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Baste SD-medlem!
dar man nu "befarar" fran
et blaser nya vindar
etablerat hall att SD skall ta
over Europa.
Det
fotfaste. Vi hailer oeksa myeket
faktum
att
Jorg
Haiders frihetliga parti blev riktigt pa att etablera oss dar pa
allvar. Eslov var en av de
nast storsta parti vid det
kommuner
som vi hade tatt
oterrikiska valet nyligen, visar
att det gar att bygga upp ett kommunala mandat i om vi
myeket starkt mot stand mot de hade stallt upp i kommunalvalet
dar.
"politiskt korrektas" asiktsStor sueee blev det aven for
fortryek mot oliktankande i
de SD-are som del tog pa
Europa Sverigedemokraterna
i Rimbo oeh
kan pa samma satt bli ett av de marknaderna
stbrre partiema i svensk politik. .Norrtalje. Med forsaljningslada
Det som kravs ar goda ideer, pa magen kampade sig SDfram i folkhart arbete oeh pengar. Att man aktivisterna
oeksa vagar sta fast vid sin trangseln oeh motte manga
positiva reaktioner.
uppfattning
trots en hard
Vi taekte nyligen Huddinge
snalblast fran massmedia oeh
kommun
med flygblad oeh
motstandarna
ar val en
aven dar blev responsen myeket
sjalvklarhet for alia sverigegod. Manga manniskor kastade
demokrater. I nasta manads
sig dir~kt pa telefonen for att
bulletin kommer vi att narmare
redogora for situationen
i bestalla info-paket.
En markligare verksamhet
Osterrike.
Pa flera hall i landet har det som SDU blivit inkopplad pa
varit myeket SD-aktiviteter. Vi ar att agera "forsvarsadvokat"
fiek en hel del publieitet efter at medlemmar som delat ut
SDU-blad pa sina skolor. Pa en
en flygbladsutdelning i Eslov

D

Sverige
"Fr~n valfardsstat till fattigland!"
A V Tommy Ulmnas
Forfattaren, fd. kommundirektoren Tommy Ulmnas, har c:a 30
ars erfarenhet av spelet bakom kulissema i den offentiiga sektom.
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: ] 95:- (Inklusive porto) Postgiro 23 45 65 - 0

skola i Stoekholmstrakten agde
en rattegangsliknande process
rum dar rektor, skolpsykolog,
kurator, "forstandiga" larare
med flera skulle delta for att
"driva ut den onda SD-anden"
ut den staekars drabbade
eleven. Det slutade med att "de
rattradiga"
stod svarslbsa
gentemot SDU-representantens
krav pa att man skall respektera
andras asikter
oeh fblja
laroplanen, som ju anger att
man skall lara eleverna ett
demokratiskt tankande, inte att
okritiskt anamma dogmer.
Svarsfrekvensen
pa den
enkat vi skiekade med den forra
bulletinen har varit myeket bra.
Over
halft en a v SD s
medlemmar har svarat. Det
finns fortfarande mbjlighet att
svara. Det ar emellertid
brattom. Vi maste ha ditt svar
for den sista oktober. Svar som
kommer in senare kommer
inte med i undersokningen.

Rapport fran kommunfullmaktige i Hoor
SDs motion om inforande av observationsposter i
kommunst'yrelsen behandlades av fullmaktige. Samtliga partier utom SD rostade mot forslaget, detta trots
att forslaget endast innebar att de partier som inte
har nagon representant i kommunstyrelsen skulle fa
en observator utan rostratt, yttranderatt och arvodesratt. Som framgar av sjalva motionen har inrattandet
av observationsposter sWd i kommunallagen och i
forarbetena till den nya kommunallagen sags dessutom att forslag om inrattande av sadana bar behandlas positivt
Sverigedemokratemas Anders Westergren forsokte
fran talarstolen overtyga de andra partiema om det
riktiga i att lata alia partier som valjama rostat in i
fullmaktige atminstone fa en inblick i kommunstyrelsens arbete och behandling av arenden som
beror konmmninvanama.
- Jag vIii poangtera. sade Westergren. att det inte ar
fragan om att de som innehar observations poster ska
sitta och kabbla med de beslutande i kommustyrelsen
-ingen yttranderatt medfoljer JU observationspostenutan den som sitter som observator tar istallet leva
efter den kines iske kommunistledaren
Mao Tse
Tungs ord fran 1971: "Gronen ar sa konstruerade att
de alltid ar oppna men munnen ar sa underbart konstmerad att den gar att stanga." Nu ska jag inte saga
mer. tack for ordet.

