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Baste SD-medlem!

Sverigedemokraterna ar
ett parti pa stark fram-
marsch. Det nya parti-

program som antogs med stor
majoritet pa partiets extra ars-
mote den 23:e januari ar mer i
linje med vad vara medlemmar
tycker, vi har tatt en livligare
ideologidebatt i partiet och sist
men inte minst har de nya tex-
terna okat vara chanser att for-
hindra nya uppkomlingar pa
den politiska scenen. Vi ar re-
dan det stbrsta nationella par-
tiel. Nu maste vi sat sa pa att
konkurrera ut alIa andra partier
som driver vara fragor: kampen
mot brottsligheten, mot massin-
vandringen, mot ED, mot det
moraliska och kulturella forfal-
let, etc. Det nya programmet
finns nu pa var hemsida och
kommer forhoppningsvis ut i
tryckt form till nasta bulletin.

Europavalet narmar sig med
stormsteg. Valrorelsen kommer
att bli minst lika arbetsam som

forra arets valrorelse. Det kan
se ut som att det enda SD kan
erbjuda sina medlemmar ar
blod, svett och tarar. Men man
tar komma ihag att det ar i
Europavalen som fiera av vara
broderpartier i andra lander har
rant sina forsta framgangar.
Tack yare att valdeltagandet i
Europavalen brukar ligga pa
runt 40-50% ar det faktiskt lat-
tare att komma in i Europa-
parlamentet an in i Riksdagen.
Det ar ocksa viktigt att komma
iMg att det valet galler ar var
nations oberoende och suvera-
nitet. Alla som vill ha ett
svenskt Sverige i ett Europeiskt
Europa maste rosta pa SD i
Europavalel.

Det stundande valarbetet och
de stora perspektiven tar inte
betyda att vi glommer den
svenska vardagen. Iar, 1999, ar
det internationella aldrearel.
Det innebar att aldres situation
kommer att uppmarksammas

over hela varlden. Idag ar nas-
tan var tionde manniska i varl-
den over 60 ar och medel-
livslangden okar i takt med att
allt fier tar battre levnadsvill-
kor. Det ar FN som utropat
1999 till de aldres ar och man
kommer arbeta pa temat: "Ett
samballe for alla aldrar". Det
finns ingen anledning att tro att
FN kommer att lyckas battre
med denna uppgift an man gjort
med alIa tidigare havererade
projekt. Men sjalva syftet, att
varna de aldres intressen, lig-
ger helt i linje med Sverige-
demokraternas politik. Det ar
de aIdre som har byggt upp vart
land och de fortjanar en vardig
alderdom.

OBS! Den bar bulletinen do-
mineras av artiklar om de nya
texterna i partiprogrammel. Det
blir forst i nasta nummer som
vi kommer att forsoka folja den
nya formen for bulletinen!

Tank pa att var framgang
kraver att vi alIa lagger ned

arbete, tid och pengar i kampen!

EU-valfondens postgiro:
629 32 70-2



Det extra riksarsmotet i Helsingborg
I forra bulletinen omtalades att det skulle bli ett
extra riksarsmote som skulle behandla
revideringsfragor av partiprogrammet. Motet
halls den 23 januari, med god uppslutning av de
olika ombuden fran hela landet.
Manga olika asikter ventilerades, men det blev

anda ett mycket lugnt mote utan storre
kanslostormar.
Ire nya punkter rostades fram, dels Sverige och

Europa, som ersatter den garnla punkten "Den
vasterlandska kulturkretsen", dels en helt ny text
till Bank- och forsakringspunkten, dels en helt
ny punkt om sjofart. Iva strykningar av text be-
slots, dels raderna om dodsstraff, dels meningen
om att hogstadieelever skall kunna valja till och
valja bort skolamnen. Kravet pa folkomrostning

i abortfragan ersattes med meningen: "Sverige-
demokraterna vill verka for att aborter efter tolfte
havandeskapsveckan forbjuds, savida medicin-
ska skal for abort ej foreligger."
De fiesta av andringarna beror bara en liten del
av respektive punkt, men det kan vara bra att ill
se hur hela punkten kommer att se ut. Andrad
eller ny text markeras i de foljande punkerna med
kursiverad stil

De fiesta av andringarna foljde i stora drag
revideringsgruppens forslag. Nagra tillaggs-
motioner gick igenom. De viktigaste var Ken-
neth Sandbergs och SD-Irollhattans respektive
tillagg till punkten Befolkningspolitik
(invandringspunkten) samt SD-kansliets tillagg
till punkten Sverige och varlden.

Har foljer de punkter sam andrats:
Medborgarskap
Att inneha svenskt medborgarskap ar nagot att
vara stolt over. Svenskarna har alltid varit val
ansedda runt om i varlden och har trots en rela-
tivt liten befolkning frambringat en rad framsta-
ende vetenskapsman, konstnarer, forfattare och
idrottsman.

