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Gun Talade i Trollhattan!

Gtiran Perssons

regeringsftirklaring

Baste SD-medlem!

H

ur ser den typiske SDmedlemmen ut? Hur
stor andel kvinnor
£inns det? Vilka partier rostade
vara medlemmar pa innan de
blev SD:are? Det ar nagra av de
fragor som partiledningen sHillt
sig pa sistone och vi har darfor
beslutat att genomfora
en
statistisk
undersokning
av
medlemskaren.
Med denna
bulletin foljer en enkatundersokning
SOHZ det ar
viktigt aft alia fyller i oclt
skickar tillbaka till SD-riks i
det b~fogade svarskuvertet!
Om vi skall kunna bedriva en
seribs verksamhet
ar var
kannedom om medlemmarna
av storsta vikt. Det bor papekas
att denna undersokning
ar
anonym. Man skall inte skriva
sitt namn varken pa enkaten
eller pa kuvertet. Resultaten av
enkaten kommer att publiceras
i novemberbulletinen.
Runt om i landet sjuder det av
SD:aktivitet. Gun Kullberg holl
ett bejublat tal i Trollhattan i

mitten av september, vilket
omnamns pa annan plats i
denna bulletin. De manga
SDU-aktivitetema fortjanar att
omnamnas, det senaste motet
redogors for i en annan artikel.
I Stockholm
fort satter
flygbladsutdelningarna
i stor
skala. Gensvaret fran bland
annat Botkyrka och Sodertalje
har varit oerhbrt positivt.
Uppgiften att ta hand om alIa
nya medlemmar
som nu
strommar in i partiet innebar ett
stort ansvar som nu ligger pa
vara aktivister.
Massmedia lagger locket pa.
Inget vi gor har nagot nyhetsyarde enligt joumalistkaren. Vi
klarar oss emellertid utan
media. Med narradion, internet
och vara flygblad nar vi ut av
egen kraft. Det ar darfor man
ser oss som ett sad ant
fruktansvart hot. Vi kommer
aldrig att lagga oss i knana pa
massmedia, och de kommer
aldrig kunna tvinga oss att saga
eller gora nagot.

Sverige
"Fr~n valfardsstat till fattigland!"
Av Tommy Ulmniis
Forfattaren, fd. kommundirektoren Tommy Ulmnas, har c:a 30
ars erfarenhet av spelet bakom kulissema i den offentliga sektom.
Boken ger dig en logisk f6rkiaring 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

Gladjande nog borjar vi Ia. in
alltfler insandare och genmalen
i lokalpressen. Dessa lases av
manga svenskar ar av stort
opinionsbildande yarde fOross.
Det ar bra om sa manga som
mojligt skriver insandare. Att
det kommer in manga SDinsandare till en tidning bkar
ofta chansen att nagot bidrag
blir publicerat.
Apropa bidrag, sa ar SD: s
ekonomi fortfarande anstrangd
efter EU-valet. Tva valrorelser
inom loppet av ett ar ar en riktig
ekonornisk provning for ett litet
parti som drivs ideellt.
Det ar genom de enskilda
medlemmamas bidrag i form
av tid, arbete och pengar som
rbrelsen drivs framat.
Fortsatter vi som nu kommer
vi gora ett mycket bra val 2002.
Vi har ingen konkurrens fran
nagot annat parti. Vi har de
basta aktivisterna.
Vi har
ideerna for framtiden. Men
framgangar kommer aldrig av
sig sjalva, sa 1M oss kampa!

En regeringsforklaring
med skryt och loften
i kan alla lasa i dagstidningama om hur
bra regeringen anser att vi har det i
Sverige. Man sager sig ha tatt ordning
pa statens finanser och att vi gar mot ljusare tidef. I sin nya regeringsforklaring havdar regeringen att: "Vi kan satta punkt for ett artionde som
praglats av finansiell kris, massarbetsloshet och
vaxande klyftor. Genom de senaste arens kraftfulla ekonomiska politik kan svenska folket nu
for forsta gangen pa ett decennium sjalvt valja
hur vagen in i framtiden skall gestalta sig." Later det inte fantastiskt? Kraftfull politik under
de senaste aren 7 Man har sillt ut statliga tillgangar
och tagit pensionaremas pengar, engangsinkomster med andra ord. Enligt en prognos fran
Ekonomistymingsverket, ESV, blir engangsinkomsterna (eller engangs-effekterna
som de
ocksa kallas) for 1999 hela 67,6 miljarder. am
engangsinkomstema raknas bort skulle statsbudgeten for 1999 visa pa ett underskott med 1,7
miljarder Engangsinkomstema for 1999 bestar
bland annat av utforsaljning av statliga tillgangar
samt forandringar i pensionssystemet. Under
1999 fors 45 miljarder over fran AP-fonden till
staten. (AP-fonden ar en buffertfond som skall
tacka eventuella underskott i pensionssystemet.)

