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Redaktionellt:

Signerat Redaktoren
Riksdagspanierna haller precis pa an
placera sina fa retrad are pa riksdagslis-
torna, i vad som kan kallas den politiska
motsvarigheten till fotbollens silly sea-
son. Hos moderaterna verkar det sam
att Sten Andersson nekas fyra nya ar i
riksdagen. Lika bra det formodligen,
han har alltfor bnge gen moderaterna en
alibi i invaridringsfragan, vilket har lurat
manga an tro an det pa nagot san skulle
kunna vara bra an rosta pa paniet trots
allt. Vika fick ocksa Tommy Ulmnas
gora efter an murvlarna lyckats avsloja
att han lett en kurs i politiskt kommu-
narbete for SD:are 1998 och an SD saljer
en av hans backer. Historien ar lite
skum, laser man Ulmnas backer sa kan
man latt tro an han ligger ganska langt
fran moderaternas politik, anda sager
han (enligt Arbetaren) till Dala-
Demokraten an han tillhon modera-
terna sedan SO-talet. I andra samman-
hang sags det an han gick med i modera-
tern a 1998 och snabbt hamnade i kom-
munstyrelsen i Leksand. I vilket fall som
heist fall Ulmnas snabbt bon fran riks-
dagskandidatur, aven om det var tvek-
samt am han sku lie na dit med sin lag a
placering pa listan.

Skall man rosta pa en pani som star
for moral skall man rosta pa KD, det
finns i alia fall nagra som tror det. Sa om
det inte rackte med Alice Timander sam
offentlig foretradare for partiet sa ser det
nu ut som Stockholms egen bydare Gen
Fylking skall ta plats bland de 349. Detta
ar en man som gjort sig en namn genom
att pa flera satt sbmma lit bade den
kanal han arbetar for och hela nation en i
samband med Hockey VM-turneringar,
stora politiska moten och akademiska
presentationer (med motivationen att

det ar fint att visa bnslor, det yore ju
fint am det var akta bnslor ocksa) och
nu senast genom att aka snalskjuts pa
Christer Petterssons mediajippo. I sam-
band med detta framkom att Fylking
inte bara umgas med grovt kriminella
och knarkare utan ocksa for flera if
sedan hart Penersson erkanna statsmi-
nistermordet. Att erkannandet inte ar
mer vart an ett erkannande fran mig, att
det var jag som mordade Gustav III, ar
mindre viktigt. Anser Fylking att det ar
intressant nog att gora en riksnyhet av
(och tjana pengar pa) sa maste det ocksa
vara intressant for polis en. Till Alf
Svensson vill jag bara saga; visa mig dina
vanner och jag skall saga dig vem du ar.

Socialdemokraterna tycker tydligen
inte an de fyllt sin kvot av oimelligema
manniskor annu. I den andan satsar man
pa ett saken kort, den standige forlora-
ren Paulo Roberto. och om inte han var
dum nog innan, sa har han nu slagit bort
tillrackligt -TIed hjarnceller i box-
ningsringen for ltt kvala in i socialde-
mokratin. Eller har han det? Roberto
sjalv tycks tveka, sa han har lovat att
genomfora en par matcher till innan han
Jagger av med boxningen, bara for an
vara saker.

Nar detta skrivs haller sociaJdemo-
kraterna kongress i Vasteras. Jag blev
nog trots allt lite forvanad over an mot-
standet mot USA:s bombningar mot ter-
rorister fick sa mycket kritik. Jag Iyss-
nade pa de batten via radio pa vag till
Goteborg och fick hora de mest harre-
sande argumemen for denna hallning.
Om Socialdemokraterna israllet hjalper
Afghanistans arbetare till makten sa
skulle allt losa sig, USA skulle sluta
bomba och israllet stalla krav pa
Afghanistan (kan USA vara mer tyd-
liga?) och sa vidare. Alla tycktes dess-
utom missat att terrorangreppen fortsat-
ter, nu via spridandet av mjaltbrand.
Ingenting ar lost och ingenting kommer
att bli lost av att USA drar sig ur
Afghanistan. Vi vasterlanningar ar trots
allt bara otrogna hundar i muslimers
ogon, och att ime strida for sin.sak ar en
svaghetstecken i denna kultur. Ett tillba-
kadragande skulle saledes formodligen
bara leda till en annu imensivare krigs-
faring fran de muslimska terroristerna.

Vans tern ger ett lite splittrat
intryck onekligen. Man bn g:l man ur
huse for att en gymnasieelev i Skara visar
sig ha nationalistiska varderingar, da
rycker man ut som engelsl1l:in under en .
ravjakt. Men talar man om bojkotter
eller vedergallningar mot manniskofi-
entliga nationer som Kuba eller
Nordkorea eller regimer som den tali-
banska, da finns ingen Imt .m sta upp
emot det onda. Men splinL\de ar man
inte, man star upp for sin.\ ideer. Nu
menar jag inte an vanstern ideologiskt
stodjer talibanregimen, men det fana-
tiska gullande for allt utomeuropeiskt ar
ju en del av tankandet.

November ja, hjaltekungarnas
manad. Det faktum an vi i ctessa fall val-
jer an hylla deras dodsdag istallet for
fodelsedagarna brukar ju av "experter"
tolkas som nagon mystisk form av dods-
romantik, som naturligtvis skall bindas
ihop med manyrfixeringen inom natio-
nalsocialismen. I sjalva verket ar det en
hyllning till sjalva liver. Men for att ge
livet en viss vardighet far man ju se till
vad manniskor valjer ,Ht fylla sin
existens med. Jag skalJ inte .\rgumemera
for Gustav II Adolf, det kan andra
battre. Men ser man pa KJ.rl XII med
bJagula ogon maste man kllnstatera att
han gay hela sin vuxna Ii\" for an for-
svara Sveriges granser, oeh det var pa
arbetsplatsen han dog. Vad :ir mer natur-
ligt an att hylla en sadan man for en
sadan uppoffring? ! annat bll kan man
hylla vilket liv som heist, kanske en
knarklangare eller en valdt:iktsman. Det
kan andra agna sig at om de ser nagon
mening i det!

Jimmy Windeskog skriver kOlHinucrligt
kronikor om politi ken i sin heillstad
Trollhattan pa so Trollhattans hCl11sida.
oessa finns (med myckct ann.H) pa
www.sverigedem ••kraterna.se/t n)11 hat ta n

http://www.sverigedem


Historien kring en
iulskyltning
Lagom till ,hets julskyltning stalls
anarkisten och antidemokraten Anja
Karlsson infar ratta. Under Farra arets
julhandel gick hon och ett par kamrater
till attack mot H & M:s arliga under-
kladesreklamkampanj med svart farg
som hjalp. Nar detta skrivs har ingen
dom mnu fallit, men det ser ut som att
Anja Karlsson far lov att betala 18.000:-
i skadesrand.

