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Rapport trin SDU:s sommarligtr

Baste SD-medlem!
fter EU-valkampanjen
har Sverigedemokraterna pa de fiesta hall i landet tagit ett vaIfortjant sommarlov i det politiska arbetet.
Organisationsmassigt blev EUvalet ett bevis for att vi behaller den arbetspotential som vi
hade i riksdagsvalet forra aret.

E

Massmedia lade locket pa.
Den publicitet vi fick kom forst
efter valet. Beteendet kanns
igen fran forra aret. Men deras
locket-pa-strategi fungerar bara
vad galler valresultat~n. Det
yore fel att pasta att vi inte hade
tjanat pa en ordentlig massmedial uppmarksamhet. Nar det
galler rekryteringen
av nya
aktivister och medlemmar spelar massmedias beteende inte
lika stor roll. En person som blir
nyfiken och intresserad av SD
bryr sig inte om han/hon kan se
oss pa TV samma dag. For alIa
dessa ar vart budskap det absolut viktigaste.
Nu har vi ett battre utgangslage an forra aret. Det finns inte
angre nagra konkurrenter till
oss utanfor riksdagen. Det nya
partiet och pensionarspartiet
har forsvunnit helt fran det politiska landskapet.
Pa ~en
vanstra sidan finns bara det lilla
trotskistiska Rattvisepartietsocialisterna, som drommer om
den stundande revolutionen. Sa
lange de inte skams for att kalla
sig kommunister kommer de
inte na nagra sterre framgangar.

Sverigedemokraterna ar saIedes det enda alternativet till den
etablerade politiska kursen.
For att vi sklill kunna behaIla
denna position kravs det att partiet utvecklas organisatoriskt
och ideologiskt. I annat fall
kommer Wachtmeister eller
nagon liknande missnojespolitiker att bilda ett nytt parti.
Det yore ilIa, for Sverige behover inte annu ett parti som satter planboksfragorna framst.
Vad som kravs ar en ansvarsfull politik som fors med ett
langre tidsperspektiv for ogonen an den foljande mandatperioden. Svenska folkets intressen maste ga i framsta rummet.
Aven om det inte ar sa politiskt gangbart i opinionen maste
vi darfor protestera mot nedlaggningen av forsvaret. Den
nuvarande politiken leder till ett
osunt beroendeforhaIlande till
NATO och troligen raknar de
svenska politikerna med ett
svenskt medlemsskap langre
fram. Efter det kalla kriget har
den sakerhetspolitiska situationen i Europa blivit mer kaotisk.
Kriget i det forna Jugoslavien
och den instabila politiska situationen i Ryssland och i de
andra fore detta sovjetrepublikerna borde mana till eftertanke.
Pa samma satt som vi vill
varna vArt land mot yttre fien-

der maste vi aven varna var
miljO.Pa vart partiprogram star
det sammanfattande att vi ar ett
nationellt mittenparti med ekologisk grundsyn. Hur yttrar sig
denna ekologiska grundsyn? Vi
ar givetvis medvetna om manga
av de miljoproblem som £inns
runt omkring oss men vad gar
vi i aktiv handling? Miljofragorna skiljer sig gentemot
exempelvis forsvarsfragorna,
eftersom det ar forbjudet att
bygga upp en egen arme om
man tycker att forsvaret ar for
klent, men hogst tillatet att bedriva miljovard pa egen hand.
Vi kan exempelvis driva opinionsbildande kampanjer for:
-att vara anhangare skall leva
sundare och tanka pa kost och
motion,
-att man skall kallsortera sina
sopor,
-att man bor undvika att slanga
sopor i naturen eller
-att man hellre skall aka kommunalt an med privatbil i vara
storstader.
Litet mer anstrangande projekt
skulle kunna vara att nagra
aktivister lar sig att sanera
oljeskadat vatten och radda sjotaglar undan utrotning.
Det behover inte alltid vara sa
storslagna projekt for att man
skall uppna resultat. Sma detaljer i vardagen kan ta en stor
betydelse for miljon om tillrackligt manga manniskor tar
sitt ansvar.

Stoppa nedskarningarna
inom forsvaret!
"Sverigesfrihet, nationella oberoende och neutralitet utgor hornstenar ivaI' sakerhetspolitiska
gruniisyn. Detta kraver ett forsvar med en kraftfullt avskrackande effekt pa en eventuell angripare. Hela Sverige skall kunnaforsvaras. Sverige
skall bevara den alliansfrihet som gel' oss mojlighet att vara neutrala i krig. ,.
Citatet ovan ar hamtat ur Sverigedemokratemas
partiprogram oeh det visar tydligt att SD ar emot
de nedskamingar som regeringen oeb. deras
sammarbetspartners har genomfort oeh planerar
for i framtiden. Som vi ser det tvingar den
nuvarande politiken pa sikt in Sverige i saval
WED som NATO, da vi knappast kan forsvara
hela landet med de arligen krympande resurser
som numera tilldelas forsvaret.
Den ekonomiska vinningen pa nedskarningama
framstar som relativt liten i forhallande till forlusten av kompetens, nedsatt forsvarsformaga
oeh framfor allt det manskliga lidande de leder
till pa de orter som drabbas. Hur ska det som
tagit flera hundra ar att bygga upp kunna raseras
for att sedan atertagas pa nagra ta ar? Ar det ratt
att saga upp en ung offieer utan att han tatt visa
vad han kan, nar han satsat sina basta ar pa