Medborgarskap innebar privilegier men ocksa
skyldigheter. Som medborgare har man t.ex. rost-
ratt, motesfrihet, yttrandefrihet och foreningsfri-
het. Nar man fritt, slutet och rattvist kan vara
med och avgora vilka som skall styra landet, ar
man ocksa pliktig att folja de lagar som de sty-
rande stiftar. For att ill formanen att bli svensk
medborgare skall man som icke-nordbo ha varit
bosatt minst 10 ar i Sverige och dessutom be-
harska det svenska spraket i tal och skrift pa ett
fullgott satt samt besitta goda kunskaper i svensk
historia.

Man skall aven tilljitffo erkdnna var svenska
kuftur. Ddrtiff maste man kunna uppvisa hur man
kfarar sin egen jorsorjning i Sverige. Nordiska
invandrare skall kunna erhalla svenskt medbor-
garskap efter tre ar och hemvandande svenska
emigranter efter tva ar.

Sverige och Europa (helt ny punkt!)
Den europeiska kontinenten har frambringat
manga kulturellt och vetenskapligt hogtstaende
nationer. Var gemensamma historia och vart
kulturarv ar foljaktligen nagot vi kan vara stolta
over som europeer. Det som ar var styrka ar var
mangfald av nationella arv och identiteter. Denna
mangfald hotas av planerna pa att skapa en arti-
ficiell, europeisk identitet.
Det ar inte onskvart att vara respektive olikhe-

ter forsvinner i en alleuropeisk smaltdegel, utan
vad som kravs ar istallet en medveten kamp for
att forsvara den mosaik av folk och lander som
Europa bestar avo Ett folk behover inte uppge
sin identitet for att kunna ta del av och berikas
av andra landers kultur, det ar tvartom en fordel
att man har en stark nationell identitet vid kultur-
utbyten.
Under historiens lopp har de europeiska folken

bekrigat varandra och under vart arhundrade har
tva valdiga inbordeskrig utkampats mellan de
europeiska brodrafolken. Mot denna bakgrund
ter det sig absolut nodvandigt att forsakra sig mot
en upprepning av dessa kollektiva vansinnes-
handlingar.



Sverigedemokraterna vill darfor arbeta for ett
samarbete mellan Europas lander, men med bi-
behallen suveranitet. Den Europeiska Unionens
ambitioner att tvinga fram en europeisk forbrod-
ring pa bekostnad av de enskilda nationernas
suveranitet, ar i sjalva verket ett allvarIigt hot
mot freden i Europa.

Samhallsstruktur
Dagens samhallsorganisation ar i manga avse-
enden ineffektiv oeh tungrodd. En genomgri-
pande forvaltningsreform behovs for att de sty-
rande politiska partierna i vissa avseenden mer
effektivt skall kunna realisera sina visioner. Det
behovs oeksa forandringar, for att manniskor inte
skall sta utlamnade till myndigheternas godtyeke
oeh overformynderi, ett beteende som ibland kan
fa skrammande effekter. Endast svenska med-
borgare skall fa rosta i riksdagsval, landstings-
val oeh kommunaivai. Valdagarna for riksdags-
val, landstingsval oeh kommunalval skall vara
skiIda at.

Statsskieket skall aven framgent vara monarki.
Kungahuset bevarar en kulturtradition oeh har
en symbolisk-diplomatisk funktion. Historiska
personer skall bedomas efter sin tid, sa oek kung-
ligheter. Stranga harskare for sekler sedan talar
inte emot en modern monarki.

Religionsfrihet ar en sjalvklarhet, det ar inte
majoritetens uppgift att padyvla enskilda en tros-
uppfattning. Sverigedemokraterna vill bevara
Svenska Kyrkan statlig, men medborgarna skall
inte "fodas in i kyrkan"; det bor vara foraldrar-
nas eller individens eget ansvar att besluta om
intrade genom dopet. Var tusenariga kristna his-
toria oeh alla vara gamla vaekra kyrkor motive-
rar att staten behaller sin gamla relation till
Svenska Kyrkan. Inga moskeer far existera pa
svensk mark. Islam ar inte bam en religios
stromning. utan har itven sociala och politiska
ambitioner som vi inte ser som onskvarda i
Sverige. Oacceptabel for oss ar exempelvis den
kvinnosyn och den syn pa djur som aterfinns i
Islam. Moskeer och minareter ar symboler for
dessa oonskade synsatt. Muslimer har annars ratt
till ett sakralt liv, individuellt oeh gemensamt.

For att de opinionsbildande organisationerna
liksom de politiska partierna skall kunna arbeta
pa lika villkor, kravs att medborgerIiga fri- oeh

rattigheter garanteras saval i grundlagen sam i
vardagslivet. Inga politiska partier skall diskri-
mineras eller forhindras att framfora sin mening.
Sverigedemokraterna ser varje inskrankning av

politisk asiktsfrihet, yttrandefrihet oeh motesfri-
het sam ett hot mot demokratin. Likhet infor la-
gen skall rada, oeh staten skall garantera varje
medborgares okrankbarhet oeh lika yarde. Varje
medborgare har oeksa ett eget ansvar for sam-
hallsutveeklingen. Den enskildes delaktighet i
beslutsproeessen ar vasentlig for ett rattvist sam-
halle.