Vans tern har onekligen mycket av
sina aktiviteter i landets rattegangssalar
far tillfallet. Farutom Anja har vi alia
Fran Gateborgskravallerna, sedan eko-
terroristen Linus Brohult som uppma-
nat till skadegarelse och AFA-tidning-
en Brands redaktionskollektiv som
instruerat hur man krigar med polis en
mest effektivt och rartkastare fran
Varberg. Till detta kommer naturligtvis
de sedvanliga averfallen som oftast sker
sent pol Janings/bidragslardagen och
personran som aldrig rubriceras som
politiska garningar (sa lange det utfars
av en vanstermanniska). Men det ar
EU-terroristerna, AFA, Brohult och
fraken Karlsson i rampljuset. Att de ar
barn av samma anda och att de ar fost-
rade i samma skola kan ingen missa.
Allt deras farsvar gar ut pa samma sak,
de ar oskyldiga far att deras asikter ar
sa adla och viktiga att man inte kan
krava av dem att de skall folja samma
regelverk som resten av samhallet.
"Civil olydnad" har blivit nagot av ett
modeord och onekligen lagger bade
organisationer och opinionsbildare,
syftet ar att forsoka gora en skillnad
mellan politisk brottslighet och vanlig

dito. Huruvida kampanjen har haft
nagon framgang ar svart att avgora, for
aven om detta ord fastnat i medias
vokabular sa skall man inte glomma
vansterkoncentrationen hos skriben-
terna. Jag tror knappast att "vanligt
folk" ser misshandel, skadegorelse,
uppmaning till sabotage och sa vidare
sa som nagot hogre an "vanlig" brotts-
lighet. Pa samma satt ser vi hur man
forsoker benamna (vanster) politiska
brottslingar som "aktivister", inte hel-
ler denna kampanj tycks vara speciellt
lyckad.

Oet var alltsa i den andan rat-
tegangen mot Anja Karlsson gick.
Forsvaret gick pa en politisk linje och i
stallet for att ens forsoka pavisa oskuld
sa forsokte man motivera handlandet.
Man ville ha en politisk rattegang som
inte handlade om handlingar utan om
politiska uppfattningar och ideal och
ideologier, allt i sann marxistisk anda,
man kan sin historia. Sjalv besokte jag
en (olagligt) torgmote i Goteborg
samma dag som rattegangen (7 novem-
ber) och dar stod dessa asikter och
dessa markliga uppfattningar om
rattsvasendet att beskada i sin prakt.
Arrangorer for motet var gruppen
"Anja Karlsson Support Group" som
leds av den vansterpartistiska riksdags-
mannen Kalle Larsson.

H & M:s julskyltning for under-
klader har blivit nagot av en tradition
inom den svenska julhandeln, men om
du trodde an dessa kampanjer syftar
till att salja underklader sa ar du lurad,

det lar oss "Anja Karlsson Support
Group". Istallet malar man upp en bild
som verkar vara tagen lIr en under-
gangsroman, en gigantisk konspiration
dar foretagen inte existerar for an salja
varor eller annonserar f(ir att skapa
intresse for sina produkter. Tanken ar
istallet att forandra van t:in bnde pa
olika plan, i den aktuella kampanjen ar
syftet att lara kvinnorna hur de skall se
ut och lara mannen hur de skall se pa
kvinnorna. Oet rader ingen [\'ekan om
att manniskor i allmanhet paverkas av
reklam, det skulle inte finnas nagon
anledning till att lagga ut sa mycket
pengar pa reklam annars . Men paver-
kar de oss i den lItstrackningen? Pa
plats fragar jag en av de unga tjejer som
delar lit flygblad hur hennes syn pol sig
sjalv har paverkats av H & M:s reklam-
kampanj. Svaret ar naturligtvis vantat,
hon har inte paverkats ails. Men andra,
andra manniskor har paverkats, det ar
for deras skull hon agerar. Yore sa fallet
skulle ju reklamen vara dirl'kt krankan-
de mot individen, men titt'lr man pol
annan reklam sa kommer .Indra fragor.
Ar det sa att till exempel Wedins Skors
reklam med par besraende av man-
niskor av olika etnisb bakgrllnd pose-
rar tillsammans skall sYfta till fler par-
bildningar i den andan? Nu skulle de
fIesta saga att reklam inte fungerar sa,
och det ar alldeles ratt. Det galler H &
M:s reklam ocksa.

Att "Anja Karlsson Support
Group" valjer an samla in pcngar till de
bater som boter som vantar henne ar

1 Backspegeln Historiska fakta med
tveksam relevans.

an svaret inte ligger i an
till fora mer energi utan i
an tillfora fler n~utroner.

Ironiskt nog var den
sam forst fick tillgang till
upptackten den nazistiske
fysikern Ono Hahn,
fraken Meitncrs :ilskare.

Det var en ganska Iang och snabb lItveckling mellan Einsteins teorier och slappandet av atombom-
ben ovanfor Hiroshima. Den his tori en gar via Sverige och dess vastkust.

Vintern 1938 befann sig den tyska fysikern Lise Meitner pa flykt fran nazityskland. Hon hamnade
i Stockholm, men denna jul var hon inbjllden hos bekanta i Kungalv. Tillsammans med sin systerson
Roaben Frisch funderade hon pa problemet med att klyva en atomkarna, under en skidtur finner de



inte sa forvanande, men uttalanden i samband med detta ar
det. Dar forklarar Kalle Larsson att om det inte blir nagot
skadesrand eller att man far pen gar over sa skall dessa kronor
ga till den farg man raknar med att forbruka pa arets H & M-
kampanj. Att man samlar in pen gar till brottslig verksamhet
ar ganska uppseendevaekande, ar det overhuvudtaget lagligt?
Hur som heIst visar det pa ett oerhort demokratiforakt.
Trots detta sa vaeker det inget intresse. Tvartom, etablisse-
man get hyllar dessa kampar oeh metoder. I de alster
Demokratiutredningen har tagit fram sa talar man om hur
detta engagemang egentligen driver demokratin framat, ja att
det till och med ar en forutsattning for demokratins existens
att dessa grupper Finns och verkar. Systemet halls alltsa upp
av just de grupper som viII krossa det.

En av anledningarna till detta beteende skall vara den
ekonomiska skillnaden mellan dessa grupper och annonse-
rande foretag. Till och med Ung Vanster, som badar i skatte-
betalarnas pengar, har gett uttryck for dessa asikter.
Resonemanget ar imressant, det ger alltsa den svage (fattige)
alltid ratt mot den starke (rike). Sa H &M far rakna med att
vanstern ger sig pa deras affischer da de har mer pengar. Men
om inte detta ar absur-t nog sa blir det nog det om man
fortsatter resonemanget, SD har mindre pengar an vanstern
oeh kan saledes gora vad man viII med deras affischer,
Europeiska Arbetarpartiet har mindre pengar an oss och har
da fritt spelrum vilket aven den arbetslose Benny Andersson
i Gronkoping har gentemot EAP. Men sa fungerar det natur-

ligtvis inte, hur man an vrider och vander pa dLT.ISlogik sa
hamnar vanstern alltid i den positionen att man har moralisk
ratt att gora precis vad man viII gentemot de nun inte gillar.