forsvaret? Ar det samhallsekonomiskt
forsvarbart att saga upp 600 personer som arbetar
med ett hogteknologiskt luftvamsvapen, for att
sedan ersatta kommunen med andra pengar utan
att ha tatt nagon luftvamsrobot?
I vart program kan man lasa foljande:
"Den matriella och tekniska kvaliteten maste
vara hog. Styrkan i svenskt forsvar har under
efterkrigstiden kdnnetecknats av en hog teknisk
kvalitet. Det ar viktigt att det sa forblir. Ett modemt, tekniskt avancerat, svenskt jaktj7.ygplan
maste i kombination med vara egna effektiva luftvamsrobotar utgora stommen i vart luftforsvar.
...Forsvarsindustrin maste ges mojligheter att
utveckla produkter som dven kan exporteras till
stabi/a nationer med vi/ka vi har goda kontakter. ,.
Om inte den politiska kursen andras kommer
vi formodligen inte ha nagon forsvarsindustri
kvar i landet om ett par ar. Vem vamar da
Sverige? Kommer Goran Persson sta oeh latsas
att "var beredskap ar god!" som en gang PerAlbin Hansson gjorde? En ny fiende kanske synar vad vi har pa hand.

Sverige
"Fr~n valfardsstat till fattigland!"
Av Tommy Ulmnas
Forfattaren, f.d. kommundirektoren Tommy U1rnnas.har c:a 30
ars erfarenhet av spelet bakom kulissema i den offentligasektom.
Boken ger 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 nul
Pris: 195:- (Inklusive porto) Postgiro 23 45 65 - 0
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Protestvalet till Europaparlamentet
Med ett svenskt valdeltagande pa endast 38,84%
kan man inte saga att valet till Europaparlamentet
blev migon succe for EU-anhangama. De som
nu skall representera Sverige representerar
saIunda bara en dryg tredjedel av valjama. Det
laga valdeltagandet var anda tamligen vantat. De
etablerade partiemas valkampanjer startade sent
och var intetsagande och livlosa. Budskapet att
det ar viktigt att rosta saknades, trots att det borde
statt i centrum.
For Sverigedemokratemas del blev valet en
ordentlig
framgang
jamfort
med forra
Europavalet. Detta var dock inte ovantat, med
tanke pa att Sverigedemokratema inte bed rev
nagon valrorelse
i samband med forra
Europavalet och da endast fick 160 roster. I ar
fick vi 8568 roster (vilket ar 0,36% av de avgivna
rostema) och blev for forsta gang en i nagot val
det sWrsta partiet utanfor riksdagspartiemas
krets. Antalsmassigt ar det rnindre an de nastan
20 000 roster vi fick vid forra arets riksdagsval,
men vi har haft samma problem som de andra
partiema nar det galler att forma vara valjare att
rosta. Det finns ocksa manga SD:are som ar mer
positiva till ED an den officiella partilinjen, vilket
kan ha inneburit att de hellre valde soffiocket an
att ga till valuman.
Valet har anda inneburit flera fordelar for SD:
vi har bedrivit en valkampanj och darmed
tatt tillfalle att rekrytera flera nya aktivister
vi har profilerat oss i en ny fraga, vilket
innebar att det ar annu svarare an tidigare
for joumalister och proffstyckare att avfarda
oss som ett "enfi"ageparti"
vi har gjort partiets namn mer kant samt att
vi har fatt ett tillfalle att forbattra var
val organisation.
Det finns de som havdade att vi inte borde staIla
upp i EU-valet pa grund av partiets svaga
ekonomiska stallning. Vi satsade ju allt som
fanns pa valfondens konto plus litet till i valet

1998. Pa bara drygt ett halvar ar det svart att
samla in nagra storre summor pengar, med tanke
pa att manga redan bidragit med mycket till forra
arets val. Anda lyckades vi ta ihop runt 200 000
kronor. Det ar ett mycket bra resultat, men det
rackte tyvarr inte till mer an en rniljon flygblad
och drygt tva rniljoner valsedlar. For ett parti som
ar sa pass okant som Sverigedemokratema kravs
det flera flygblad i brevladan for att manniskor
skall kanna sig tillrackligt informerade om var
partiet star. Men vi fick trots allt ut allt material,
vilket gay oss mycket bra reklam.
Vi trodde att de etablerade partiema skulle dra
oronen at sig efter alla dystra prognoser om ett
lagt valdeltagande och satsa pa en kampanj i syfte
att ta valjama att rbsta. Sa blev det inte. Vi hade
naturligtvis inte nagon mojlighet att driva en
extra "det ar viktigt att rosta"-kampanj.Det laga
valdeltagandet innebar att det blev ett "de
valbargades val". De valmaende villaomradena
rostade pa de mest EU-positiva partierna i
riksdagen. Betongghettonas manniskor i vara
storstaders fororter valde att stanna hemma.
Det gar aven att bestalla detaljerade resultat for
var vi fick vara roster, vilket vi har gjort. Pa nasta
sida ser vi hur vara roster fordelade sig lansvis.

£tt stort tack till alIa som
hjalpte till art placera ut valsedlar pa postkontoren och
vallokalerna! Vi tick genom
enskilda insatser fran medlemmar och sympatisorer ut over
tva miljoner valsedlar. I nasta
val kommer vi troligen att
kunna tacka hela landet.

Lansvisa resultat for Sverigedemokratema
i Europavalet 1999
Sa Hiser du tabellen!
Overst star det vilket Lan det galler darefter foljer EU val 99 och Riksdagsval 98.
Nederst anges den procentuella forandringen for SD:s resultat jamfort med valet 1998.