Sverigedemokratemas forslag forkastades som sagt
av de ovriga partiema trots detta och det ar alltsa
uppenbart att kommunstyrelsen ska forbli en inS)'l1Sskyddad och sluten krets.
Pa sammantradet behandlades aven Hoors kommuns
naturvardsprogram med tillhOrande handlingsprogram. Ett enigt fullmaktige antog detta val genomarbetade och viktiga program. Sverigedemokratema
yttrade sig som enda parti i fullmaktige om programmet och papekade att det pa nagra enstaka stall en
kanske Iyser igenom ett onsketankande betraffande
naturens utveckling mot prunkande lovlundar om den
lanmas helt at sig sjalv. men det ar trots allt smasaker och som helhet ar det ett mvcket bra
natmvardsprogram som Hoors kommun nu har fatt.
Sverigedemokratema stodde ocksa forslaget att avsatta de tva vatmarksomradena
Bille mosse
(Svenstorps mosse) och Svale mosse som reservat.
Vatmarker ar mycket viktiga for naturen och ar oftast av litet intresse for jord- och skogsbmk och darfor forhallandevis "billiga" att aysatta som resevat
vilket innebar att man kan ta till storre arealer an nar
det galler produktiv skogs- eller akermark etc. SD
anser att det pa nagra ars sikt bar vara mojligt att
avsatta Hjortarods mosse mellan N.Romm och Tvringe som naturreservat men detta maste samordnas
med Hassleholms kommun eftersom storre delen av
omradet ligger pa dess sida kommungransen.
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Radio-SD

din rbst i narradion!

Radio-SD tar tacksamt emot bidrag av inspelade reportage, insandare
eller debattinIagg. 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 pa 88 MHz
varje lOrdag klockan 14.00-15.00,
repris torsdagar klockan 21.30-22.30.

Till minne av Karl XII

Arets 30:e november
Som alltid kommer SD art hogtidlighalla minnet av Karl XII pa dennes dodsdag den
30:e november. Vi samlas klockan 18.00 vid Birger Jarls torg pa Riddarholmen. Dill
kOllliner SD:s partiledare Mikael Jansson art halla sirt traditionsenliga tal. Det bor
papekas art Riddarholmen kOllliner art vara delvis avsparrad av Polisen. Endast en
vag (troligen Riddarholmsbron) kommer art vara oppen for inpassering. Vi kOllliner
art ha folk pa plats sa art SD:s medleillinar och sympatisorer skall se var man skall
ga. Klockan 19.00 borjar Narvaforbundets hogtidlighallande i Riddarholmskyrkan.
De oppnar portarna 18.40 varefter alIa som vill far ga in. Observera: det brukar vara
kallt art sta utanfor kyrkan, varfor vi rekommenderar alIa art ta pa sig varma klader.
Vi kommer art tillhandahalla glogg och bullar. Missa inte detta tillfalle art kanna
historiens vingslag! De som har gatt pa 30:e november-evenemangen tidigare vet att
det brukar bli en valdigt stamnmgsfylld atmosfar i och utanfor kyrkan.

OBS! Tryckfel i f6rra bulletinen!
Pa listan over kOlllinunadresser i forra bulletinen var SD-Haninges postgiro
fel (det som stod gar fortfarande till SD men ar inaktuellt) det riktiga postgironUlmet till SD-Haninge ill: 467 37 16 - 9

SD - det enda partiet
som stoder Polisen
Manga SD:are blev upprorda over massmedias och politikernas sjuka
godkannade av unga vansterextremisters vald mot Polisen i samband med
kr~vallerna pa Soder i Stockholm for nagra veckor sedan. Pa Vclr hemsida
pa internet har vi satt ut ett stddbrev som besokare kan skriva pa digitalt.
Bar foljer texten som fIrms pa hemsidan:

St6d svensk polis

Svensk polis orattvist behandlad av media och de styrande politikerna
Sverigedemokratema ser med oro pa sarnhallsutvecklingen
och pa Polisens arbetssituation.
Antalet poliser pa fait
och kontor minskar standigt. arbetsfOrhallandena ar pa
!11cU1ga
hall omanskliga och massmedia hetsar mot polisen
n~ir den ingriper for att stoppa valdet i samband med
gatudemonstrationer. fotbollsmatcher o.d.
Reaktionerna pa Reclaim the Citys stokiga demonstrationer i Stockholm pa Sodennalm visar an vissa grupper
ar oantastliga och far bete sig precis hm som heist. utan an
Polisen kan ingripa p.ga. massmedias hets mot poliskaren.
Inget armat pani i Sverige fOrutom Sverigedemokratema
har vagat visa sitt stod for Polisens agerande for att trygga
sakerheten pa vara gator oeh torg. Darfor uppmanar vi Er
all visa Ert stbd for Polisen oeh teekna under detta stbdbrev. som kommer att skiekas till Polisen.
Svel"igedemokraterna
stoder polisen
Svenska folket har trottnat pa den okande brottsligheten
och \issa gruppers sjaIvgivna ratt att sta ovanfor lagarna i
Sverige.
Med tanke pa mass medias fientliga installning till polisen sa fort den ingriper mot "fer' samhallsgrupp och att
Polisen tvingas lata olagliga demonstrationer hallas, vill
Sverigedemokraterna ge sitt stbd till Polisen. Den av makten pabjudna politiska korrektheten hindrar Polisen att
sakra lag och ordning i samhaIlet.
Med nedanstaende brev vill Sverigedemokratema visa
all svenska folket stbder Polisen i dess arbete att sakra