Det ar naturligt att den unga gcnerationcn k;inner fru-
stration over trogheten i den demokratiska proccssen. Den
ar svararbetad och svarpaverkad, den ar langsam och ofta ger
den olika svar pa samma Fraga endast berocndc nar fragan
stalls. Men har man last in sig lite pa amnet sa kommer man
fram till att detta pris ar litet med tanke pa vad det ger pa
andra omraden, antingen accepterar man demokr,nin tillful-
10 eller sa forkastar man den helt. Men ungdomligt ofornuft
kan forklara mycket, trots allt handlar ungdomcn am att
testa granser. Problemet ligger i att ungdomar illtc fostrar sig
sjalva till antidemokrater, det gor det politiska klimatet. Den
standiga acceptansen for vad dessa grupper an tar sig till ska-
par en hansynslos generation av politiska soldatcr viIken
kommer att bli ett storre problem ju langrc tidcn gar.

Det ma lata oerhort liberalt och kapitalistiskt, men i ske-
net av dagens vansterrorelse bl;r H & M:s julskyltningskam-
panj en modern och absurd symbol for yttrandefriheten,
men sa skapar ocksa absurda samhallen absurd,l symboler
och martyrer. "Ror inte min underkladesmodell" si'dedes!

Debatt:

Forsok att legitimera
valdet.
Det finns i Sverige idag ingen
risk for nagon vansterrevolution.
Det innebar tyvarr inte att vi inte
har nagot att frukta fran vanstern i
valdsvag. Hela tiden, ivrigt uppbaek-
ade oeh forsvarade av media, letar de
mal. Steg for steg pa ett smygande
san gor de samhallet valdsammare
oeh valdsammare.

- Man slar sonder ett McDonalds.
Media: Det drabbar ju ingen fattig!

- Man hotar anstallda pa interna-
tionella foretag. Media: Jamfort med
de miljoner ~om dor genom kapita-
lismens existens ar det ju ingenting.

- Man ser till att palshandlare
maste lagga ned. Media: De slass ju
for en god sak egentligen.

- De kastar sten och misshandlar
poliser. Media: J 0, men de blev ju
provoeerade!

- De borjar sIa ihjal politiska mot-
srandare. Media: Tank pa hur
mycket de har utsatts for, klart de viII
ge 1gen.

Var demokratis bas ar inte bara
en rostrattstradition - den vilar oeksa
pa en norm om vad som ar aeeepta-
belt oeh civiliserat beteende. Till
exempeI ieke-vald oeh respekt for
andras asikter. Dagen da det ar borta
kommer vanstern vinna pa ett eller
annat satt. Nar vi har en hel genera-
tion av manniskor som anser det
moraliskt Iikvardigt att salja hambur-

gare som att ta till vald kOl1lmer vart
samhalles fundament vara borta. Det
kommer inte vara en revolution i
dess vanliga mening utan ett revolu-
tionart beteende som kan inskranka
folks liv oeh levernc ganska rejalt
utan att "storta demokratin".

Visserligen battre an kommu-
niststyre, men fortfarandc myeket
ilia oeh vart att kampa mot.

Striden star in te alltid am den
formella politiska makten - det ar
acksa en kamp om sympatier och
medborgarnas moral.



6 SD Bulletinen
Aktuellt:

Favorit i repris
Under forra sommaren fick vi se en pjas
i flera akter da Stockholms kommun
och KD:s Alf T. Samuelsson forsokte
hindra Sverigedemokraterna Fran att
hyra lokaler i Stockholms kommun.
Forst hette det att SD var odemokra-
tiska och darfar inte fick hyra lokaler.
Sedan SD fatt medhall i rattslig instans
bytte Alf T. taktik och gay nu avslag
med motiveringen att det var risk for
brak om SD holl moten, och trodde sig
darmed ha stoppat SD en gang for alia.
SD gay dock inte upp sa latt utan gick
vidare med arendet, och kammarratten
har nu gett SD ran.

Med det borde allt vara over, inte
sant? Inte riktigt. Samma dag som
nyheten nadde media (Svenska
Dagbladet) sa gick AlfT. Samuelsson ut
och forklarade att han fortfarande inte
accepterar att SD skulle fa hyra lokaler.
Av denna anledning ringde SD
Bulletinen upp Samuelsson.

Samuelsson ar en marklig politiker,
pa manga plan. Mer an en gang har han
gjort uppmarksammade uttalanden
bara far att nasta gang han uttalar sig ta
tillbaka half ten av vad han sagt och
sedan komplettera med nagra nya upp-
gifter. Det ar samma sak nu, den logiska
slutsatsen efter att ha last Svenska
Dagbladet ar att SD inte kommer att
slappas in i Stockholm Stads lokaler
och an Samuelsson med detta gor sig
skyldig till tjanstefel. Dena viII inte
Samuelsson bnnas vid nar vi talas vid.

- Vi skall averklaga, det ar det jag
syftar pa. Vi lever i en rattstat dar man

far lov att aeeeptera kammarrattens
utfall, sager Samuelsson.

Men varfor ens halla pa sa har? Vad
har du emot SD och deras demokra-
tiska rattigheter?

- Sverigedemokraterna ar rasistiska
oeh odemokratiska. Det framgar om
man laser deras partiprogram oeh lyss-
nar pa vad de sager.Jag var sjalv i en
radiodebatt med dem farra aret (det var
han inte ails, han Ijuger, red anm.).

Men har du inga exempel?
- Deras asikter dar man vill stoppa

utomeuropeisk adoption, menar
Samuelsson.

Jag bnner till den punkten val, kan
du redogora for deras resonemang?

- Ja, det handlar om att man inte
vill ha hit manniskor med brun hud,
sager Samuelsson.

Det gar det inte ails!
- Kanske inte, men det spelar ingen

roll. Far mig framstar det som segrega-
tion oeh det har handlar om man-
niskovarde.

Det ar tydligt att Alf T. Samuelsson
inte viII tala langre, men jag hinner fa ur
honom svaret pa en Fraga till.

Skulle du pa nagot san acceptera
SD:s demokratiska ran an hyra kom-
munala lokaler?

- Om de skrev om sitt partiprogram,
avslutar Samuelsson.

Man behover inte Iyssna speciellt
noga for an komma fram till an
Samuelssons resonemang ar grovt anti-
demokratiskt. Man kan naturligtvis
tycka vad man viII om SD:s politik,

men aven de stockholm.He som ar
SD:are betalar skatt till kom1l1unen och
maste da naturligtvis aven kunna nyttja
de lokaler som delar av pcngarna inve-
steras i. Vidare ser man hur S,\muelsson
gang pa gang byte I' taktik, denna gang
ar han her igen inne pi\. visan dar han
hanvisar till partiprograillmet, medan
farhagorna far brilk vid dessa samman-
komster ar som bortblasta.