Lan: Stockholms
EU-vaI99: 0.49%
RD-vaI98: 0.43%
Forandring: 0.06%

Gotlands
0.15%
0.36%
-0.21%

Vastmanlands
0.26%
0.27%
-0.01%

Jamtlands
0.03%
0.07%
-0.04%

Uppsala

Blekinge
0.36%
0.31%
0.05%

Dalamas
0.40%
0.35%
0.05%

Vasterbottens
0.06%
0.09%
-.0.03%

Sodermanlands
0.11%
0.25%
-0.14%

Skane
0.51%
0.71%
-0.20%

Gavleborgs
0.18%
0.21%
-0.03%

Norrbottens
0.04%
0.07%
-0.03%

Ostergotlands
0.21%
0.23%
-0.02%

Hallands
0.28%
0.34%
-0.06%

Vastemorrlands
. 0.19%
0.18%
0.01%

Hela Riket
0.33%
0.38%
-0.05%

Vastra Gotalands
0.37%
0.44%
-0.07%

Si:trroma behover inte betyda nagon reell forandring av partisympatiema, eftersom valdeltagandet kan variera i olika delar av landet. Ett hogt
valdeltagande torde gynna de EU-kritiska partiema, medan det forhauer sig tvartom med ett lagt.
Exempelvis det svaga resultatet i norra Sverige
rimmar ilIa med att vi tick ut fier valsedlar och
information dar an i tidigare val. Att Stockholm
okar nagot beror inte pa ett bra resultat i Haninge. Vi arrangerade enbart en fiygbladsutdelning
i Haninge, varfor vi gick tillbaka och bara tick
haIften sa manga roster dar som i kommunalvalet forra aret. Orsaken till resultatet i Stockholm
ar snarare att vi dels delade ut mycket fiygblad i
ovriga Stockholm, dels att valdeltagandet i storstadema var hogre.

0.37%
0.53%
-0.16%

Jonkopings
0.12%
0.21%
-0.09%
Kronobergs
0.30%
0.17%
0.13%

Varmlands
0.17%
0.22%
-0.05%

Kalmar

Orebro
0.07%
0.11%
-0.04%

0.52%
0.44%
0.08%

ED-valet i ovriga Europa
Frankrike
Franska Front National gjorde sitt samsta val pa
manga ar, mycket tack yare splittringen mellan
Le Pen och Bruno Megret. Le Pens falang Iyckades bast men tick bara 5,7% (mot 10,5% -94).
Bruno Megrets falang, under namnet Nationella
rore1sen, tick bara drygt tre procent och tick inga
mandat. Genom att Megret lanade over tio miljoner till sin valrorelse ar Nationella rorelsen med
all sannolikhet dodsdomd, eftersom det inte utgar nagot partistod annat an till de som tatt mandat.
Ett nytt parti dok upp i samband med valet
"Samling for Frankrike" med de kanda politikerna Philipe de Villiers och gaullistpolitikern
Charles Pasqua i ledningen. Detta nya parti kapade at sig hela 12,3% av vaIjarna och tick 13
mandat. De Villiers har kallats for "Le Pen light"
i £fanska massmedia, och det ar sannolikt att de
tick manga roster som annars skulle ha tillfallit
Front National. Det tema som dolminerade Samling for Frankrikes valrorelse var kampen mot
Maastricht- och Amsterdamfordragen, det viII
saga mot unionen. De foresprakar en samarbete
mellan suverana stater, delvis utifran ett
nationalistiskt perspektiv.
Belgien
Flamlandska nationalisterna i Vlaams Blok
gjorde ett bra val, de okade £fan 7,8% 1994 till
9,2% i arets val. Det ar osakert om de kommer
sitta kvar i Le Pens parlamentgrupp. I striden
mellan Le Pen och Megret ville Vlaams Blok
haIla sih pa god fot med bagge partierna. De var
snabbt ute med att avsaga sig sitt medlemsskap i
samarbetsprojektet Euronat-ungdom och har
idag enbart observatbrsstatus. De kommer troligen inte heller delta i Euronat om eller nar en
sadan organisation bildas.
(Att Vlaams Blok har dragit sig ur samarbetet
innebar att Euronats Medelhavs- och Osteuropaorientering forstarkts.)

Danmark
Dansk Folkeparti tick 5,8% och ett mandat. Eftersom partiet ar ganska nybildat finns det inget
valresultat £fan -94 att jamfora med. Men partiet
boIjar helt klart att bli en kraft att rakna med i
dansk politik.
Osterrike
De osterrikiska nationalliberalerna i friheterliga
partiet, FPO, gick tillbaka £fan 27,5% (sex mandat) till 23,5% (fern mandat). Orsaken till
tillbakagangen ligger nog i det faktum att de nationella star splittrade i EU-£fagan. Det tinns bade
en stark opinion for och en emot EU inom FPO.
Italien
De tre uppstickarna som bildade en ny hogerregering i Italien for nagra ar sedan har tappat en
del sympatier men de utgor fortfarande en betydande del av den italienska opinionen. Silvio
Berlusconis parti, Forza Italia, gick tillbaka fran
30,6% i valet 1994 till 25,2% i ar. De italienska
postfascisterna (som tagit avstand £fan allt vad
fascism heter och blivit ett mer borgerligt parti)
i Alleanza Nazionale tappade tva procent och tva
mandat och tick i arets val 10,3% och nio mandat.
De norditalienska separatisterna i Lega Nord
tick 4,5% en minskning med tva pro cent jamfort med forra valet. Siffran ar missvisande eftersom den galler for hela riket. De tar givetvis
alia sina roster regionalt i norra Italien.
De italienska nyfascisterna i som brat sig ur
Alleanza Nazionale da partiet boIjade ta avstand
£fan det fascistiska arvet gjorde sitt basta val hittills och tick 1,6% vilket innebar ett mandat.
Storbritannien
De skotska nationalisterna Iyckades inte heller
detta val att gora nagot stort genombrott. De
minskade £fan 3,1% till 2,7% men behaIler sina
tva mandat.