V

Langre ned i samma forklaring heter det att:
"Sverige lamnar 1900-talet i en ekonomisk
styrkeposition. Vi kan se fram emot 2000-talet
med valgrundade forvantningar, i en kansla av
vaxande framtidstro. I detta klimat vaxer den
politiska uppslutningen kring solidariteten som
barande princip for Sveriges utveckling. Sam-

hallsbygget kan foras vidare pa en gemensam
grund." Samtidigt som man gor allt for att forklara att vi svenskar inte har nagot speciellt gemensamtl Den oppna arbetslosheten kan pressas ned till 4% nasta ar, pastas det vidare, och
klyftoma i samhallet kommer att minska.
Sanningen ar att var arbetsloshet idag ligger pa
9,6% om man raknar ihop den oppna arbetslosheten och siffroma for de som ar sysselsatta i
arbetsmarknadspolitiska atgarder. Det ar hoga
siffror om man betanker att vi befinner oss i en
hogkonjunktur. am regeringen inte tanker sysselsatta ytterligare
ett par procent med
arbetsmarknadspolitiska atgarder, sa ar 4%malet uppenbart omojligt att genomfora.
Sa lange vi har en massarbetsloshet ar det ocksa
svart att se hur regeringen skulle kunna minska
klyftoma i samhallet.
Men naturligtvis
innehaller
regeringsforklaringen aven den obligatoriska rekvisitan
mot nazism. En utomstaende betraktare skulle
mycket val, att doma av Goran Perssons ordval,
kunna tro att Sverige star infor den stora slutstriden mot allt starkare bruna bataljoner. Som tur
ar star riddaren av sorglig skepnad, Goran Persson, redo att mota de fruktansvarda vaderkvarnama: "Vi tar aldrig ta demokratin for given. Den
maste standigt erovras pa nytt. Fascism, nazism
och rasism kan aldrig tolereras. Vi skall inte
glomma det forf1utnas fruktansvarda forbrytelser mot manniskovardet."
I sjalva verket har socialdemokratema upprepade ganger tagit stod fran vansterpartiet, som

Ge Goran Persson somnproblem!
Satt in ett bidrag pa SD:s postgiro 23 45 65 - 0

tidigare kallade sig vansterpartiet kommunisterna, det end a partiet i Sveriges riksdag som har
ett totalitart forf1utet och vars demokratiska trovardighet kan ifragasattas. Men att utmana antidemokraterna pa vansterkanten kan ju vara riskabelt sa Goran Perssons regering fortsatter istallet med att sparka in oppna dorrar, kampen
mot nazismen (som nastan inte finns) satts
framst. For att svenskarna, och varlden, inte skall
glomma bort forintelsen, som ju numera endast
kommenteras oeh debatteras ett tiotal ganger
dagligen, har regeringen vidlyftiga planer:
"I januari star Sverige yard for en internationell
konferens om Forintelsen. Det blir forsta gangen
stats- oeh regeringschefer fran olika delar av varlden gemensamt deltar i en sadan samling kring
vilka lardomar vi kan dra av historien. Konferensen blir en tydlig manifestation mot hat och
fortryck, for humanismens tidlosa ideal."
Att doma av hur varldens regeringar har hanterat moderna folkmord som barbariet i Ruanda
for ett par ar sedan, kan en konferens kanske vara

en god ide. Man bor dock inte hysa alltfor stora
forhoppningar om battring. Troligen kommer
man bara att overtraffa varandra i verbal godhet
och enas om att man ar overens om att vald, rasism och folkmord ar avskyvart.
De etniska konflikter de sjalva har orsakat genom en ansvarslos massinvandringspolitik till
Sverige och Europa kommer darmed att effektivt sopas under mattan.
Avslutningsvis, om socialdemokraterna anser
att det gar bra for Sverige i ett lage med forslummade fororter, skolor som forfaller, ett okande
knarkmissbruk bland ungdomar, aldre som vanvardas pga personalbrist, ett forsvar som till halften laggs ned, en arbetsloshet pa nara tio procent, en okande valdbrottslighet som blir allt raare, en statsskuld pa nara 1400 rniljarder kronor,
och med en budget som maste raddas av
engangsinkomster, trots radande hogkonjunktur,
da kan man bara bava for hur det blir nar det
borjar ga daligt enligt socialdemokraternas sprc1kbruk.