Men det var inte bara vid detta till-
£aile Samuelsson syntes i media denna
vecka. Nar stammor hajdes aver an
den dopade bobakerskan Ludmilla
Engqvists byst utanfor Stockholms
Stadion skulle plockas ner sa skyndade
Samuelsson snabbt till hennes farsvar.
Detta for an det inte skulle startas
nagot "drev" mot henne. lena stunden
forsvarar han en kvinna soI\l brutit mot
bade lagen och idrottsmoralen, och
hennes ratt att pryda det monument
aver svensk idrott som den gamla OS-
arenan urgor. Nagra dagar senare vag-
rar han att ge demokratiska rorelser till-
gang till allmanna lokaler.

Nu har aldrig konsck yens varit
nagot av Samuelssons ri ktmarken,
bland annat skall det sagas .m mannen
sager ja till aborter men ncj till stam-
cellsforskning. Vi far sakert till£alle att
aterkomma till detta amne.

Valfondstavlingen 31 oktober - 31 december
Ta chansen och vinn en middag med partiordforande Mikael Jansson i Stockholm.
Val' med iSverigedemokraternas valfondstiivling som pagar mellan den 31 oktober
och den 3 I decem bel' 2001. Forsta pris ar en res a till Stockholm med en middag till-
sammans med Sverigedemokraternas partiordforande Mikael Jansson. Alia som
under tavlingsperioden skanker 500 kronor eller mer till valfonden ar med i utlott-
ningen. Varje 500 kronor ar en lott. Skiinker man 1000 kronor har man tva lotter
och sa vidare. Ju fler SOO-Iappar man skiinker ju storre chanser har man att vinna!
Val' med i tavlingen! Satt in pengar pa Sverigedemokraternas valfond: Postgiro 629
3270-2
Forsta pris: En res a tur och retur till Stockholm och en middag med partiordfo-
rande Mikael Jansson.
Andra pris: Bockerna 6gonblick i sjalva verket, Svenska traditioner och en arspre-
numeration pa SD-Kuriren.
Tredje pris: SD-prylar



sam kraver att kyrkan skall vila pa
Bibeln aeh bekannelseskrifterna, aeh inte
pa nagra tveksamma palitiska daktriner.
Oeh detta trar jag aeksa giek fram hos
valjama, bade bland sympatisorer oeh
motstandare, spekulerar Kastel!.

Debatten var stundtals valdigt ilsken,
oeh manga menade att bara det faktum
att vi stallde upp visade varfor kyrkan
ime borde ha val. Har vi sett det sista
kyrkovalet nu?
- Kanske inte det sista, men det nast sista.
Man andrar inte rutinema i en hand-
vandning, ens for vb skull. Men nog
kommer de etablerade partiema att
forsoka hitta pa atminstane nagat sam
forsvarar for ass att kamma in nasta
gang, darom kan vi vara forvissade.
Men det trar jag inte hjalper dem pa
ldngre sikt. Det kammer bara att mar-
kera for valjama an tydligare att det inte
finns nagra idealagiska skillnader ldngre
mellan de etablerade partiema, oeh att
det bara finns ett sant appasitianellt
altemativ, aeh det ar SD, menar Kastell.

Det var snabba vindar i valet. Forst sa
overdrev man var kandidatur grovt,
sedan forsokte man bagatellisera vara
framgangar. Men om vi haIler oss
seriosa, vad tror du att valframgangen
innebar for SD, pa kort oeh pa lang sikt?
-Pa kart sikt har det ju givit ass myeket
vardefull publieitet sam kommer att
vara till star nytta infor valet nasta ar.
Sedan har ju manga nya medlemmar
hart av sig nu nar vi synts sa myeket. Jag
gar ju medlemskort pa kansliet oeksa, sa
det ar valdigt kul att gora sadana at per-
saner sam kanske bestallde infapaket av
oss for flera ar sedan, aeh sam nu tar ste-
get fullt ut oeh vill bli medlemmar. Pa
langre sikt bidrar det har valresultatet
till att fler manniskor borjar betrakta ass
sam ett "riktigt" parti som kanske kan
na framgangar trats allt. Det har ar ju
jorsta gang en vi kammer in ett beslutan-
deorgan pa nation ell niva, aeh darifran
ar steget inte langt till att falk oeksa pa
allvar borjar se ass sam ett tankbart rik-
sdagsaltemativ. Oeh da kammer ros-
terna att rulla in, tror Kastell.

Har du fan nagra reaktioner i samband Som sagt, vara mandat har sagts vara
med valet? lika med vatten. Vad tror du om vara
- Min familj oroar sig forstas for art det chanser att paverka?
har kan gora det svarare for mig att fa -jag tror inte att nagra av de andra kyr-
arbete sam larare sedan, men det sager komotesledamoterna kommer att tala
de ju forstas alltid sa snart jag syns till i oppet for nagon av vara !ragar, i sa fall
tidningama... M ina kamrater pa larar- kommer traligen de andra partiema att
hogskolan var val nagat kyligare an vad dterinfora kattarbalen bara for deras
som var brukligt dagen efter valet, oeh skull! Men vi vet att manga delar vara
en av tjejema hade rent av bedrivit asikter i enskilda fragor, oeh jag utesluter
aktiv apini- absolut inte
onsbildning mot att vi kan
mlg oeh sant III samarbeta
hela sin bekant- pa indivi-
skapskrets till duell niva,
valurnorna for om an inte
att vi inte skulle med en hel
komma in. Men nomlner-
annars har det ingsgrupp.
inte varit nagra Oeh da tror
trakigheter, oeh jag oeksa aU
manga jag kan- VI kan
ner tyeker val p a v e r k a
rent av att det ar kyrkomotet
lite spannande pa allvar.
att jag kom in, -Dessutam
sager Torbjorn. paverkar vi
Till saken hor red a n
att fragan syf- genom var
tade pii positiva blotta nar-
reaktioner, men vara dar.
svaret blev Torbjorn Kastell tillsammans moo Vissanami-
talande anda. Mikael Jansson, i sensommarens Paris n e 1'1 n g s -

FOTO: Patrik Lindgren g r u p p ~ r

kammer aU vilja libera/Nora kyrkan
annu mera, bara for att mad>era mot oss,
men da traT jag art de skr,imma bort
manga av sina valjare. Amlra kammer
sakert att forsiktigt nanna sig vara
standpunkter for aUforsokil /1 over vdra
valjare aeh hindr'a oss den ·vagen. Sd vi
ar absolut inte makthisil, spekulerar
Kastell.