Bank- och fOrsakringsvasende (helt ny text I)
Banker oeh forsakringsbolag fyller en viktig
funktion i varje modernt samhalle. Utan dessa
institutioner hade den industriella utveeklingen
knappast varit mojlig. Med dagens snabba kom-
munikationer har pengarnas rorIighet over gran-
serna okat dramatiskt, liksom utlandsagandet av
olika naringar.

Det kravs en ny konkurrenslagstiftning for
bank- oeh forsakringsverksarnheten. Att mono-
pol- oeh trustbildning darigenom motverkas ar
av vitalt intresse for att servieen gentemot med-
borgarna skall bli sa god sam mojligt. Det finns
ett nationellt intresse av att agandet av banker
oeh forsakringsbolag stannar inom landet.

Sjofart (helt ny punkt)
Sverige ar en gammal sjofararnation. Sveriges
geografiska lage har i alIa tider inneburit att han-
deln med Europa oeh resten av varIden inte kan
ske landvagen, lange var sjOfarten det enda al-
ternativet sam stod till buds. I dagens Sverige
okar volymen av inrikes jarnvags- oeh lastbils-
transporter, delvis pa sjofartens bekostnad. For
transporter till mer avlagsna utrikesdestinationer
behaller sjOfarten sin stallning. Det finns sale-
des en framtid for sjofarten. De sjoburna trans-
porterna varIden over forvantas oka de narmaste
artiondena. For att Sverige skall kunna behalla
sin stallning sam sjofartsnation kravs emellertid
ett nytt regelverk for internationell sjofart.

Problemet for den svenska sjofarten ar den
snedvridna konkurrens sam de internationella re-
gistren medfort. Sam registrerade i vissa s.k.
"bekvamlighetsregister" har fartyg under "be-
kvamlighetsflagg" bi. a. kunnat sanka sina



bemanningskostnader avsevart, vilket har lett till
att flera vastlanders handelsflottor helt har
konkurrerats ut. Svensk sjofart har ocksa lidit
stora avbrack da redare tvingats "flagga ut skepp"
for att klara konkurrensen med utlandska redare.
Sjofrakterna med svensk flagg och med svenska

besattningar har minskat sa till den grad att det
numera ar en rninoritet av den svenska handels-
flottan sam ar svenskflaggad. Sverige-
demokraterna anser att skattereglerna for sjOfar-
ten bor anpassas efter internationella konkurrens-
villkor snarare an efter villkoren for svensk land-
baserad foretagsamhet.

Energi
Energipolitiken skall syfia till att trygga var en-
ergiforsorjning. Sverigedemokraterna vill sat sa
pa en snabb overgang till miljovanligare energi-
produktion. Det ar viktigt att vi lar ass att hus-
het/la battre med energiro.varorna for att darmed
minska energiforbrukningen. Avfallsproblemen
och sakerheten kring vo.ra reaktorer motiverar
att karnkraften bar avvecklas i den takt sam for
samhallet ar ekonomiskt och ekologiskt ho.llbar.
Resurser mo.ste avsattas dels for att finna nya
miljovanliga alternativ for energiproduktion,
dels for att o.teruppta forskningen kring karn-
kraften och undersoka vilka alternativ sam finns
vad galler en fortsattning po. det svenska
karnkraftsprogrammet.

Oljeanvandningen bor minskas da den dels i
star utstrackning gor ass importberoende av
instabila regioner, dels av miljoskal, men aven
for att varldens aljetillgangar pa sikt riskerar att
sina. Forsknings- ach utvecklingsarbetet for att
ill fram miljovanliga energialternativ skall ges
hogsta prioritet. I sina rikliga skogstillgangar har
Sverige en star, inhemsk energiriivarukalla sam
starkt mativerar vidareutveckling av metana 1-
framstallning. Aven etanol och rapsolja bor an-
vandas. Detta mativeras aven ur nationellt
sjalvhushallningsperspektiv och blir en bra
forsorjningskalla for vara lantbrukare. De ororda
norrlandsalvarna skall inte byggas ut. I start sett
ar vattenkraften fardigutbyggd, men pa vissa plat-
ser kan sma och mellanstora kraftverk byggas.
Alternativa miljovanliga energikallor skall sub-
ventianeras for eget anvandande av hushiillen.

Befolkningspolitik
Sverigedemokraternas viktigaste politiska mal-
sattning ar att forsvara vo.r svenska nationella
identitet. De senaste o.rtiondenas massin-
vandring harpit ett allvarligt satt kommit att hota
den nationella identiteten, genom att det bildats
stora omraden sam befolkas av manniskor sam
aldrig kommer att uppleva sig sjalva sam
svenskar och inte heller sam delaktiga i var kul-
tur och var historia. Genom en ansvarslos in-
vandringspolitik sam syftat till att skapa ett
"mcmgkulturellt samhalle" har nya etniska mi-
noriteter etablerat sig po. svensk mark, med vax-
ande samhallsproblem sam foljd. Makthavarna
ignorerar den folkliga opinionen och forsoker
med lagstiftning tysta kritikerna och tvinga
svenskarna att anpassa sig till det nya samhal-
let. Sverigedemokraterna vill istallet po. sikt ater-
skapa Sverige sam en svensk nation, saval et-
niskt sam kulturellt, dar svenskarnas intressen
satts i framsta rummet. Svensk ar den sam an-
dra svenskar uppfattar sam svensk.
Sverigedemokraterna anser att Sverige i sin ho-