Europasamarbete i fdrandring
Av: Mikael du Bouzet
Sverigedemokraterna ar inte langre fullstandig
medlem i nagon europeisk organisation. NordNat har inte haft nagot mote sedan det grundades i Malmo 1997, och darfor maste Nord-Nat
anses vara en nedlagd organisation. Det norska
partiet Fedrelandspartiet har splittrats i olika smapartier och det danska Nationalpartiet har inte
visat nagot tecken pa politisk aktivitet. Darfor
anser Sverigedemokraterna att Nord-Nat inte
langre existerar.
SDU har sedan juli 1999 intagit observatorstatus
inom Euronat-Ungdom, precis som flamlandska
Vlaams Blok gjorde i fjol. Detta innebar att SDU
inte langre ar aktiv medlemsorganisation
i
Euronat-ungdom. Anledningen till att SDU inte

engagerar sig lika mycket i olika samarbetsorganisationer ar att SDU maste i forsta hand rikta
sina krafter pa den nationella planen for att vidareutveckla den politiska verksamheten. SDU
anser att det ar viktigt att fortsatta med ha att
kontakter med andra nationaldemokratiska partier i Europa, detta for att forbattra vara kunskaper om europeisk politik och forvarva kunskaper om att arbeta inom ED.
Samarbetet skall innebara radgivning, materialutbyte, fore1asningar och besok. Malet ar att bilda
ett Europa grundat pa ett demokratiskt styre och
nationella varderingar. Tillsammans arbetar vi for
demokrati, frihet och nationell suveranitet i ett
starkt och sjalvstandigt Europa.

( Svensk ungdom - Sveriges framtid!
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Mote i Skane mellan
SDU-Stoekholm oeb SDU-Syd
SDU-Stockholm besokte SDU-Syd i Lund och Helsingborg mellan
den 16 och 20 September. Syftet med motet var art fa reda pel verksamheten
i Sydsverige samt forbattra kommunikationen mellan foreningarna.
Lordag den 18 september holls tva moten i Helsingborg~ Det forsta var ett mote med SD-Helsingborg pa eftermiddagen. Det andra motet,
under SDU-Syds regi, blev mycket handelserikt.
Bland deltagama fanns inbjudna gaster fran Danmark, en dansk forening for nationella studenter, Dansk Forums Studentergruppe. Representantema for foreningen holl ett innehallsrikt tal,
dar de berattade for audiensen om sin verksamhet. Darefter fick Mikael du Bouzet, SDU:s intemationelle sekreterare, beratta for skaningama
och danskama om SDU:s nya stallning inom
Euronat, samt redovisa for den politiska situationen i EU och de europeiska landema. Richard
Johansson fick i sin tur redovisa for verksamheten i Sydsverige.
Den danska studentforeningen, Dansk Forums
Studenter, var trots allt de som stod mest i blickffinget under aftonen. Denna forening bestar av
ett antal akademiker fran Kopenhamns och
Odenses universitet och har som malsattning att
avpolitisera undervisningen och forskningen
samt bevara och skydda det danska spraket pa
hogskoloma. Eftersom detta sammanfaller helt
med SDU: s uppfattningar om att avpolitisera
undervisningen for att forbattra den akademiska
utbildningen bestamdes det att vidareutveckla
kontaktema med den danska studentforeningen.

. Pa kvallen avslutades sammankomsten med
diskussioner mellan deltagama. Pa sondagen akte
tva SDU-representanter over till Kopenhamn for
att ffi red a pa ytterligare information om situationen i Danmark, bade i den akademiska sfaren
samt i landet i ovrigt. Den danska representanten, Anette Ladefoged, gjorde en gedigen analys
av klimatet i Danmark. Dansk Forums Studenter har, precis som SD i Sverige, blivit utsatta
for overfall av kriminella vansterelement, som
hindrat Dansk Forum att dela ut information pa
Amagers Universitet.
Av hela motet kan sagas att hela SD:s verksamhet kommer att avsevart forbattras genom
regelbundna besok till olika lokalforeningar i
Riket, bade i SD och SDU: s regi. Skane har en
mycket god potential, eftersom laget i Malmo,
Helsingborg och Landskrona ar kritiskt vad betraffar situationen mellan svenskar och invandrare. Skane har alla de god a kraftema for art locka
manga valjare och aktivister. Det galler for SDSyd att driva in annu mera ekonomiska resurser
och samla alla krafter for att visa for skaningama att det ar Sverigedemokratema som ar det
enda partiet som galler i svensk politik, och inte
lokala smapartier, som endast koncentrerar sin
verksamhet kring kommunema.