Men nu ligger kyrkovalet bakom oss
oeh vi riktar var uppmarksamhet mot
viktigare saker. I valet 2002 skall vi slii
igenom riktigt. Sa hur scr vigen mot
valet ut oeh vad tror du 0111 det resulta-
tet?
-Den vagen ser val ut sam ".,id tidigare
val: Hart arbete med flygbladsutdel-
ningar, torgmoten, affisehemlgar aeh allt
annat. Men jag tror alt vi Rom mer att fa
betydligt storre uppmarksamhet i media
nu,for de kan inte langre ignarera asspa
samma satt. Oeh vi har fin med/emmar,
battre ekonomi oeh mer erf;lrenhet an
infor forra valet. Danned karz jag helt
sakert saga att jag vet - irzte Ira); utan vet
- att det kammer att biz en star fram-
gang, i synnerhet sam det //1/ inte langre
finns nagra andra invandringskritiska
partier av betydelse. Hur slor framgang
vill jag nog akta mig for all uttala mig
om. Myeket hanger pa milssmedia oeh
den offentliga debauen. M iljopartiet
giek ju fram fyra proeent pi! ctt enda val,
efter langt harvande sam ett smaparti,
bara for att just deras frigor kom i fokus
1988. Sa, am vdra profilfrdgor bara upp-
marksammas tillraekligt oeh engagerar
tillraekligt manga - ja, dd ar £let bara for
ass att promenera in i riksdagen nasta ar.

Dii Torbjorn ar en av particts mest upp-
tagna manniskor sa tack,H vi extra
mycket for pratstunden. Oct kanns
oeksa kul art vi kunde intei \ jua en gam-
mal SD Bulletinen-redakt6r nu nar vi
jubilerar i oeh med derta nummcr!
Vi hop pas att vi kan intervjua Kastell om
ert ar da han forhoppningsvis sitter i en
nation ell forsamling av en annan digni-
tet.
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Jubileum:
November 2001

Nummer 100 av SD
Bulletinen!!!!

SD Bulletinen ar en unik tidskrift i sin nisch.
Nationalistiska tidningar, speciellt bulletiner, har en for-
maga att komma ut med fa nummer innan de sparlost for-
svinner (Under BIdgul [ana, BIdgul Eld, Nationell
Djupdykning, Lag & Raft och sa vidare), sallan overlever
de nagon langre stund. Med SD Bulletinen ar dock histo-
rien annorlunda. Det forsta numret levererades till
Sverigedemokraternas medlemmar i februari 1988, samma
manad som partiet bildades. Efter det har ytterligare 98
nummer kommit m och det du haller i handen ar nummer
hundra i ordningen. Ingen annan nationalistisk tidning kan
mata sig med detta, och det ar inte man stolthet vi kan kon-
statera att SD Bulletinen sedan ett ar tillbaka ar den enda
nationalistiska tidningen som kommer ut varje manad. Det
har naturligtvis ham mycket under dessa 14 ar, darfor
tankte vi i den nuvarande redaktionen an det skulle vara en
bra ide att gora en tillbakablick i samband med detta jubi-
leum. En dorr till det forflutna sa an saga.

Med en sadan mgivningstakt sam SD Bulletinen har
haft sa betyder det naturligtvis att mangder av manniskor
har medverkat genom aren, ime minst tack yare an bullen
fram tills sena 2000 standigt gjordes pa partikansliet i
Stockholm. Den forste redaktoren val' en av partiets forsta
talesman (SD hade i borjan tva talesman istallet for en ord-
forande), Leif Zeilon/Ericsson. Leffe eftertraddes i borjan
av 90-talet av Erik Dahlen som kanske ar mest bnd for det
han skrivit i studenttidningen Virtus (mgiven av en viss
Johan Rinderheim). Vem som kom efter att Erik forsvann
efter valet 1991 ar ime helt Ian an reda ut, uppgifterna sak-
nas helt enkelt. Men det verkar som an Goteborgaren
Johan Lindgren lade grunden till lay-outen och formen
som skulle pragla SD Bulletinen anda fram till sommaren
2000. Sedan hade partiledaren Anders KJarstrom huvudan-
svaret for bullen anda fram till an valet 1994 val' over och
Klarstrom atervande till Goteborg.

Visst val' det sa att det fanns manga luckor att fylla i
partiet efter 1994:ars valrorelse. Kanske val' ocksa detta en
av anledningarna till att Lars Emanuelsson overtog ansvaret
for SD Bulletinen. Man kan ju saga ganska mycket om bul-
lens innehall under denna ledning, men en sak ar saker, den
val'i alia fall aldrig trakig. Men det skall sagas att redaktor-
skapet pendlade mellan tre olika personer under aren 1995
til! 1998. Fol'mom Emanuelsson verkade tva andra
Goteborgare, Ingemar Ramell och Joakim Lanner. Den
fingerfardige Lanner gjorde nagra av de basta bulletiner
som vi haft aran an ge ut.

1998 flyttade Torbjorn Kastel! fran Sundsvall till
Stockholm och fick med detta inte bara leda arbetet med

SD-Kuriren, utan aven bulletinarbetet. Det skall dock sagas
att redaktorskapet under valrorelsen 1998 V.lr i det nar-
maste ett kollektiv som formom Kastell bestod av Lanner
och davarande SDU-ordforandenJimmy Wind<:skog. Efter
valet fick vice ordforande Johan Rinderheim uppdraget att
leda arbetet, och under denna gang borjar Sf) Bulletinen
for forsta gangen pa Iange ha en traditionell redaktion, vil-
ket ledde till en !;lng rad uppskattade bulletiner. Efter tva ar
som redaktor lamnade Rinderheim over stafenpinnen till
Jimmy Windeskog. Bulletinen byne med dena skifte utse-
ende for forsta gangen sedan 1992 och strax darefter bor-
jade SD Bulletinen ges ut varje manad.

Ambitionen med SD Bulletinen har legat fast sedan
starten 1988. SD Bulletinen skall ge en vink nlll vad som
har ham i partiet och vad som kOlllmer att handa. Men det
ar ocksa en kanal dar vi kommenterar och debanerar vad
som hander i svensk oeh europeisk politik oeh ert forum
for ideolugi och deban. Men vi forsoker ocks;i Illellan var-
yen bjuda pa bade kultur och historia samt mer Einsamma
infallsvinklar. Vi onskal' ocksa an vi via vara samtal med
bade ledande foretradare och vanliga aktivister gar an alia
kommer lite narmare varandra.

Men SD Bulletinen kan standigt forandras oeh forban-
ras, dal'fol' ar det viktigt an ni, vara lasare, beranar vad ni
viII art bullen skall ta upp. Vi valkomnar ocksa an skriben-
tel' hjalper oss med material. I bada fallen hittar ni adressen
pa sidan tva.

I oeh rped nasta nummer, nummer 101, gar SD
Bulletinen in i en nytt skede, oeh forutsanning.1I'I1a har ald-
rig varit banre. SD Bulletinen har aldrig haft en sa stor
Eisarkrets (SD:s medlemmar) som nu och det gLider oss att
det hela tiden strommar in nya medlemmar. S;lmed en till-
bakabliek pa dessa 99 nummer saner vi punkt for denna
period och passar pa an tacka alia som last bullen under
aren. Vidal'e tackar vi alia som skrivit eller hjilpt till med
foton, teekningar och lay-out samt naturligtvis alla som
kopierat och paketerat SD Bulletinen.

