val med de foma mordama. De kan vara var-
defulla allierade i kommande maktkamper.

Kommunismens brott mot manskligheten ver-
kar inte upprora makthavare som annars talar om
manskliga rattigheter 0 dyl. Mot detta morker
kravs information. Vi rar se vad det blir av info-
kampanjen i de svenska skoloma om kommu-
nismens brott.

SD: 5 narradio
Radio-SD tar tacksamt emot bidrag av inspelade reportage, insandare eller debattinlagg.
Inslagen bor vara inspelade pa kasettband. AlIa kan medverka pa detta satt. AlItsa aven
medlemmar som bor i andra delar av vart vackra fosterland!

SD:s narradio sander i Stockholm po. 88 MHz
varje liirdag klockan 14.00-15.00,

repris torsdagar klockan 21.30-22.30.



Nytt ar - ny bulletin
Under aret som gatt har bulletinen inte
haft nagon fast utgivningsplan. Manga
har hort av sig oeh undrat nar nasta bu1-
letin kommer, om det nya numret ar ett
enmanads eller tvamanadsnummer osv.
For att kunna haIla en utgivningsplan
maste arbetet med bu1letinen fa en fas-
tare struktur. Darfor kommer det att ut-
ses en bulletingrupp, dar var oeh en har
ett tydligt ansvar for sin del av bu1letinen.
En preliminar utgivningsplan for 1999 ser
ut sa har:
Janarinumret skall sandas ut 30:e januari
Februarinumret - 28:e februari
Marsnumret - 30:e mars
April - 30:e april
Maj-Juni - 20:e juni
Juli - 30:e juli
Augusti - 30:e augusti
September - 30:e september
Oktober - 30:e oktober
November-deeember - 17:e deeember

Tanken ar aven att bu1letinen skall fa vissa
srnende spalter:
Kommenterat - dar vi kommenterar in-
tressanta nyheter eller eitat.
Aktivism-nytt - dar vi rapporterar om
moten, flygbladsutdelningar, torgmoten
oeh annan aktivism.
l'trikes - dar nyheter om vara broder-
partier i Euro-Nat oeh Nord-Nat presen-
teras. Aven andra nyheter som har ett in-
tresse for partiet har sin givna plats. Det
galler framst sadana nvheter som fortigits•... - -
i svenska massmedia.
Kommunfullmaktigerapporter - fran
de kommuner dar vi har mandat. Vad SD
gor i dessa kommuner, vilka motioner
som SD lagger fram oeh hur de bemNs.
SD:s interpellationer oeh fnigor mm
Bidragsstaplar, valfondsredovisningar
rapporteras som tidigare.
Analyser a\ partiet, valresultat, organi-
sationen. mal oeh strategier mm.. •...

Skicka in material till bulletinen!
Vad vill du se i bu1Ietinen? Skieka in forslag pa ytterligare avdeiningar i
bulletinen! Skieka aven in sadant som du vill ha in i de avdelningar som
beskrivs ovan!

AlIa aktiviteter som gors Iokalt skaU rapporteras in till bu1letinen, eller till
kansliet. Dels for att det ar viktigt att styrelsen oeh VU kanner till vad som
hander ute i landet, dels for att det ar intressant for andra medlemmar att fa
en overbliek over all aktivism som pagar runt om i landet.

Vi kommer inte att kunna skriva om precis varenda aktivitet, men for att vi
skall kunna bygga vidare pa organisationen, oeh for att styrelsen skall kunna
fatta bra beslut om var vi skall satta in vara resurser, maste det finnas ett sa
fullstandigt beslutsunderlag som mojIigt.



Utrikes:
Krisen i Front National

Det £inns manga som gnuggat handerna av for-
tjusning over att franska Front National nu ska-
kas av en brutal intern uppgorelse med oviss ut-
gang. Olyekskorparnas kraxande hors aven i
Sverige: "Fronten slas sander inifran", "Front
National slut som parti" mm. En opinionsunder-
sokning som gjordes strax fore jul visade att om
Fronten splittras i tva partier, tar Le Pen 10 %
oeh Megret 4 % av rosterna. Med andra ord ar
det fullt mojligt att det handlar om en eelldel-
ning ur vilken det kommer tva starka partier! Ett
problem i sammanhanget ar det franska
majoritetsvalsystemet. Det gynnar stora partier
med regional forankring, eftersom man maste ha
en majoritet av rosterna i sin valkrets for att
komma nagon vart. Det basta yore darfor om Le
Pen oeh Megret skulle kunna samsas om en ge-
mensam valplattform oeh ga vidare som en alli-
ans mellan tva partier. Om detta visar sig vara
omojligt, ar det nast basta utfallet att de har olika
regional forankring, sa att Le Pen ar stark dar
Megret ar svag oeh viee versa.