Informativ · aktuell · politiskt inkorrekt
Du har val inte missat natets basta hemsida?

www.Sverigedemokraterna.se
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VALFONDEN
Fr.o.m. 99 06 14 har
foljande bidrag inkommit pa postgirokonto: 62932 70-2
Hans
Astrid, Ronninge
Bengt, Uddevalla

Urban, Orebro
J-G

Tomas, Goteborg
Ake, Nykoping
E., Lidingo
Kajsa, Monsteras
Erik, Vasteras
M., Farsta
Rolf, Vastervik
Tage, Alingsas

Anders, Stockholm
Carl, Uppsala
Dan, Uddevalla
Eskil, Torslanda
Evert, Sundbyberg
Peter, Goteborg

Roger, Gavle
Marten, Stockholm
Joakim, Goteborg
M., Jarfalla
Ake, Nykopi ng
Gosta, Huddinge
Dan, Uddevalla
Tage, Alingsas
Peter, Jarfalla
Ulla, Taby
Stig, Taby
Niklas, Trollhattan
Jan, Marieholm
Jimmy, Kungsbacka
Ragnar, Ramsele
Anonym
Joakim, Goteborg

Erik, UmeA
Maria, Jorlanda
Ingegerd, Huddinge
Erik, Skondal
Steve, Trollhattan
Margareta, Hoar
Ake, Nykoping
Rolf, Vastervik
Mattias, Bjuv
Anonym
Mariana, Malmo

REDOVISNING
EU-VALFONDEN
1999
Valsedlar
Valutskick
Valfolder

100:100:-

50:500:100:5000:200:100:100:100:100:100:75:500:500:200:150:100:300:500:100:100:100:200:100:200:75:250:250:250:200:200:-

50:300:30:100:1000:500:200:100:100:15:200:100:100:100:150:-

86
48
27
161

000
000
000
000

Arnold BostrOm
KassOr

NY INVESTERINGSFOND
I SD-Kuriren nr 36 tog vi upp de allvarliga
hot som partiet blivit utsatt fOr genom
.hen, utan atgard fran myndighetema. Vi
fOrsoker hela tiden forbattra sakerheten fOr
vara medlemmar och medarbetare, da vara
myndigheter uppenbarligen inte kan eller
vill gora detta. DarfOr har vi beslutat att
investera i sakerhetsframjande atgarder. Vi
beraknar att det kommer att kosta 13 500
kr. Vi tycker att det ar en ringa summa for
att oka vara medarbetares trygghet och vi
hoppas och tror att vi med vara trogna
sympatisorers hjalp kan fa in dessa pengar
snarl. Om Du viII ge ett bidrag, sand da
pengama till nedanstaende postgiro.

Sverigedemokraternas
ringsfond

investe-

607 03 08 - 9
Rolf, Sodertalje

Anders, Vara
Ulla, Taby
Jan, Marieholm
Yvonne
Dan, Uddevalla
Tage, Alingsas
Mikael, Orebro
Marten, Stockholm

Mark, Goteborg
Bjorn, Ystad

Anders, Vara
Tage, Alingsas

300:500:250:200:300:200:75:100:100:1000:70:500:75:-

Summa 99 09 20
17 615 kronor.

Gun Kullberg i Trollhattan!
Infor ett femtiotal entusiastiska ahorare holl med en present till Gun som lovade att komma
Gun Kullberg ett mycket informativt tal i tillbaka narhelst SO-Trollhattanonskar.
Trolhattan dagen fore SO-Riks styrelsemote
Efter Guns tal presenterade Jakob Eriksson
som holls pa samma plats den 19 september. litet av SOU:s verksamhet och darefter holl
Johan Rinderheim ett kort tal i vilket han forGun, som aven ar en kand radiorost i P1:s klarade att problemen kan losas och att SO
"Klarsprak" och var egen narradio i Stockholm maste bli den kraft i svensk politik som driver
och medarbetare i den invandringskritiska tid- utvecklingenframat. SO maste bli den nya
ningen "Fri,Information" gick hart at det mang- folkrorelsen som tar vid efter socialdemokrakulturella samhallets baksida. Valdet och osa- ternas arhundrade. Globaliseringen leder till
kerheten pa gator och torg skapar ett samhalle en nationalistisk panyttfodelse runt om i varlsom ingen viii ha. Nedtystandet av fakta om den och Sverigedemokraterna ar den svenska
den invandrarrelaterade brottsligheten, for- utloparen av denna trend. Att nagon nationell
trycket av oss oliktankande togs upp pa ett rorelse tar makten beskrev Rinderheim som
satt som ar typiskt for Gun. Oessa tunga nagot av en naturnodvandighet. Om inte vi
amnen later alltid lattare med Guns milda Iyckas kommer nagon annan rorelse att vaxa
stamma, men allvaret manade anda till efter- fram for att ta var plats. Lat oss visa att origitanke. SO-Trollhattan visade sin uppskattning nalet ar battre an varje kopia!