Sjalva sa passal' vi pa redaktionen pa att fir.l 100 num-
mersjubileumet i samband med SD:s traditionella julbord.
Vi hoppas da ocksa kunna locka till tidigare medarbetare
och redaktorer oeh med lite tur kan vi presentna den sam-
mankomsten i januarinumret.

Och med de orden oppnar vi d6rren till det for-
gangna ....



Ur SO Bulletinen februari 1988:

Grundlagsmanipulatorernas
brott
Den 21 juni 1987 kl. 20.00 fiek vi lyssna till ett telefon-
vakteriprogram i radions program 1. Det var Hans-
Goran Franek oeh Sven Munke, som var telefonvaktare.
Fdigan som allmanheten skulle uttryeka sin mening om
var: "Bar rasistiska organisationer forbjudas?"

I genomsnitt kunde man som ahorare konstatera, att
de flesta invandrare, som ringde in ville forbjuda de s.k.
rasistiska organisation ern a, medan de fiesta svenskarna
inte ville forbjuda organisationerna aberopande den
grundlagsenliga yttrande- oeh tryekfriheten. Manga
svenskar stodde det davarande Sverigepartiet, oeh sade sig
dela dess varderingar enligt program met.

Hans-Goran Franeks stiiende svar till de senare var:
"Eftersom grundlagen straffar enskilda medborgare, som
offentligt uttryeker sig nedsdttande om vissa etniska grup-
per eller, som forhindrar mdnniskors tilltrdde till restau-
ranger, nojesstdllen, bostdder (arbetspJatser ar av nagon
anledning ime medtagna) p.g.a. etnisk tillhorighet, sa bor
grundlagen oeksa forbjuda organisatianer sam befrdmjar
ett sadant handlande oeh ett sadanttdnkande hos med-
borgarna. "

Detta svar iiterkom gang pa gang, oeh det kan lata
bestiekande pa Iyssnare, som inte vet, att grundlagen har
manipulerats oeh andrats gang pa gang sedan 1980 pa ini-
tiativ av Kjell Oberg oeh hans diskrimineringsutredning.

KjellOberg hade varit ehef far invandrarverket under
sa gott som hela sjuttiotaJet, oeh den invandringspolitik,
som han bedrev, hade sannerligen ime varit myeket att
skryta med. Han skamdes for den innerst inne, oeh i ett
svagt ogonbliek erkande han till oeh med, att det hade
varit battre, om vi inte hade slappt in sa manga invand-
rare. Var levnadsstandard hade varit hogre, tillade han.

Nar BSS 1979 i klartext borjade kritisera den urskilj-
ningslosa invandringen oeh med kalla siffror visade pa de
negativa konsekvenserna av den, greps Kjell Oberg av
panik oeh ville satta munkavle pa det svenska folket. Inte
sa myeket av omtanke med de invandrare, som han slappt
in fdin hundra olika nationer utan snarare for att kunna
morklagga den byk, som var hans egen, oeh som inte
tiilde nagon narmare granskning i dagens Ijus. Han avgiek
som chef for invandrarverket oeh borjade som ordfo-
rande far diskrimineringsutredningen att manipulera
grundlagen.

I sitt forsta lagandringforslag SOU 1981 :38 fore-
sprakade utredningen Oberg en utpraglat subjektiv
gransdragning enligt lagdidet, som hade fatt forslaget pa

remiss. Oberg ville gora det
straffbart att kritisera
invandringspolitiken, om
det gars, som det hette "i
uppsat att uttryeka missakt-
ning for invandrare." Detta
bl d k I f k \'tl~ i..!"")"'J;~ev oe itet or magstar t ,,,, .",.."."
far lagutskottet, sam med . .~:'~:'.~".
hanvisning till tryekfri-
hetsforordningen ansiig det
vara oforenligt med denna
bestammelse att bestraffa en ~~.;'..'~,
objektivt sett icke straffbar tlt.1."'': •.••••1·(

text under hanvisning till ett
formenat brottsligt syfte. Men Kjell Oberg gay sig ime.
Ett mellanliggande val skulle det vara for an grund-
lagsandringsforslag skulle klubbas igenom oeh bli giltiga.
1983 oeh 1984 utarbetades forslag, som klubbades ige-
nom efter valet 1985, oeh just nu hailer man P~\Illed and-
ringsforslag, som skall klubbas igenom efter valet 1988,
oeh som alltsa skall bli den sista avgorande spiken i den
forhatliga nationalismens kista. Sa var det tankt pa manga
hall. Men man bedrog sig. Den 14 oktober sade reger-
ingen nej till ett forbud, oeh de fiesta riksdagsilliinnen har
dragit tillbaka sina motioner. Oeh det beh6vs mer an
manipulerade grundlagar utforda av klHingriga oeh radd-
hagade landsforradare for att satta stopp for den indigne-
rade nationalismen. Det har historicn lart oss, oeh vi kan
vara sakra pa, att det galler aven idag.

Det ar alltsa denna manipulerade grundlag som
Hans-Goran Franek aberopat nar han forsokt skapa opi-
nion for ett forbud mot nationella partieI'. I crt flykting-
apropa i Aftonbladet skrev denne man for ovrigt, att det
ar battre, att tio f1yktingar slapps in pa otillraekliga grun-
der, an att en end a utvisas felaktigt. Sa ser de ut vara mot-
stiindare. Genom grundlagsandringar oeh liigner tror
man, att vi skall skrammas till tystnad. Men ncj -Vi aeeep-
terar helt enkelt inga andringar, som gjons .IV forradare
sedan 1980 oeh vi skall fortsatta an kampa tills Hans-
Goran Franck oeh hans gelikar sopas ut ur riksdagen.

Oet har sagts efter mitt tal i Medborgarhuset den 6
juni, att det ar fel av oss att krava, att de skyldiga till den
felaktiga oeh sjuka invandrings- oeh flyktingpolitiken
skall straffas. Lat oss titta litet narmare pa denna plotsliga
hjartnupenhet, oeh vad som kan ligga bakom mina krav.

1. I regeringsformen fran 1809 anges tryckfrihet oeh
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yttrandefrihet vara "varje svensk mans rattighet, att utan
nagra av den offentliga makten i farvag laga hinder utgiva
skrifter oeh uttala sig fritt, oeh att ieke i annat fall kunna
darlar straffas, an om dettas innehall strider mot tydlig
lag given, att bevara allmant lugn oeh utan att arerhalla
allman upplysning."