Narradion - en viktig
direktkanal till folket
I mer an tio ars tid har SD sant narradio pa
olika orter runt om i landet. Exempelvis
sa har bade Malmo och Haninge haft egna
lokala narradiosandningar. Men det ar endast i Stockholm som SD:s narradiosandningar har blivit ett pennanent inslag
i etem.
Orsakema till att det inte sands narradio
pa fler orter ar att narradion staller harda
krav pa en val fungerande organisation.
Det ar ett stort fltagande att varje vecka
astadkomma ett intressant program far
radiolyssnarna. Ert satt att gora arbetet lattare ar art bilda flera grupper som ansvarar for sandningen varannan, var tredje eller var fjarde vecka.
Kostnaden for narradiosandningar baseras ofta pa hur stor befolkningen i omradet ar som kan ill in sandningarna. Det ar
med andra ord billigare med narradio utanfar vara storstader.

Om man marknadsfar narradion med
klistermarken och affischer ar den ett billigt och bra komplement till flygbladen
som en direktkanal till svenska folket.
Kravet ar dock att vara sandningar haIler en hog klass. Jamfort med vad som
films i ovrigt bland partier och foreningar
i narradion har SD:s sandningar alltid varit
lysande. Det har under arens lopp funnits
manga oseriosa narradiopratare, ett annat
partis partiledare somnade i en direktsandning och vid ett annat tillfalle utbrot slagsmal mellan nagra politiska stollar. Pa
grund av narradions ojamna kvalitet uppfattar manga lyssnare felaktigt narradion
som en slags radions B-Iag.
Den missuppfattningen maste vi bekampa, och det gar vi genom att fortsatta
gora bra narradioprogram, heIst annu
battre, som vi marknadsfor pa ett professionellt satt.

Radio-SD - din rost i narradion!
Radio-SD tar tacksamt emot bidrag av inspelade reportage, insandare
eller debattinlagg. Inslagen bor vara inspelade pa kasettband. Alia kan
medverka pa detta satt. Alltsa aven medlemmar som bor i andra delar
av vart vackra fosterland!
SD:s narradio sander i Stockholm pil88 MHz
varje liirdag klockan 14.00-15.00,
repris torsdagar klockan 21.30-22.30.

Glas' & Holmbergs nya grodor
Haninges starke man, soeialdemokraten Staffan
Holmberg, gar fran klarhet till klarhet. I Dagens
nyheter 990624 sager radarparet Holmberg &
Glas (fp) att det inte finns nagon massinvandring
men att Sverige har tagit emot for manga. Hur
detta har gatt till om vi inte haft nagon massinvandring ar en gata. Sverigedemokratemas politik beskrivs som ett "vidrigt budskap", vilket ar
markligt eftersom var mest kontroversiella uppfattning ar just det att Sverige har tagit emot for
manga invandrare! Logiken haltar betankligt.
Infor sommarledigheten skiekade Holmberg ut
ett e-postmeddelande enligt foljande ordalydelse:

Hall ytterdarrama lasta i bostaden aven nar ni ar
hemma.
Staldema i bostadshus har aterupptagits. Den
person som iakttagits beskrivs pa foljande satt:
Ca 25 ar med utlandskt utseende, med stor nasa,

sma agon oeh han bar en bla keps. Han bar olika
vaskor.
Ring polisen om ni ser nagot misstankt. Ring
401 70 00 oeh tala med Haningepolisen.

Detta efter att Soeialdemokratema forsakt bagatellisera Haninge kommuns haga brottslighet
vid den sista fullmaktigedebatten fora sommaruppeMllet.
Vi kan latt tanka oss vad Holmberg oeh Glas
hade sagt ifall vi sverigedemokrater skulle lamna
ett signalement pa en skurk med utlandskt
utssende'
Det kan emellertid ses som ett gott teeken att
kommunledningen nu tydligen barjar titta pa
verkligheten oeh erkanner att det har uppstatt
problem som ett result at av den farda invandringspolitiken oeh att brottsligheten at ett stort
problem i kommunen.

Kommundirektor stoppar lank till SD:s hemsidor!
I Haninge har kommundirekter Dan Johansson
fattat ett beslut om att den ansvarige for Haninge
kommuns hemsida inte skall satta ut lankar till
SD: s rikshemsida
eller till SD-Haninges
hemsida. Motivet ar att personer pa kommunledningskontoret, vilkas namn Johansson inte viII
uppge, skall ha pastatt att SD har lankar till
rasistiska organisationer pa sin hemsida.
Kommundirektaren grundar sitt lankforbud for
SD pa ett tidigare fullmaktigebeslut om att
kommunen inte skall lanka sina sidor till
"rasistiska eller framlingsfientliga organisationer". Sverigedemokratema har aldrig lankat sin
sida till nagon framlingsfientlig eller rasistisk
organisation. Pastaendet ar narmast skrattretande,
om det inte yore for att det handlar om
myndighetsutevning. Att vara motstandare kallar
oss for bade det ena oeh det andra ar en del (om
an en solkig sadan) av det politiska samtalet. Att

en myndighetsperson
anvander liknande
okvadningsord
oeh dessutom agerar i sin
tjanstemannautavning som om de yore sjaIvklara
fakta, ar djupt oroande.
Kommundirektarens rad till SD ar att prata med
kommunstyrelsen om vi vill ha beslutet upprivet.
Det ar darmed hagst troligt att det c1terigenrar
sig om en utfrysningsaktion mot SD, iseensatt
av herrar John Glas (fp) oeh Staffan Holmberg
(s). Det ar latt att saga att man ar for demokrati
oeh yttrandefrihet, men en helt annan att bevisa
det i handling. Sverigedemokratema har aldrig
forsakt stera andra partiers maten eller forsakt
forhindra nagon att tala. Vi har heller inte gatt
till personangrepp mot politiska motstandare. Vi
har inte foreslagit att forbjuda andra partier oeh
vi har aldrig anvant vald. Det ar darfar
tragikomiskt att etablerade politiker farsaker
varna demokratin genom att angripa oss!