For en utomstaende ar situationen fullkomligt
obegriplig. Bur kan tva politiker som bagge vi-
sat prov pa en enastaende offervilja i den poli-
tiska kampen, oeh som bagge visat prov pa att
de forstar att detta ar en kamp pa liv oeh dad for
den vasterlandska kulturens overlevnad, borja
kabbla med varandra i vad som utat sett forefal-
ler vara en simpel personstrid? En klassisk
bysantisk palatsintrig i ett lage da de turkiska
horderna star i begrepp att inleda den avgorande
attaeken mot eivilisationens sista hogborg!
Skulle situationen vara sa enkel £inns det all an-
ledning att fund era over vilka vi valt som franskt
broderparti. Men myeket talar for att det vi tatt
se via media bara ar rorelserna pa ytan, pa dju-
pet pagar en helt annan kamp.

Stormastaren i den franska frimurarlogen
Grand Orient har offentligt deklarerat att man
har for avsikt att bekampa fronten. De franska
frimurarna har tidigare blandat sig i fransk poli-

tik pa ett olyekligt satt. Inte bara genom en tyd-
lig "svagerpolitik" nar det galler arbete oeh
pengar utan aven genom att lyfta fram "sina"
kandidater tom till presidentposten. Det ar all-
mant kant i Frankrike att frimurarna hjalpte fram
den soeialistiske presidenten Mitterand till mak-
ten. I Lionel Jospins regering har det suttit tre
kanda mmurare pa olika rninisterposter oeh en
tredje har "misstankts" vara frimurare av de fran-
ska massmedierna. Dessa uppgifter har statt att
lasa i den ansedda tidningen I'Express (m 2439/
-98) oeh kommer inte fran konspiratoriskt lagda
"mmurarjagare". Stora Orientlogen anses ha ea
44 000 medlemmar, varav manga pa framtra-
dande poster inom saval politiken som narings-
livet. Det ar oklart om viIken betydelse en sa-
dan loge kan ha, men ifall de skulle vara valor-
ganiserade utgor de med an sakerhet en betydel-
sefull maktfaktor i fransk politik.

Fronten har aven andra motstandare som kan
rnisstankas forsoka sa split genom fOrfalskade
dokument oeh ryktesspridning. Det £inns fier
nationella partier i Frankrike som har statt i fron-
tens skugga, oeh som skulle kunna tro sig tjana
pa att forsvaga fronten. Aven manga i gaullist-
partiet har ett horn i sidan till Le Pen. Den tidi-
gare rorelsen Ordre Nouveau som fanns med i
front en tidigaste period var mer militant an fron-
ten, vilket ledde till en brytning med Le Pen, men
anda har flera av dess ledande personer
"forborgerligats" oeh blivit gaullister.

Med tiden kommer det sakert fram vad som
lag bakom den har pinsamma internfejden inom
Front National. Tillsvidare har inte SD tagit stall-
ning i konflikten pa annat satt an att vi har till-
kannagivit att vi ser konflikten som olyeklig oeh
att vi ser Le Pen som grundaren av den moderna
nationalismen i Europa. Att inte blanda sig i an-
dra partiers interna stridigheter ar oeksa en av
ledstjarnorna for Euro-Nat.



Aktivera dig!
I takt med att vllr organisation vaxer och
byggs ut finns det allt storre mojligheter for
vllra medlemmar att aktivera sig.

VI behover hjalp med bllde praktiska och
teoretiska sysslor. Alia kan bidra med
nllgot. En av de viktigaste uppgifterna ar
att hjalpa till med vllra alltmer omfattande
flygbladsutdelningar. 54 lange vi inte kan
lita p4 att massmedierna gor sitt jobb och
beskriver oss objektivt, mllste vi uppratta
en egen kanal till folket.