••••••••••••••••••••••
Prenumerera pa SD-Kuriren!
Nytt nummer ute nu. Las bland annat om SD:s styrelse,
den tyska hogern, arets Engelbrektsmanifestation mm
120 kr for sex nummer som insattes pa
Sverigedemokraternas postgirokonto 23 45· 65 - 0

SO:are i Stockholmsomradet
- Lyssna pa Radio-SO!
Sverigedemokraternas
narradio pa 88 MHz
Lordagar 14.00- 1 5.00
Torsdagar 21.30-22.30

Kontakta
SO-Borlange
Box 2050
781 02 BORLANGE
Tel: 070-7407662
Postgiro: 4922041-1
SO-Oals Ed
Box 113
66800 ED
Tel: 070-7408866
Postgi ro: 6445457 - 2
SO-Gotland
Box 1478
62125 VISBY
Tel: 070-7740398
SO-Gavle / Sandviken
Box 190
811 23 SANDVIKEN
Tel: 026-652163
Postgiro: 4922041-1
SO-Goteborg
Box 30036
40043 G6TEBORG
Tel: 031- 51 7244
Mobiltel: 070-7408877
Postgiro: 380585-0
Valfond: 199348- 4
SO-Halland
Box 6006
31206 MELLBYSTRAND
SO-Haninge
Box 46
13621 HANINGE
Tel: 08-7450813
Postgiro: 290082-7
SO- Helsingborg
Box 13045
25013 HELSINGBORG
Tel: 070- 7568609
Postgiro: 935779- 9
SO - Huddinge
Box 6007
12906 HAGERSTEN
Tel: 08-973790
Mobiltel: 070- 4331570
Postgiro: 859283- 4
SO-Hoor
Box 545
24326 HOaR
Tel: 070-4007315
Postgiro: 4379576- 4

din kommunforening!
SO-Kronobergs Ian
Box 3019
35033 VAXJ6
SO-Kavlinge
Box 99
24422 KAVLlNGE
POS~iro: 191488-6
Tel: 70-7407587
SO-Lund
Box 1194
22105 LUND
070- 4007315
SO-Malmo
Box 7061
20042 MALM6
Tel: 070-7407587
Postgiro: 6171116- 4
SO-Molndal
Box 25
43721 L1NDOME
Tel: 031- 517244
SO- Norrkoping
Box 2109
60002 NORRKOPING
SO-Sala
Box 17
73321 SALA
SO-Salem
Box 2121
14404 R6NNINGE
Postgiro: 182999-3
SO-Skane
Box 545
24326 Ho6R
Tel: 0413- 553043
Postgiro: 423812-7
SO-Stockholm
Box 6007
12906 HAGERSTEN
Tel: 08- 973790
Mobiltel: 070- 4331570
Postgiro: 859283- 4
SO-Sundvall / Timra
Box 3060
85003 SUNDSVALL
Tel: 060-500608
Postgiro: 215542-2
SO-Sodertalje
Box 356
15124 SODERTALJE

8

so - Solvesborg

Box 545
24326 HOaR
Tel: 0456-12937
Postgiro: 677761- 9
SO- Tierp
Box 19
74802 6RBYHUS
Tel: 070- 7543231
SO- Trollhattan
Box 7045
46107 TROLLHATTAN
Tel: 0520- 429522
Mobiltel: 070- 6632733
Postgiro: 491 7622- 5
SO - Uddevalla
Box 7045
46107 TROLLHATTAN
Tel: 070- 7540467
Postgiro: 834 3913 - 3

So-Uc~sala

Box 1 2
751 49 UPPSALA
Tel: 070-7400336
Postgiro: 798357-0
SO- Ystad
Box 78
27122 YSTAD
Tel: 070- 8653146
Postgiro: 6433061-6
SO-Alvkarleby
Box 526
81422 SKUTSKAR
Tel: 026 - 863 14
SO-orebro
Box 526
701 50 OREBRO
Tel: 019-274170
Postgi ro: 4809996 - 4
Sverigedemokraternas
Ungdomsforbund SOU
Box 766
19127 SOLLENTUNA
Tel: 08- 6422532
Fax: 08- 6439260
Postgiro: 6493600- 8