mogena befolkningssammansattning haft en
ovarderlig tillgang. Sverigedemokraterna vill
darfor ha en starkt reglerad invandringspolitik.
Tillfalliga uppeho.llstillsto.nd kan ges till demo-
kratiska oppositionspolitiker fro.n diktaturlander,
liksom till gastforskare och gaststudenter. Star
restriktivitet skall galla betraffande invandringen
av manniskor med utomeuropeisk bakgrund.
Skillnaden mellan europeisk och icke-europeisk
bakgrund gars av tvo. skal, dels for att de folk
sam bar i vo.rt naromrade star ass narmare an
andra och darigenom lattare naturaliseras, deIs
for att invandringen av europeer oftast antar mer
naturliga proportioner.
Det finns idag stora befolkningsgrupper av ny-

ligen inflyttade manniskor fran "tredje varlden"
sam ar heft alienerade fro.n det svenska samhal-
let. DO.Sverige har en star inhemsk arbetsloshet
och inte har mojlighet att integrera dessa man-
niskor har svara sociala spanningar byggts in i
vart samhalle. Sverigedemokraterna vill darfor
verkafor aterflyttningav sadana invandrare dar-
est inget skyddsbehov foreligger.
Da det galler invandrare sam begatt brott an-

ser Sverigedemokraterna att dessa har missbru-



kat var gastfrihet och skall aterbordas till sina
hem lander. Detsamma galler for personer som
fatt sina uppehallstillstand och medborgarskap
pa falska grunder, uppgivit falsk identitet eller
dyl. Statens Invandrarverk skalliaggas ned och
en bantad verksamhet laggas over pa utlannings-
namnden. En tillfallig myndighet for aterflytt-
ning och medborgarskapskontroll skall inrattas
for att mojliggora en okad aterflyttning.

Migrationen har okat i varlden och ett demo-
grafiskt tryck gentemot Europa har blivit en pro-
blematisk realitet. Manniskor bor leva dar de har
en chans att skapa sig en nationell identitet. Flyk-
tingar skall darfor hjalpas i sitt eget land eller,
nar sa inte ar mojligt, i kulturellt, geografiskt och
etniskt likartade lander. Det ar en mansklig stra-
van att soka sina rotter och att identifiera sig med
sina forfader. Sverigedemokraterna vill darfor -
i linje med UNHCR:s malsattning - prioritera
hjalp till sjalvhjalp pa plats, istallet for den hit-
tillsforda och missriktade invandringspolitiken.
Var bedomning ar att Sverige kan behalla sin
sjalvstandighet och svenskarna sin kansla av ett
genuint svenskt ursprung med en fortsatt lugn
migration inom Europa. En fordel med en et-
nisk homogenitet ar att den disciplinerar och
skapar empati pa ett liknande satt som sunda fa-
miljer gor.

VI bekampar darfor internationalisternas
unionsprojekt. Det ar i mangetniska samhallen
det utbildas rasism, som en foljd av identitets-
problem och etniska konflikter.

I Sverige finns forutom svenskarna tva urfolk,
samerna och finnarna. Dessa har lika stor he-
mortsratt i Sverige som svenskarna och bor be-
redas mojlighet aft bevara och levandehalla sina
sprak och kulturan~

Sverige och varlden
Var nordiska hemvist gor att vi skall varna sar-
skilt mycket om ett gott forhallande till de andra
nordiska landerna. Det nordiska samarbetet bor
utvidgas och intensifieras i stbrsta mojliga ut-
strackning. Vi skall ocksa verka for gemen-
samma nordiska aktioner i viktiga utrikespoli-
tiska fragor.

Sveriges utrikespolitik skall framja en fredlig
utveckling i varlden och oka forstaelsen mellan

olika folk. Som en fri nation skall vi respektera
varje nations suveranitet och sjalvbestammande.
Var respekt for suverana folk mr dock inte leda
till likgiltighet infor fortryckta folks stravan ef-
ter frihet och demokrati. Vi bor istallet kunna
stbdja sadana yttringar, om det kan leda till for-
battringar.

Sverige maste agera mer kritiskt i FN Den
enorma FN-byrakratin maste effektiviseras for
att samarbetet skall vara meningsfullt. Sverige
skall lagga fram forslag pa hur befolknings-
problemen i varlden kan losas, med respekt for
varje folks integritet och varje lands suverani-
tet. Flyktingproblemen maste ocksa tas upp pa
ett nytt, konstruktivt satt pa FN:s dagordning.
Sveriges forslag bar vara att narhetsprincipen
skall vara utgangspunkten for alIa sam tal om
flyktingmigrationen. Miljofragorna maste lyftas
fram kraftigare inom FN

Det maste till stbrre insatser an idag for att
komma till ratta med de globala miljoproblemen.
Om FN inte nar acceptabla resultat angaende
dessa vara berattigade krav anser Sverige-
demokraterna att Sverige skall lamna FN-sam-
arbetet. I princip accepterar vi inga organisa-
tioner som syftar till att begransa medlems-
landernas nationella suveranitet.
Sverige maste vara berett att vidta atgarder, t.ex.

sanktioner i nagon form. mot nationer som upp-
trader ansvarslost i den internationella gemen-
skapen.