Att bli oberoende av massmedia ar en av
vllra viktigaste mllisattningar. Det behovs
emellertid en arme av flygbladsutdelare for
att kunna tacka hela Sverige med flygblad.
Andra uppgifter kan vara att satta upp affi-
scher och lagga ut valsedlar. (Det ar ju
snart val till Europa-parlamentet!) Det
behovs aven folk som hjalper till med att
arrangera moten och fester.

Antalet aktivister har okat markant under
aret som gick, vilket mojliggjorde att vi
kunde na ut till valdigt mllnga nya mannis-
kor. Vllra aktiviteter och tillstallningar har
gjort det roligare att vara aktiv sverigede-
mokrat, antalet nya aktiviteter att valja mel-
Ian okar standigt.

Har du teoretiska kunskaper i nagot sar-
skill amne som partiet kan ha nytta av,
exempelvis specialkunskaper om miljo-
Yard, EU, juridik, ekonomi eller kanske-
sprakkunskaper, sa tveka inte att hora av
dig! Kunskap ar makt, men bara om den
omsatts till handling.

Du som viii aktivera dig kan hora av dig
till var partiorganisator Tor Paulsson (070-
799 19 49) eller till Vice ordf. Johan Rinder-
heim (tfn 08-777 15 35). Eller skriv till SD-
Riks (SO,Box 200 85, 104 60 Stockholm).

Europavalkampanj i antagande!
SD-Riks arbetar for hogtryck med att valkampanjen i god tid! Det blir en
ta fram material till Europavalet. For kortare och mer intensiv kampanj
att vi skall kunna genomfora en bra som kraver mer forberedelser an
kampanj kravs stora arbetsinsatser Riksdagsvalkampanjen. Ett problem
och mycket pengar. Arrangera garna ar att valet ar precis i borjan av
loppmarknader och liknande for att semesterperioden. Forsok ta ledigt
dra in pengar pA din ort! Tank ocksA sA att du kan hjalpa till Atminstone
pA att bestalla material for Europa- ett par veckor!

aBS! Artikeln om Nord-Nat
som utlovades i terra bulletinen

kommer i nasta bulletin!



Nya Medlemskort 1999!
Manga blev medlemmar under det sista
halvaret -98, en del av dessa far forst nu
sina medlemskort. Detta beror pa att med-
lemstillstromningen okade mer an berakfiat,
sa myeket att de fortryekta medlemskorten
tog slut e:a en manad fore valet. Vi hade
faktiskt raknat med att de skulle raeka aret
ut. Under samma period har kansliet dessut-
om varit overbelastat pa grund av valrorel-
sen oeh dess efterdyningar. Du som var
medlem -98 och tidigare och i detta utskiek
far ditt nya medlemskort for 1999 ser att
medlemskorten har fau ett nytt utseende
som vi hoppas att du tyeker om. I annat fall,
tveka inte att skriva en rad och beratta vad
du tyeker!
Angaende bestallda affiseher, T-trojor etc.
Manga har bestallt affiseher av SD-Butiken.

De valbekanta vikingaaffiseherna oeh en
del andra produkter ar sa populara att de for
en tid sedan tog slut. Nya har kommit in
oeh vi har i dagarna skiekat ut alla restorder
till Er som har bestallt.
Vi pa SD-kansliet jobbar pa for fullt infor
det nara foresrnende EU-parlamentsvalet
(13 juni 1999) oeh vi ar naturligtvis val
medvetna om att folk har funderat over sina
medlemskort liksom over vissa bestallda
produkter. Vi beklagar men det ar forst nu
har vi kommit ikapp nagorlunda med alla
nylOstamedlemskap som valrorelsen gene-
rerade. Expedieringar av varor oeh informa-
tionspaket fungerar, med nagra fa undantag,
bra.
Den som vantar pa nagot gott....