Detta ar de enda farbehall som ges. Men Fran 1980 har
det bedrivits ett systematiskt arbete, att med lagliga medel
berava kampande patrioter deras frihet oeh deras farsarj-
ning genom att manipulera grundlagen. Sedan har man
kunnat dama till fangelse oeh avskedanden Fran anstalI-
ningar. Exempelvis Rolf Pettersson, Kenneth Granberg,
Thomas Wallin, Leif Zeilon, Jerker Magnusson, Anders
Fredriksson mJI. Deras enda bevekelsegrund har varit
brIeken till fosterlandet. De brott, som har begatts, har
begarts av politikerna.

2. I Sverige infordes ratt till s k konsultativ folkom-
rostning ar 1922. Detta innebar, att folkomrostning skall
ske i en offentlig angehigenhet av stor betydelse, varvid
alIa rostberattigade direkt skall fa ge sin mening tillbnna.
I Sverige skall omrastningen vara konsultativ d.v.s. fun-
gera som radgivande opinionsyttring. I andra lander som
t ex Sehweiz har man deeisiva omrastningar d.v.s. som ar
avgarande for fragans IOsning. Vi har inte sett till nagon
konsultativ folkomrostning enligt lagen i denna for oss
alIa livsviktiga fraga, invandrarfragan. Faljdaktligen ar
detta ett brott, som begatts av politikerna. Undanhallande
av laglig ratt.

3. Definitionen pa en nation ar en statsbildning med
gemensam kultur, gemensam etnisk bakgrund, historia,
sprak oeh religion. Denna definition kan man finna i alIa
svenska uppslagsverk under 60 oeh 70-talen oeh den ar

en sjalvklarhet for var fortsatta existens. Men den har helt
nonehalerats av politikerna. Detta :ir ett brott av sadan
storlek att till oeh med spioneri oeh mord bn betraktas
som bagatelI- bratt i jamforelse.

4. Idag ar ea 70% invandrare iRinkeby oeh ea 50%
i Tensta. Det ar tva av Sveriges mest invandrat:ita farorter.
Svenskarna, som ar kvar lagger hela skulden pa politi-
kerna for de problem, som uppstht Bara var tionde barn
i skolorna har svenska som modcrsmal. "Politikerna
kommer aldrig hit," sager man i Rinkeby. "Dc sitter i
Stadshuset oeh gar sitt yttersta for att inte se vad som
hander i omradet. Problemen, som uppsrar for bade
svenskar oeh invandrare bryr de sig inte ett dugg om",
svarar man i en enbt i Rinkeby -Tensta.

Fragan for oss nationalister ar: har vi anlcdning att
tro, att politikerna skulle uppfara sig annorlunda, om
detta forhallande 70% utlanningar gallde heb riket? Man
kan da inte bara gamma sig i stadshuset dler i riksdags-
huset. Det skulle inte folk finna sig i. Kommer man da att
fly till utlandet efter vad man stallt till med? Filer skall de
ansvariga oeh padrivande politikerna strafhs innan det
har hunnit ga sa langt? Det ar det som ar fragan. Det hela
ar en Fraga om brott av oanade dimensioner. Skall man
farespegla bestraffningar redan idag? Jag ansel', att det ar
riktigare att deklarera var installning i god tid- innan det
blir definitivt for sent. Politikerna vet da vad de kan vanta
sig oeh farhoppningsvis anstranger sig att tanb eher fore.

Ur SO Bulletinen mars 1988:

Sverigedemokrati
En farutsattning for att demokratin skall fungera tillfreds-
stallande i ett land ar att befolkningssamman- sattningen i
detta land ar homogen, etniskt oeh kulturellt.
Ett land med en mangd olika intressegrupper kan omajligt
fortsatta att vara eller utveeklas till en demokratisk folk-
hemsnation, eftersom manga av de olika intressegrupperna
kommer att kanna sig' fartryekta oeh asidosatta inom ett
flertal olika omraden. Att alIa etniska minoriteter skall fa
bestamma oeh paverka lika myeket ar en utopi som snart
skulle leda till anarki, vilken i sin tur skulle led a till dikta-
tur, eftersom manniskor av ren pragmatism oeh egennytta
hellre lever i en totalitar stat an i ett flumliberalt, anarkis-
tiskt samhalle med normupplasning oeh laglashet som
framsta kinne- tee ken. Detta ar dock ett synnerligen
otrevligt val, eftersom en totalitar stat innebar en mangd
andra naekdelar.

Alternativet till ett flumliberalt, mangkulturellt sam-
halle eller ett totalitart samhalle ar den demokratiska natio-
nalismen. En demokratisk nationalist in- ser att endast ett

homogent samhalle (etniskt
oeh kulturellt) kan uppratt-
halla demokratin.
Demokrati innebar ju som
bekant inte bara att man
slanger en lapp i en Uda vart
tredje ar. Demokrati ar
oeksa rattssakerhet, trygghet
oeh folkhemsanda. Det ar

" .. ~~....- .

mycket enkelt att forsta hur '"_.v_., ..•• _"~ •••.•• __ ~~

I '1' d Stdd S\(;'ri2:(-d('rnnkr:Ht.'rlla~ !tota t omaJ 19t et ar att 'all'o,,(\: '
bygga en demokratisk folk- l'",lgiro 2.1 .•s f,e . o.
hemsstat baserad pa en -_..:'"., .•••.,,~:'.." ,,".,,"
mangd olika kulturer och
religioner nar man studerar dagens USA.

Jamfor man stader i USA med varandra SOIll har lika
stor befolkning men som skiljer sig at i det avseendet att en
del stader har en homogen befoikning (etniskt och kultu-
rellt) oeh andra stader en myeket blandad bcfolkning sa ar

... -[



det sa gott som alltid en enorm skillnad vad galler krimi-
nalitet i dess olika former, sjalvmordsfrekvens, befolknin-
gens fysiska oeh psykiska halsa osv. I de forhallandevis
homogena sraderna ar folkhalsan, sjalvmorden, kriminali-
teten osv pa en nagorlunda lag niva. I de mangkulturella
staderna ar daremot situationen betydligt varre inom de
har omradena. Otryggheten oeh den soeiala oro lar mang-
dubbelt storre i dessa stader. Man kan ocksa se hur mang-
kulturella stater som Libanon ruttnar inombords, oeh
darigenom forsvagas bade mot de yttre oeh inre fiender
vilket leu till det total a kaos som rader i dagens Libanon.
Libanon ar oeksa ett praktexempel pa hur en yttre fiende
anvander sig av den gamla metod en "sondra oeh harska",
dvs att spela ut avvikande grupper mot varandra. I ett
homogent Libanon kulturellt oeh religiost skulle aldrig det
tragiska skadespel som pagar kunnat uppstii. Au saga att
man ar for ett homogent samhalle innebar givetvis inte au
man foraktar oeh nedvarderar andra landers oeh folks kul-
turer. Problemen med extremt mangkulturella samhallen
bounar i det faktum att det Finns fyra alternativ valja pa.