Har du synpunkter pa
partiprogrammet? Ar det

nagot du saknar, vill andra
pa eller ta bort?

Skriv till:

Johan Rinderheim
Box 20085

104 60 Stockholm



Aktivism ger framgang
Under lang tid funderade jag mycket over varfor
var rorelse inte ar storre an den ar trots att det
bevisligen finns manga manniskor vars asikter i
stora drag stammer overens med Sverige-
demokraternas. Efter att ha analyserat problemet
kom jag fram till att huvudorsakerna dels var
dalig marknadsforing (inte daligt partiprogram,
som vissa tror), dels att medias svart-
malningskampanjer gett resultat. Vad galler
svartmalningskampanjer fran medias sida sa ar
nog detta nagot vi far rakna med aven i framtiden
aven om vi genom valutvecklade massmedia-
lobbygrupper kan lindra massmedias
hetskampanjer nagot (och kanske ibland till och
med ta. in nagon sanningsenlig artikel i nagon
tidning).

Var egen marknadsforing sker i forsta hand
genom flygbladsutdelningar, klistermarkes-
uppsattande, affischeringar osv. Detta ar vart satt
att na ut till vara valjare. Naturligtvis har det av
SD aktivister landet runt delats ut mangder av
flygblad och annan propaganda. Tyvarr har det
inte varit tillrackligt. Det har varit en liten men
tapper skara SD: are som har svarat for
majoriteten av de utdelade bladen och ovrig
utatriktad verksarnhet som t.ex torgmoten. Skulle
vi kunna oka var aktivistkader (dvs de som ar
beredda att agna sig at utatriktad verksamhet),
sa skulle vi med stor sannolikhet kunna forvanta
oss mycket goda valresultat.

Enligt de undersokningar som gjorts pa
grundval av de riksdagsroster SD fick i valet 98
sa har vi natt resultat i samtliga kommuner dar
vi satsat (las: delat flygblad). Slutsatsen maste
bli att SD har en stor potential vad galler

manniskor som skulle kunna tanka sig att rosta
pa SD bara de fick kannedom om oss. Skulle
varje svensk i vart land fa ett flygblad av
Sverigedemokraterna i brevladan sa skulle vi
med sakerhet ta. atminstone 3 procent i valet. Att
var egen marknadsforing inte ar tillrackligt bra
beror aven pa att var organisation an sa lange
ligger pa en relativt lag niva men aven pa att vi
inte i tillrackligt stor utstrackning talat om vikten
av utatriktad aktivism. Daremot har det pratas
mycket. Det finns manniskor som varit nationella
under manga ar men som aldrig delat ut ett enda
flygblad eller pa annat satt bedrivit utatriktad
verksarnhet.

Saken ar den att den enda vagen till makten
dvs att aterskapa ett demokratiskt Sverige nas
genom att var rorelse genomsyras av aktivism.
Vi maste visa att vi vardesatter aktivism hogt i
var rorelse. Pa sa satt visar vi vara anhangare
och medlemmar vad vi tycker ar viktigt och vill
att de skall gora for partiet.

Vad ar da utatriktad verksamhet? Det ar sadan
verksamhet som direkt (i forsta led) vander sig
till vara valjare. Exempel kan flygblads-
utdelningar, dela ut material till folk direkt i
handen, telefonrekrytering, gatutidnings-
forsaljning, affischering, klistermarkesupp-
sattande och banderolluppsattande. Dartor maste
vi nu inom SD satta igang och bygga en rorelse
dar aktivismen satts i framsta ledet. Vi kan inte
bara sitta och vara intellektuella. Det som betyder
nagot ar om vart budskap nar vart folk. Hur skall
de annars kunna rosta pa oss om de inte vet att
vi finns?

"Det ar fosterlandsvannens hogsta plikt att arbeta for utvecklingen af nationalandan i sitt folk till
allt stbrre fullkomning. Det ar hans storsta personliga lycka, nar han kan formala denna strafvan
med arbete i de idealers tjanst, som hans egen generation stallt upp till sina. Det ar hans djupaste
sorg, nar arbetet for fosterlandet maste drifva· honom till kamp emot hans egna forvillade lands-
man." Rudolf Kjellen ( ur "Svensk samling" 1906 )



SD- Trollhiittans valanalys

Det forsta forsaket att ill till stand ett effektivt
politiskt arbete far SD i Trollhattan var i sam-
band med valrarelsen 1994. Da delades en hel
del valmaterial ut. Aret darpa tacktes kommu-
nen med ett lokalt flygblad som vande sig direkt
till trollhatteboma.

Ar 1996 var den viktigaste insatsen att det de-
lades ut ett enkelt "riksblad" i hela kommunen.