Ingemar Ramell, SD-Kansliet

~ili~ mlJtterii~
1919-12-10

1998-09-08

Var gamle medlem, forfattaren och kampen Filip Rytteras fran Skovde, har avlidit.
Han var Svensk frivillig i Finland under det Finska fortsattningskriget. Nagot som
han har skildrat i sin bok FrivilliK soldat.
"Alla ar vi nationalister och tror ossRora en insats for det SveriRe, som star hORtover
riksdaRspartiernas ackliRt smaskurna kabbel.". Detta ar ett citat hamtat ur hans bok
och det galler i lika hog grad idag 1999? Frid over hans minne.



EU-VALFONDEN
Fr.o.m. 98 11 03 har foljande

bidrag kommit in pi
postgirokonto: 6293270·2

Joakim, Goteborg 100:-
Mikael, Crebra 100:-
Kenny, Sandviken 200:-
Erik, Vasteras 240:-
Per, Norrahammar 200:-
Edit, Visby 100:-
Anonymt bidrag 100:-
Stefan, Bra 150:-
Magnus, Angelholm 49:-
Astrid, Hagersten 200:-
Bo, Sundbyberg 300:-
Margareta, Hoor 10:-
Anonymt bidrag 100:-
Tomas, Borlange 100:-
Dan, Uddevalla 200:-
Steve, Trollhattan 200:-
Jens, Helsingborg 83:-
Tage, Alingsas 100:-
Hans, Hagersten 100:-
Gosta, Huddinge 200:-
Stig, Taby 200:-
Ulla, Taby 200:-
Maria, Jorlanda 5000:-
Anneli, Stockholm 200:-
Paul, Enskede Gard 200:-
Pawel, Malmo 200:-
Kenneth, Grodinge 500:-
Patrik, Goteborg 100:-
Rolf, Sodertalje 100:-
Pensionar, Laholm 50:-
Gosta, Laholm 200:-
Erik, Vallingby 250:-
Yngve, Halmstad 200:-
Sara, Angelholm 74:-
Monica, Jarfalla 250:-
Eva, Uppsala 500:-
Ingvar, Goteborg 150:-
Lars, Bandhagen 200:-
Mikael, Crebra 100:-
Martin, Stockholm 100:-
Radio Ragnarok 50:-
Stefan, Bro 150:-
Sven Erik, Stockholm 300:-
5ten L. Hagersten 1000:-
Arne, Visby 200:-

Summa 981218
16441 kronor.

REDOVISNING AV
ANVANDNINGEN
VALFONDEN 1998
Valsedlar
Valutskick
"Strutsen"-
flygblad
"Rosta Svenskt"-
foldern
Franska foldern
Valaffischer
Banderoller
Torgmotestu men
Valfinalmotet
Summa:

85000:-
73000:-

65000:-
9000:-

28000:-
11 000:-
67000:-
30000:-

391 000:-

Vart enda ore som satts in pa EU-valfonden
kommer att anvandas till att trycka anti-EU-
broschyrer och -f!ygb!ad samt valsed!ar for·
att bekampa den odemokratiska overstatliga
EU-byrakratin! Det kanns inte sarskilt bra att
behova be om ekonomiska bidrag sa snart
efter valrorelsen, men det ar tyvarr inte SD
som upprattar spelreglerna, an. Den 13 juni
1999 ar det EU-parlamentsval och vi ar i
skriande behov av att trycka nya flygblad.
Sa Du som inte kan vara aktivist och hjalpa
till fysiskt kan anda mycket enkelt bli en vik-
tig kugge i SD genom att skanka pengar sa
att vi kan bestalla flygblad och infomaterial
till vara aktivister. Pa detta vis hjalper Du din
motstandsrorelse, SD, att avsluta ett miss-
Iyckat mangkulturellt experiment som pagatt
alldeles for lange ochaterborda alia de som
berikat vart land till sina hemlander. Vart
land har berikats av deras narvaro till den
milda grad att Sveriges statsskuld 31 dec
1998 uppgick till hela 1 434 610 495 898:-
d.v.s (ett tusenfyrahundratrettiofyra miljarder
sexhundratio miljoner fyrahundranittiofem
tusen attahundranittioatta kronor). Dela den
summan med Sveriges befolkning sa far Du
fram hur mycket Du ar skyldig. Vi tycker det
ar battre att pengarna gar till SD. Satt in ditt
bidrag idag, imorgon kan det vara forsent!