tryggheten i vart sarnhalle, samt att Polisen ser till att lagarna foljs av alIa medborgare. oavsett bakgrund.
StOd polisen - "skriv pa" Iistan!
For att markera Ditt stod. ger vi Dig nu mojlighet att skriva
pa var interaktiva stbdlista. Du laser igenom brevet nedan.
oeh kliekar sedan pa knappen "Skieka". oeh uppvaktar
danned polisen, som far ta del av samma brev via e-posL
Kom ihi'lg att lasa igenom brevet noga, sa inga oklarheter
uppstar'

Harmed ger jag Polisen mitt stbd i dess harda arbete med
brottsbekampningen i Sverige, oeh framst i storstaderna.
Med detta brev vill jag stbdja Polisen fbr att Sverige. i
fortsattningen. skall ha trygga gator oeh torg oeh att lagarna respekteras samt att kvinnor och barn skall kal111a
sig trygga under alia omstandigheter.
Dessutom tar jag starkt avstand fran massmedias svartmalning av den svenska Poliskaren efter de valdsamma
upploppen i Sverige som hindrat Polisen att genomfora
sitt arbete for att sakra demokratin i vart land. Mer info
finns pa: W\v,v.sverigedemokraterna.se

Flera har hart av sig med fragan om det inte finns nagon
vanlig pappersversion av denna namninsamling. Det gor
det inte. det blir myeker mer omstandigt med hanteringen
av sadana list or. Om utveeklingen fort satter som hittills ar
det dock mojligt att vi aterkommer med en stbrre nanminsamling.
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250 000

VALFONDEN
Fr.o.m. 99 09 21 har
foljande bid rag inkommit pa postgirokonto: 62932 70-2
Maria, Stockholm
Johan, Ljungbyhed
Karl, Kalmar
Bosse, Huddinge
Gunnar, Csmo
Marten, Stockholm
Rolf, Vastervik
Reine, Vanersborg
Jan, Laholm
Jorgen, Vanersborg
Dan, Uddevalla
Eric, Arsta
Anonym
Joakim, G6teborg
Ake, Nyk6ping
G6sta, Huddinge
Peter, Jarfalla
G6sta, Laholm

100:100:50:-

200:100:120:100:50:500:500:-

200:249:15:-

100:200:100:250:300:-

Summa 99 10 13
20 849 kronor.
ANGAENDE

VALFONDEN

Det har fnlgats pa vissa hall i partiet om
inte valfondsstapeln
pa 250 000 ar ett
nagot blygsamt mal fOr valrorelsen 2002.
Saken ar den att partiet hade beslutat uppratta en nyvalsbudget fOr den handelse det
skulle utlysas nyval. Den politiska situationen i landet ar allt annat an stabil, och
med tanke pa regeringspartiets
ytterst
knappa overtag i riksdagen, jamte det
extremt laga valdeltagandet i EU-parlamentsvalet sa ansag vi att vi nog borde
bygga upp en buffert for den handelse
nyval utlystes.
For valet ar 2002 daremot, har vi satt valfondsmalet pa en miljon kronor. Partiet ar
nu mer aktivt an nagonsin, och vi anser
definitivt inte att detta ar nagot orealistiskt
mal.
Tills vidare kommer valfondsstapelns mal
att vara 250 000 kronor, men vi kommer
inom kort att andra denna till en miljon.
Bidra aven Du till Sverigedemokraternas
genombrott ar 2002, och satt in en slant pa
valfonden!

13500

I NVESTE RI NGSFONDEN

13 000

Fr.o.m. 990101 har
foljande bidrag
inkommit pa
postgirokonto:
6070308·9

12 500
12 000
11 SOO
11 000
10 SOO
10 000

Tage, Alingsas
Jakob, Uppsala
Gun, Skarholmen
Ake, Nyk6ping
Lars, Hagersten

260:200:200:200:100:-

Eva, Uppsala

500:-

I..illill

Reine, Vanersborg
Bosse, Huddinge

50:300:-

LQQQ
Q...5.Q.Q

~
~

..8...QQQ

.6.Jill.Q

Summa 991006
1 810 kronor

~

.Q.QQ.Q.

Investeringsfonden har redan
tagi t bra fart, och det ar
uppenbart att vara medlemmar och sympatisorer
tar
vara aktivisters sakerhet pa
allvar. Ett varmt tack till alIa
generosa medlemmar och
bidragsgivare! I denna takt
kommer stapeln snart att vara
fylld. Pengarna skall som
sagt ga till sakerhetsutrustning till partikansliet. .

Familj

~

,

Hembygd
Fiidernesland
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