Ett mycket bra blad med lokalt innehall dela-
des ut 1997, varvid hela kommunen tacktes.
Dessutom delades det ut en del riksblad och i
vissa stadsdelar delades det ut kopior av "media-
markning" . (Mediamarkning = exempel pa ar-
tiklar som "markats" i media, med SD:s kom-
mentarer till)
Farra aret fortsattes utdelandet av lokalbladet.

Flera tusen kopior av texter fran Exponeringen
delades ocksa ut. "Strutsbladet" och ytterligare
"mediamarkning" nadde ocksa mangen
trollhattebos brevlada. I flera omraden delades
det ut "paket", bestaende av tva eller tre flyg-
blad. Var valanalys visar att vi i de omraden som
fick des sa "paket" nadde mycket bra resultat.
Nagra riktade insatser gjordes ocksa. I ett om-

rade dar "kulturberikare" (det framkom aven i
lokalpressen att det rarde sig om "berikare")
gjorde tre personran pa kort tid, och i ett annat
omrade dar en gammal man brutalt misshandla-
des fick SD ut strutsblad och Exponerings-ma-
terial i anknytning till handelsema. I det ena
omradet blev resultatet hela 5,3 %!

Apropa dida och bla omraden
Den teori om att "rada" omraden skulle vara
battre far SD an "bla" som presenterades i farra
bulletinen stammer inte sa bra i Trollhattan. En
liten skillnad kan urskiljas till de "radas" fardel,
men det ar inte sa mycket att det ar vart att ta
hansyn till i arbetet.

I tva ghetto-omraden gick SD tillbaka nagot,
men utstramningen av svenskar fran dessa om-
raden har varit stor, vilket skulle kunna forklara
tillbakagangen. I ett omrade med mycket hog
social status gick SD kraftigt framat, fran 1,6%
till 5,3 % (+3,7%).

Vara slutsatser
Iden om att lagga ihop flera olika flygblad till
"paket" har visat sig vara mycket lyckad. Att
lagga med blad som visar upp "markade" nyhe-
ter ar mycket uppskattat. De blir en vackarklocka
for manga. SD-Trollhattan staller sig helt bakom
uppfattningen att regelbunden utdelning ar nyck-
eln till framgang. Ett minimum ar att tacka kom-
munen en gang per ar.

Kan man dessutom kombinera flygblads-
utdelning med att ill in insandare och debatt-
artiklar i lokalpressen ar mycket vunnet.

En annan iakttagelse ar att det ar mycket vik-
tigt med hag kvalite pa flygbladen. Ett exempel
pa ett bra flygblad ar Strutsbladet.

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

SD:s narradio sander i Stockholm pa 88 MHz
varje lOrdag klockan 14.00-15.00,

repris torsdagar klockan 21.30-22.30.



Var nya bulletin
Manga tankvarda synptmkter har kommit
in till bulletin-redaktionen om saval
bulletinens utformning som dess
utgivningsplan. Arbetet med aU effekti-
visera det praktiska bulletinarbetet har
kommit ytterligare nagra steg framat och
rekryteringen till den nya bulletin-grup-
pen har inte varit nagra problem.
Den slutliga utgivningsplanen for 1999
ser ut sa har:

Februarinumret -
Marsnumret -
April-
Maj-Juni -
Juli -
Augusti -
September -
Oktober -
November-december -

20:e februari
20:e mars
20:e april
20:e juni
20:e juli

20:e augusti
20:e september

20:e oktober
17:e december

De staende spalter som var pa forslag i
forra bulletinen:
Kommenterat - dar vi kommenterar in-
tressanta nyheter eller citat.
Aktivism-nytt - dar vi rapporterar om
moten, flygbladsutdelningar, torgmoten
och annan aktivism.
Utrikes - framst om vara broderpartier i
Euro-Nat och Nord-Nat.
Kommunfullmaktigerapporter - fran
de kommuner dar vi har mandat.
Bidragsstaplar, valfondsredovisningar
rapporteras som tidigare.
Analyser av partiet, valresultat, organi-
sationen, mal och strategier mm.

Forutom dessa spalter har flera medlem-
mar efterlyst en staende spalt fOr var
partiledare, Mikael Jansson.

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

AlIa aktiviteter som gars lokalt skall rapporteras in till bulletinen, eller till
kansliet. Dels for att det ar viktigt att styrelsen och VU kanner till vad som
hander ute i landet, dels for att det ar intressant for andra medlemmar att fa
en overblick 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, och for att styrelsen skall kunna
fatta bra beslut om var vi skall satta in vara resurser, maste det fmnas ett sa
fullstandigt beslutsunderlag som mojligt.



Vad hiinder i Nord-Nat?
I Malmo samlades, sondagen 8 juni 1997, ledama
for fyra nationaldemokratiska partier i Norden,
Sverigedemokratema (Sverige), Fedrelandspartiet
(Norge), Nationalpartiet (Danrnark) och IKL (Fin-
land), for att tillsammans bilda det nordiska samar-
betet Nord-Nat. Syftet var att starka den nordiska
gemenskapen och utbyta erfarenheter angaende res-
pektive landers politiska situationer.