Aftonbladet stader markerkrafter
I Aftonbladet
990714 fanns upprop mot
hogerextremistiskt och nazistiskt vald, forfattat
av Kurdo Baksi och Stieg Larsson. Med stigande
forvaning laste jag hur de bagge debattorema
beskriver en verklighet som inte finns. Genom
en stor konspiration
mellan en del av
hogerextremismen som viII vara "rumsren" och
en militant gren som agnar sig at att spranga
hederliga antirasister i luften, hotas demokratin
i Sverige.
Det ar en text av samma gamla mytomaniska
karaktar som de som en gang fyllde tidskriften
eXpo. Det finns ingen utbredd hogerextremism
i Sverige och det finns heller veterligen ingen
organiserad politisk terrorism. De dad som
brukar rubriceras
som "rasistiska"
eller
"hogerextrema" utfors som regel av nagon
forvirrad person som har nagon psykisk stoming.
Ett exempel pa detta ar den sk lasermannen som
skot mot invandrare for nagra ar sedan. Att ett
sadant knappskaft varit medlem i nagon forening
eller parti kan man inte rimligen dra nagra
politiska vaxlar pa.
Den hotbild som Stieg Larsson (gammal
trotskist f 0 ) och Kurdo Baksi malar upp har
enban ett syfte, att forsoka skuldbelagga deras

politiska motstandare. Ytterligare ett syfte ar att
dra uppmarksamheten fran det faktum att vissa
invandrargrupper ar kraftigt overrepresenterade
i brottsstatistiken over valdtakter, knarkhandel,
gatuvald mm.
Stieg Larsson och Kurdo Baksi ar inga
forkampar for demokrati. Tidningen eXpo:s
koppling till de valdsfixerade ungdommama i
AFA (antifascistisk aktion) ar val dokumenterad,
liksom det stora inslaget av medarbetare som ar
straffade for politiska brott som hot elser, overfall,
bilbrander och dylikt. Skulle Larsson och Baksi
fa som de ville skulle ett regelratt terrorsamhalle
inrattas mot oliktankande i Sverige. De ar alltid
ute efter att forbjuda sina motstandare, nagon
debatt har de aldrig haft nagot intresse av.
Det som Baksi och Larsson sager om
Sverigedemokraterna ar minst sagt bisarrt. Vi
skulle vara hogerextremister som forsoker spela
anstandiga och demokratiska. Vi ar inte ett
hogerparti och vi behover inte spela eller forstaIla
oss, vi star for vara asikter, varken mer eller
mindre. Vi har alltid bekant oss till den
parlamentariska demokratin, men det har inte
Stieg Larsson.

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 gors lokalt skall rapporteras in till bulletinen, eller till
kansliet. Dels for att det at"viktigt att styrelsen och VU kanner till vad som
hander ute i landet, dels for att det at"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 finnas ett sa
fullstandigt beslutsunderlag som mojligt.

Bilbomber och yttrandefrihet
I samband med nyheten om den formodade
"nazibomben" mot en eXpo-journalists bil, forsokte
man pa nagra av vara dagstidningar, pa ett cyniskt
satt blanda ihop Sverigedemokraterna med diverse
nazistiska och rasistiska
gruppers eventuella
terrorverksamhet. Det ar forvanande att Aftonbladet
valjer att hanga ut en rad organisationer innan det ar
klarlagt vilket motiv som lag bakom dadet. Det
behOver ju inte ens ha politiska fortecken. det kan
vara en knarkuppgorelse eller dylikt.

och nazister tala fritt, vilket formodligen gor att dessa
ideologier forlorar sin lyskraft. eftersom de da tvingas
konkurrera i samma politiska samtal som de
demokratiska partierna. Sverigedemokraternas
overtygelse ar att i valet mellan diktaturen och
friheten valjer folket alltid friheten. Extraordinara
forhallanden, som de som radde i Tyskland efter
forsta varldskriget. kan gora an en demokrati tappar
kontrollen over utvecklingen och avvecklar sig sjalv.
men detta ar undantaget. inte regeln

Fortryck och bilbomber
Nar man blickar ut i varlden och ser det politiska
valdet som finns i alltfor manga lander kan man
identifiera vissa beteendemonster. Ett sadant monster
ar att da oliktankande forfoljs tar de ofta till vapen.
Motsatsen ar ett samhalle som ar oppet och tolerant.
dar precis vilken fraga som heist kan diskuteras utan
skygglappar eller forbud. 1 Sverige har "i en
yttrandefrihet som snarast kan beskrivas som en
chimar. Kansliga fragor som invandringspolitik.
nazismen, homosexualitet,
rasfragor och manga
religiosa fragor far inte diskuteras oppet och
fordomsfritt. En isikt slas fast som "den ratta" och
ve den som tors ifragasatta den offentliga dogmen.

Yttrandefrihetens
grans
Naturligtvis finns det en grans for vad som kan vara
tillatet an ~ttra offentligt. Hot. hets och fortal kan
man inte forsvara i yttrandefrihetens namn. Oavsett
om det ar anarkister som skanderar "skjut en snut"'
eller nazister som ropar att de skall slakta judarna
eller dylikt. sa kan sadant inte accepteras i ett
demokratiskt samhalle. Men i de fiesta fall hailer sig
aven extremgrupperna inom ramarna for det som ar
rimligt. Man fur inte glomma bort att det framforallt
hos manga ungdomar finns en stark bojelse for det
som ar politiskt forbjudet. Det ar helt normalt att man
vill prova var granserna i samhallet gar. Men
samhallets granser maste vara fornuftiga. om de
strider mot sunt fornuft sa fortsatter de unga an
ifragasatta demo Absurda lagar som den alltmer
overtolkade
"Hets mot folkgrupp"
forbjuder
ungdomar an bara fornnordiska runor pa sina klader
eftersom nagra av dessa runor anvandes av nazistema
pa trettiotalet!
Om daremot en vuxen person
exempelvis bar ett solkors som ar inkopt pa museum
och inte kan misstankas
avse nagon politisk
markering ar det fullt tillatet att bara offentligt.

I Expressen kunde man lasa foljande pa ledarplats
dagen efter det att den nu beryktade bilbomben
exploderade under en eXpo-journalists bi!: "I Sverige
har nazismen traditionellt
bemots (Expressens
felstavning!) med belysning, motargument och
debatt." I sjalva verket vet alla svenskar att nazistema
inte har bemotts med argument.
utan med
yrkesforbud, vald och stenar. uppeldade bilar. juridisk
fredloshet och ointelligenta propagandakampanjer
som snarast har givit nazismen ny naring genom sin
andefattighet.
Alia debattorer,
inte minst pa
Expressen, har vagrat att debattera med nazister och
det borde Expressen sta for, istallet for att hyckla
och forsoka framsta som e:\."tremttoleranta.
Den fortryckets vag som den politiska klassen valt
for att bekampa nazismen leder till en motreaktion
som mycket val kan inleda en valdsspiral. I en sunt
demokratiskt samhalle fur anarkister, kommunister

Lagar skall vara tydliga och kravet pa likhet infor
lagen ar kompromisslost for vaIje god demokrat. En
orattfurdig lagstiftning inbjuder till saval missbruk
som motstand. Darfor maste lagen om hets mot
folkgrupp skrivas om, sa att den i forsta hand handlar
om hets mot folkgrupp och inget annat. 1 annat fall
kommer situationen att polariseras och vi kommer
an se en okat politiskt vald som resultat. Det viII val
alIa undvika?

SD:s motst"andare
•
organlserar slg
•

Under 1999 har det skrivits mer oeh mer om
Sverigedemokraterna. Boeker oeh skritter om
vtlrt Europa-samarbete har uppmarksammats
ptl basta sandningstid i TV. I mars samlades
foretradare frtln en rad organisationer for att
diskutera hur man bast bekampar SO.
Organisationens namn ar "Natverket mot
rasism", men det ar alltsa SO som ar framsta
mc\ltavlan. Narvarande var, bland mtlnga
andra, Revolutionar kommunistisk ungdom,
KPML(r}, AFA-Stoekholm, Levande Zon Integrationsverket, Vansterpartiet, Ung Vanster,
Rattvisepartiet soeialisterna, Elevkampanjen
oeh Centerns ungdomsforbund. Sag mig vem
du umgtls med oeh jag skall saga vem du ar,
som det gamla talessattet Iyder. Den frtlga
som stod overst ptl dagordningen var att
bekampa SO. Man kom ockstl overens om att
samarbeta kring denna uppgitt.
Visst ar det anmarkningsvart att etablerade
organisationer som Centerns ungdomsforbund oeh Vansterpartiet samarbetar med militanta utomparlamentariska grupper vars vtlldsamhet ar val dokumenterad i ett stort antal
brottmtllsdomar. Annu mer anmarkningsvart
ar det att finna Integrationsverket bland deltagarna. Byrtlkrater i slips oeh kavaj arbetar
stlledes sida vid sida med AFA-aktivister i
rtlnarluvor.
Tank om SO skulle delta i ert samarbete med
nationella utomparlamentariska grupper. "Stl
skall invandringen stoppas", skulle parollen
Iyda. Sverigedemokraterna, Oet Nya Partiet,
SPI, Ariska brodraskapet, Nordland, VAM oeh
Nationalsoeialistisk Front skulle gora gemensam sak. Kan nagon tro att ett stldant samarbete skulle passera utan vidare reflektion i
massmedia? Kan ntlgon tro" att vi inte skulle
bli hart kritiserade for ett sadant samarbete?
Vara motstandares samarbete ar kanske inte
en sa ohelig allians som det i forstone kan
tyckas vara. Pa integrationsverket finns sakert
manga gamla kommunister som idag hellre
drommer om det mangkulturella samhallet
som samhallsutopi an det klasslosa samhallet.
Oet finns oeksa en storre aeeeptans for vanstervald an hogervald i det svenska samhallet.

Trots att Sverige var granne med varldens
genom tiderna storsta fortryekarmaskin,
Sovjetunionen, riktades Sveriges kritik mest
mot ganska lindriga diktaturer som Chile oeh
FraneosSpanien under det kalla kriget.
Oa tusentals oskyldiga manniskor mordades
i stamstrider oeh andra etniska konflikter i det
svarta Afrika riktades den svenska kritiken
mot den "forskraekliga" oeh "omanskliga"
"rasistregimen" i Sydafrika. Inte ett ord om att
forhallandena i resten av Afrika, dar regimerna
var "progressiva" eller soeialistiska, var allt
annat an manskliga oeh demokratiska...
Etter Sovjetunionens sammanbrott har myeket forandrats. De gamla soeialistiska forebilderna har kollapsat pa grund av sin egen
oduglighet, de gamla hogerdiktaturerna har
fallit' oeh de etniska konflikternas utbredning
har okat dramatiskt. Den etniska tillhorigheten
ar for de fiesta manniskor i varlden viktigare
an klasstillhorigheten. Den svenska politiska
klassen har darmed fatt allt svarare att tolka
verkligheten. Strategin blir att skjuta pa varje
budbarare som pavisar brister i det mangkulturella projektet.
Sverigedemokraterna har alltsedan sin tillblivelse 1988 varit en nagel i ogat pa de som
dromde om det mangkulturella samhallet som
en slags paradis pa Jorden. Idag tror inte sa
m{mga att det mangkulturella samhallet ar
battre an det gamla svenska Sverige, men det
pastas att utveeklingen inte gar att yanda oeh
att vi nu maste gora det basta av situationen.
Oa vi pastar att det hade gatt att gora annorlunda oeh att vi kan ta oss ur den nuvarande
situationen upplevs detta som ett hot av de
ansvariga politikerna. Oet ar darfor de etablerade partierna allierar sig med politiska banditer som AFA.
For att ge okad tyngd at kritiken betalar man
aven pennans huliganer som exempelvis den
medelmattiga journalisten Bim Clinell, forfattarinna till boken "De hunsades revanseh",
som knappast hade fatt pengar av etablissemanget om hon skivit en Iika undermalig bok
pa nagot annat tema an "hogerextremism".
Bim har traffat "antirasister" i Frankrike oeh har