Partikonferensen for de fyra nordiska national-
demokratiska broderpartiema blev en stor framgang.
Det visade sig att de fyra partiema hade program och
malsattningar som stamde valdigt val overens i va-
sentliga ting. Trots naturliga skillnader i dialektala
och logiska ansatser i partiernas argumentering kunde
vi efter par timmars ivrig mangling gemensamt for-
mulera en proklamation av Nord-Nat:

Det framtida samarbetet, baserat pa foljande
grundprinciper:

1.Nationaldemokratiska partier som arbetar for att
starka den nationella suveraniteten.
2.Arbeta aktivt forbevarandet av var miljo, kultur
och nordiska folk.
3.Skapa opinion mot massinvandring med narkotika
och terrorism som foljd.
4.Verka for ett fredligt samarbete i Europa, utan
federalistiska inslag. (dvs mot ED)
5.Bygga generellt pa FN:s manruskorattskonvention
som garanterar alla folkslag ratten till nationell su-
veranitet.

De samarbetande partiema skall utvaxla informa-
tion. Sverigedemokraterna ansvarar for

Kampa mot ED!
- var suveranitet avskaffas.
- den politiska makten over Sverige flyttas

fran Riksdagen till Bryssel.
- var identitet som svenskar skall bytas ut mot

en ny konstgjord identitet som europeer.
- en ny superbyrakrati haller pa att byggas

upp. Dyr. Ineffektiv. Formyndaraktig.

Delta du ocksa iSD:s Europavalrorelse!

vidarebefodran till de ovriga partiema.
Representanter for partiema skall motas for arliga

overlaggningar. Motesplatsen roterar mellan lan-
dema. Partiema skall sa langt det ar mojligt stodja
varandras arbete.

Samarbetet gar under beteckningen: Nord-Nat.
Sverigedemokraterna och IKL ingar aven i det euro-
peiska samarbetet. Euro-Nat, som organiserats av
franska Front National.

for Sverigedemokratema, Mikael Jansson
for Fedrelandspartiet, Harald Trefall
for Nationalpartiet, Kaj Vilhelmsen
for IKL (Isanmaallinen Kansallis-Liitto), Matti
Jarviharju

Fortsattningen
Vad hande sedan') Kontaktema med finska IKL har
utvecklats pa ett allt mer positivt satt. Pa Finlands
sjalvstandighetsdag (6 december) forra aret besokte
en delegation fran SD den finska broder-
organisationen och motsvarande besok ar att vanta
den 6 juni. Eftersom bade Sverigedemokratema och
IKL ingar i Euro-Nat har det dessutom blivit mojligt
att halla mindre Nord-Nat-moten vid de alltmer tata
Euro-N at -ungdom-motena.

Vad galler Danmark har Nationalpartiet inte visat
sa stort intresse for Nord-Nat. Daremot har vi, som
vi visat i tidigare bulletiner knutit kontakter med
Dansk Folkeparti.
Vad galler norrmannen kan vi konstatera att

Fedrelandspartiet har forsvagats och inte langre ar
aktuellt for ett fortsatt Nord-Nat-samarbete. Platsen
for Norges del i Nord-Nat ar s~Uedesvakant. Det ver-
kar som Norge annu inte har nagon national-
demokratisk rorelse yard namnet. Carl I.Hagens
Fremskrittsparti har delvis drivit samma typ av fra-
gor som SD, men det finns mycket som skiljer.

Fremskrittspartiet ar exempelvis mer positivt till
ED, betydligt mer positivt installt till ren marknads-
ekonomi och ser invandringspolitiken som en rent
ekonomisk fraga.

Nord-Nat ar en ung organisation som fortfarande
befinner sig i en uppbyggnadsfas. Sverige-
demokraterna kommer fortsatta att bygga upp
kontaktnatet kring Nord-Nat med malsattningen att
skapa ett nordiskt block for att tillvarata de nordiska
intressena i det kommande Europasamarbetet.

Johan Rinderheim



Varf6r ar det viktigt att
satsai EU-va/et?

• Det ar viktiga varden som star pa spel. Var frihet, vart
sjalvbestammande, var identitet som svenskar.

• Det kan bli SD:s forsta riktigt stora valframgang. Andra
partier, som Front National, Die Republikaner mfl. har fatt
sina riktigt stora genombrott i Europaparlamentsval. Val-
deltagandet brukar vara lagt, vilket gor att din rost yager
mer.

• Vi kan :ffi stod fran Euronat. Vi kan komma att ga ut med
gemensamt valmaterial i valrorelsen.

• De nya krafter vi rekryterar i valrorelsen kommer stanna
i rorelsen. I en intensiv valrorelse knyts manga nya varde-
fulla kontakter.

• ED kostar mer an det smakar. Nastan alIa loften som gays
om fordelama med ED infor folkomrostningen om ED har
visat sig vara luft.

• Vi star for ett altemativ som haIler. Ett fosterlandemas
Europa som samarbetar, inte sammansmalter. For att kunna
avveckla ED maste vi tillsammans med andra ED-kritiker,
samla ihop en majoritet i ED-parlamentet.