kritiklost anammat allt de sager. Foljaktligen
kan man i boken lasa att alia rapporter om
vald mot frontens aktivister ar pahittade av
dem sjalva, och att frontens anhangare ar ute
sjalva pa kvallarna for att klottra vulgara budskap mot Le Pen och mot fronten!
Enligt Bim arbetar aven SO pa samma
suspekta satt. Nagra bevis for detta behover
hon naturligtvis inte. Bim har goda relationer
till dokumenterade SO-hatare som Stieg
Larsson pa Svartvitt/eXpo och kommunalradet
John Glas i Haninge.

Kopplingen mellan gatuhuliganer, politiker
och journalister som bekampar SO blir alltmer
tydlig. Oet borjar med andra ord likna en samlad front mot SO. Oet far vi se som ett erkannande. Vi borjar bli en politisk kraft att rakna
med. Motstandet kommer sakert att hardna i
takt med att vi vaxer, men vi later oss inte hejdas. Vi arbetar for ett svenskt folkhem som vi
vet fungerar, de arbetar for ett "mangkulturellt"
projekt som har misslyckats lika gruvligt som
"Proletariatets diktatur". Ma baste man vinna!

Lastips! Den enda recension av Bim ClineUs bok som har varit kritisk stod att lasa i
Finanstidningen 990622. Artikeln heter "Fronten fran ovan" och ar skriven av den poIitiskt oberoende skribenten Jonas de Geer. Texten finns aven p~ Finanstidningens hemsida: www.fti.se och kan tas fram av tidningens egen artikelsokfunktion.

TJjesok pa ~11Bm:Ssommarlager
Oen nordiska sommaren fyller oss nordbor
med en livskraft som skall racka for hela den
resterande delen av aret. De milda solstralarna lockar ut oss pa grasmattor och till badstrander och ger en skon kansla av frihet och
ledighet.
Oet finns emellertid de som valjer mer seriosa aktiviteter pa sommaren. Sverigedemokraternas ungdomsforbund, SOU, erbjod sina
medlemmar ett alternativ till badstrandernas
sol och bad, namligen ett sommarlager.
Ett sommarlager i SOU:s regi betyder ideologiska foredrag, fotboll, varpa och litet festligheter. I egenskap av vice ordforande i partiet
kunde jag inte lata bli att resa ned till vastkusten for att delta i aktiviteterna atminstone
nagra dagar.
Val pa plats kunde jag konstatera att den
samling ungdommar som deltog lovar gott
infor framtiden. Nar det blev dags for debatt
kring SOU:s politiska program hettade det till
vid nagra tillfallen, men det var anda en debatt
som visade pa en star insikt i flera av de stora
samhallsfragorna hos flertalet av debattorerna. De fragor som vallade storst debatt var
abortfragan, dodsstraffet, invandringsfragan

och vart ekonomiska system. I de fiesta fragor
Iigger SOU nara SO:s synsatt, men opinionen
for dodsstraff ar uppenbart storre i ungdomsforbundet. Vid Sverigedemokraternas extra
arsmote i januari i ar rostades kravet pa dodsstraff bort medan en tydlig majoritet rostade in
dodsstraffet i SOU-programmet.
I debatten om vilken ekonomisk politik SOU
skall sta for aberopades den gamle statsvetarprofessorn Rudolf Kjellens uppfattning om den
liberala kapitalismen och nationalismen. Oet
framholls som motargument att det inte finns
nagra beprovade alternativ till den radande
blandekonomin, men att det kan vara lampligt
att forsoka utarbeta en ekonomisk doktrin som
ar forenlig med nationalismens grundvarderingar.
Avslutningsfesten varade anda fram till morgontimmarna, och kronte den anda av f6rbrodring och forsystring som under veckan ratt
mellan ungdomarna, vilka kom fran Sveriges
alia horn. Fortsatter SOU sa har kan det med
tiden sakert bli en allvarlig konkurrent till de
etablerade partiernas ungdomsforbund.

08S1 Nytt telefonnummer till SD-G6teborg
031-51 72 44

I Kontakta

din

kommunforening!

SO-Borlange

SO-Kronobergs Ian

SO- Tierp

Box 2050
781 02 BORLANGE
Tel: 070-7407662
Postgiro: 4922041-1

Box 3019
35033 VAXJO

Box 19
74802 ORBYHUS
Tel: 070- 7543231

SO-Oals Ed
Box 113
66800 ED
Tel: 070-7408866
Postgiro: 6445457-2

SO-Gotland
Box 1478
62125 VISBY
Tel: 070-7740398

SO-Gavle I Sandviken
Box 190
811 23 SANDVIKEN
Tel: 026-652163
Postgiro: 4922041-1

SO-Goteborg
Box 30036
40043 GbTEBORG
Tel: 031- 517244
Mobiltel: 070-7408877
Postgiro: 380585-0
Valfond: 199348- 4

SD-Halland
Box 6006
31206 MELLBYSTRAND

SO-Kavlinge
Box 99
24422 KAVLlNGE
Postgiro: 191488-6
Tel: 070-7407587

SO-Lund
Box 1194
22105 LUND
070- 4007315

SO-Malmo
Box 7061
20042 MALMO
Tel: 070-7407587
Postgiro: 6171116-4

SD-Molndal
Box 25
43721 L1NDOME
Tel: 031- 417244

SO- Troll hatta n
Box 7045
461 07 TROLLHA TTAN
Tel: 0520-429522
Mobiltel: 070- 6632733
·Postgiro: 491 7622 - 5

SO- Uddevalla
Box 7045
461 07 TROLLHA TTAN
Tel: 070-75404 67
Postgiro: 834 3913-3

SD-Uppsala
Box 1932
751 49 UPPSALA
Tel: 070-7400336
Postgiro: 798357-0

SO- Ystad

Box 2109
60002 NORRKbPING

Box 78
27122 YSTAD
Tel: 070- 8653146
Postgiro: 6433061-6

SO-Sala

SO-Alvkarleby

Box 17
73321 SALA

Box 526
81422 SKUTSKAR
Tel: 026-86314

SD- Norrkoping

SD-Sk~lne
SO-Haninge
Box 46
13621 HANINGE
Tel: 08-7450813
Postgiro: 290082-7

Box 545
24326 HOOR
Tel: 0413 - 553043
Postgiro: 423812-7

SO-Orebro
Box 526
701 50 OREBRO
Tel: 019-274170
Postgiro: 4809996~ 4

SO-Stockholm
SO- Helsingborg
Box 13045
25013 HELSINGBORG
Tel: 070- 7568609
Postgiro: 935779- 9

Box 6007
12906 HAGERSTEN
Tel: 08- 973790
Mobiltel: 070- 4331570
Postgiro: 859283-4

SO- Huddinge

SO-SundvalilTimra

Box 6007
12906 HAGERSTEN
Tel: 08-973790
Mobiltel: 070- 4331570
Postgiro: 859283- 4

Box 3060
85003 SUNDSVALL
Tel: 060-500608
Postgiro: 215542-2

SO- Solvesborg
SO-Hoor
Box 545
24326 HOOR
Tel: 070- 4007315
Postgiro: 4379576- 4

Box 545
24326 HOaR
Tel: 0456-12937
Postgiro: 677761- 9

Sverigedemokraternas
Ungdomsforbund SOU
Box 766
191 27 SOLLENTUNA
Tel: 08- 6422532
Fax: 08 - 6439260
Postgiro: 6493600- 8

E-postadresser till de
kommunforeningarna
hittar Du pa Internet
under adress:
www.

sveriKedemokraterna
.se
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EU-VALFONDEN
Fr.o.m. 99 04 23 har
foljande bidrag inkommit pa postgirokonto: 62932 70-2
Pia, Gavle
Andreas, Bromma
Bo, Sundbyberg
Holger, Hallsberg
Stefan, Bro
Lillemor, Splmga
Goran, Goteborg
Frideborg, Vasteras
Astrid, Hagersten
Arne, Sjomarken
Einar, Solna
Anders, Stockholm
Gosta, Laholm
Tage, Alingsas
Lennart, Klagerup
Steve, Trollhattan
Sven, Ronninge
Sara, Angelholm
Thomas, Bandhagen
Ulla, Taby
Stig, Taby
Stig, Goteborg
Patrik, Goteborg
Dan, Uddevalla
Lars, Stockholm
Lillemor, Enkoping
Reine, Vanersborg
Mattias, Bjuv
Gun, Skarholmen
Steve, Sollentuna
Mariana, Malmo
Mikael,Orebro
Erik, Stockholm
Marten, Stockholm
Gate, Munka-Ljungby
Bo, Sundbyberg
Lennart, Ronninge
Anonymt bidrag
Birger, Hudiksvall
Stig, Vallingby
Birgit, Tyreso
Kurt, Hudiksvall
Erik, VasterAs
Maria, Jorlanda
Morgan, Goteborg
Anna, Vastra Frolunda
Ake, Nykoping
Dan, Uddevalla
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Anonym, Uppsala
Eva, Uppsala
Joakim, Goteborg
Rolf, Sodertalje
Gosta, Laholm
Lennart, Ronninge
Nilsson, Trelleborg
Tomas, Hagersten
Andersson, Hisings-Backa
Goran, Goteborg
Tomas, Borlange
Marten, Stockholm
Andreas, Bromma
Anders, Stockholm
Carl, Uppsala
Carlsson, Langaryd
Holger, Hallsberg
Tage, Alingsas
Bo, Huddinge
Karin, Helsingborg
N. Johansson, Bromma
Benny, Goteborg
Ulla, Taby
Stig, Taby
Anneli, Stockholm
Axel, Uppsala
Jimmy, Kungsbacka
Stig, Vallingby
Ingvar, Goteborg
Peter, Goteborg
Jan,Orebro
Mattias, Bjuv
Paul, Enskede Gard
Lillemor, Enkoping
Aino, Jarfalla
Pawel, Malmo
Omar, Farsta
Lars-Erik, Stockholm
Conny, Sollentuna
Michael, Kungsbacka
Erik, Vasteras
Astrid, Hagersten
Lars, HUddinge
Roland, Skovde
Jan, Lund
Anders, Bandhagen
Irma, Jonkoping
Erik, Eksjo
Lennart, Ronninge
Anders, Hagersten
Steve, Uddevalla
Tage, Vastra Frolunda
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