EU-VALFONDEN
Fr.o.m. 98 12 19 har foljande

bidrag kommit in pit
postgirokonto: 629 32 70·2

Eva, Uppsala
Astrid, Hagersten
Goran, Goteborg
Tage, Alings~s
John, Forserum
Peter, Jarfalla
Dan, Uddevalla
Mattias, Bjuv
Jan, Sodertalje
Tommy,Olofstrom
Patrik, Goteborg
Joakim, Goteborg
Sven, D.
Staffan, Blentarp
Gosta, Laholm
Pensionar, Laholm
M~rten, Stockholm
Edit, Visby
Stig, Goteborg
Samson, Bohuslan
Pensionar, Laholm
Gosta, Laholm
Goran, Goteborg
Tage, Alings~s
Kjell, Skutskar
Anneli, Stockholm
Per, Norrahammar
Lars, Varekil
Mattias, Bjuv
Lennart, Ronninge
Astrid, Hagersten
Dan, Uddevalla
Maria, Stockholm
Stig, Taby
Anders, Malmo
Bjorn, Landskrona
M~rten, Stockholm
Anders, Stockholm
BO,Sundbyberg
Mariana, Malmo
Pawel, Malmo
Anders, Vara
Patrik, Goteborg
Mikael, orebro
Erik, Vaster~s
Alexander, Kristinehamn
John, USA
Lars, Varekil
Gosta, Laholm
SO-SOlvesborg
SO-Hanlnge
50- Trollhattan
SO-HOOr
SO-Oals Ed

1000:-
200:-
50:-

100:-
100:-
200:-
200:-
100:-
200:-

58:-
100:-
100:-
100:-
200:-
200:-
100:-
120:-
100:-
50:-

125:-
100:-
200:-
50:-
75:-

100:-
500:-
300:-
35:-

100:-
150:-
200:-
200:-
200:-
200:-
100:-
100:-
150:-
500:-
500:-
150:-
200:-
100:-
100:-
100:-
420:-
500:-
700:-

20:-
200:-

27000:-
16050:-
16000:-
7500:-
3000:-

Summa 990205
95644 kronor.

VIKTIG INFORMATION FRAN
STATENSINVANDRARVERK

I Statens Invandrarverks faktabok "Po. tal om..." i
fickformat hittar Du en del intressant statistik om
invandring och personer med utlandsk bakgrund.
Under 9O-talethar i medeltal 30000 utlandska medborgare
fatt svenskt medborgarskap varje ar och da ar inte 1998
medraknat. Citat ur SlVs skrift: "For att bli svensk medborgare
kravs iprincip att man fylIt 18 ar, varit bosatt iSverige sewn fem
ar samt att man f6ljt svenska lagar och regler". Tycker Du att
detta lit rimliga krav for att fa medborgarskap och garan-
teras forsorjning fOrdig och dina anhoriga resten av livet i
ett annat land?

Visste Du
att 28506 personer fick uppehallstillstand i varl land 1997,
9596 for att de var tlyktingar eller motsvarande, av dessa
9596 fick 6367 stanna av humanitara skal, de ovriga 18910
fick uppehaIlstillstand av s.k. anknytningsskal?
att 954000personer ar fodda utomlands?
att 726000 personer har minst en foralder som ar fodd
utomlands?
att dessa 1680000 personer som ar fodda utomlands eller
har minst en foralder som ar fodd utomlands utgjorde c:a
19%av Sveriges befolkning (8848000 1 januari 1998)?
att mer an vart fjarde barn under 18 ar i Sverige ar fott
utomlands eller har minst en foralder som ar fodd utom-
lands?
att 45% av grundskoleeleverna i Botkyrka kommun ar
berattigade till hemspraksundervisning?
att 32 av 100 lagforda mordare/ drapare i Sverige ar ut-
landska medborgare?
att 3822 av 6591 lagforda smugglare ar utlandska med-
borgare? Hur mdnga ar det som inte dker fast?
att slival SCBsom SIV manipulerar brottsstatistiken med-
vetet genom att inte rakna in utlanningar med svenskt med-
borgarskap i brottsstatstatistiken?
att SlV inte tar med kategorin vaIdtakter i brottsstatistiken
for att 68%*av alia valdtakter begas av personer som ar
fodda utomlands? 'Kalla: BRA (Brottsforebyggande RAdet).

att 1995 utbetalades c:a 50% av socalbidragspengarna till
utlandska hushall?
att 79%av svenska folket instammer i att: "AlIa utlanningar
som begar brott i Sverige bOr tvingas aft lamna landet"?
att 72%av svenska folket instammer i att: "Det svenska flyk
tingmottagandet kostar orimligt mycket pengar"?
att 61% av svenska folket instammer i att "Det har varit feI
att slappa in sa manga invandrare till Sverige"?
att av 25025 domda utlandska medborgare utvisade man
endast 571st?

I SD-RIKS EU-VALBUDGET I
2416 000 valsedlar 77312:-
15 000 valutskick 60000:-
48000 valdekaler 7680:-
600000 valfoldrar 120000:-
Summa: 264992:-