1. Ursprungsbefolkningen kapitulerar totalt infor de
nya oeh frammande "kulturimpulserna".

2. Immigranterna anpassar sig totalt till det nya landets
kultur oeh sedvanjor.

3. Ett samhalle skapas dar en mangd olika folk har egna
lagar, kulturer, religioner etc. I realiteten skulle det inte fin-
nas en lagbok oeh en regering, uran f1era.

4. En fusion uppstiir dar alia de olika folkslagen blandar
sig med varandra bade bildligt oeh bokstavligt sa det till
slut finns yare sig ursprungsbefolkning eller nagra avvi-
kande kulturer. Internationalistemas drom gar i uppfyllelse
nar alla granser bade bildligt oeh bokstavligt- ar borta.

Om vi gar igenom de har alternativen sa ar alla veder-
vardiga. Varfor da undrar kanske en hjarntvattad interna-
tionalist? Jo!:

1. I de lander dar ursprungsbefolkningen har kapitule-
rat totalt infor immigrantemas "kulturberikning" har de
oeksa fortryekts i olika former uran undantag.

2. Au immigranterna skall ge upp hela sin kulturellade
bakgrund oeh helt underkasta sig det nya landets sedvan-
jor ar givetvis inget ideal oeh dessutom en praktisk omoj-

lighet i en demokrati.
3. Att alla folkgrupper skulk stifta egn;l lagar oeh

forordningar sku lie leda till eu fruktansvan kaos inom alla
upptankliga omraden, dvs till totalitar anarki. Dessutom
skulle givetvis storre invandrargrupper med tiden kunna
stalla storre krav pa makt an vad de sma invandrargrup-
perna skulle kunna gora. Vilket skulle innebara au de sma
invandrargrupperna skulle bnna sig diskriminerade i for-
hallande till de storre. Endast de mest extrem,l internatio-
nalisterna forespriikar ett sadant samhalle.

4. Fjarde punkten ar det mest vansinniga .llternativet.
Bade romarna oeh grekerna loekades in i ert sadant for-
darvligt tankande som detta innebar. Dcssa kulturfolk for-
svann bade som folk oeh som kulturbaran:. "Kultur-
berikningen" i hjartat av det romerska riket dvs Italien oeh
framfor allt omriidet runt oeh i Rom ledde till en total kol-
laps oeh det tog f1era hundra ar innan det vi idag kallar
Italien aterhamtade sig politiskt, kulturellt os\'. Dock utan
au ens vara i narheten av sin forna kraft och makr. Samma
sak galler for de gamla grekerna, vars vallde fi)11ihop som
ett korthus p.g.a. de internationalistiska ideer som likt en
varbold fiek grepp om bl a Alexander den store. En totalt
internationalistisk varld skulle leda till eu andligt morker
som varlden senare aldrig skulle kunna ta sig ur.

Lat de gamla grekerna oeh romaras oden bli en laxa
for framtiden. Gor vi kulturmedvetna svenska patrioter
ingenting at den s k "utveckling" som pagar just nu sa gar
vi in i en myeket mork tidsalder. Vi som ar
Sverigedemokrater maste forhindra den totalt vansinniga
omvandling som vart land genomgar just nu. Calna inter-
nationalistiska extremister av bade marxistisk oeh f1umli-
beral typ kommer om vi inte stoppar dem inom en myeket
snar framtida skapa ett samhalle som inte ens Dante
Alighieri kunnat dromma om. Alternativet till den mang-
kulturella mardromsamhallet ar den demokratiska natio-
nalismen.

Ur SO Bulletinen augusti 1989:

Sverigedemokraternas
presskonferens
Den presskonferens som Sverigedemokraterna utlyste visade
svenska massmedia och etableraae politiker att vi ar eu seriost,
kraftfullt alternativ som malmedvetet arbetar for au radda van
land fdin fortsatt vanstyre. Sverigedemokraterna visade ocksa -
-att vi ar ett parti som inte backar nar det stormar lite utan vi
kommer hela tiden forklara att var politik ar den ratta medici-

nen for sveriges ohalsa.
lnte mindre an sjutton journalister hade m;lk,lt sig anda

fram till Medborgarhuset i Stockholm sal 302 d:ir var press-
konferens agde rum.

Anders Klarstrom inledde konferensen med att redogora
for innehallet i Sverigedemokraternas paniprogram. Han



berattade vidare om partiets aktiviteter, expansion och nybil-
dade kommunforeningar samt beskrev vad som hant i sam-
band med an Ola Sundberg blev avskedad. ]ourna!isterna lyss-
nade intresserat och nar det blev dags for fragor svarade
Anders K!arstrom utforligt och tydligt pa alia fragor. Den gre-
kiske forfattaren Teodor Kallifatides forsokte jamfora SD med
nazisterna i Tysk!and pa 30-talet, men efter Klarstroms uttom-
mande svar lamnade Kallifatides lokalen, besviken over an han
inte fick Klarstrom pa fall.

Nar Aktuellt samma kvall i sin 21-sandning redogjorde for
Kallifatides besok blev det som vanligt en vinklad smorja dar
Klarstroms svar pa Kallifatides Fraga klipptes bort. Och pres-
sen var inte ett spar battre. Dagens Nyheter skrev den 3 augusti
en artikel som gay en nagot forvirrat intryck. Redan i rubriken
pastod man att Klarstrom sagt att "invandrare ar ett onaturligt
inslag" trots att Klarstrom i sjalva verket talade om det stora
antalet invandrare och inte om invandrare i allmanhet.

Det ovriga innehallet var ett hopkok av information som
journalisten fatt Fran alia mojliga hall utom fran oSS. Han hade
inte ens bemodat sig att Fraga oss vad som ar ran eller fel av de
uppgifter han erhallit. DN :s journalist forstod heller inte vad
Klarstrom sade eller vad som stod att lasa i klanext i partipro-
grammet. Han skrev att Klarstrom "mojligen kan godta lan-
dets drottning som invandrare". Denna fantastiska mening
framfordes sedan av Bertil Torekull i Svenska Dagbladet sasom
varande en sanning. "Han kunde pa sin hojd strack a sig till an
valkomna den invandrade drottningen som fullvardig medbor-
gare. Vad ar egentligen pa gang?", skrev Torekull. Expressens
artikel gick i samma sti! men handlade trots allt mer om det
som framfordes pa presskonferensen. Precis som i DN hade
man valt en rubriksattning som skulle forestalla en citat Fran
motet, vilket det inte var. Daremot ar det riktigt att Klarstrom
med fasthet markerade att krak som narkotikaforbrytare och
valdsbrottslingar skall omhandertas mer effektivt an hittills av
polis och myndigheter. Expressens artikel var trots den nega-
tiva tonen relativt korrekt.

Den stora uppmarksamheten kring var presskonferens och
vart nya partiprogram gjorde att Sivert Oholm bjod in

Sverigedemokraterna till sin
Nattcafe pa torsdagkvallen.

For an gladja
Sverigedemokraternas repre-
sentanter hade Sivert Oholm
slapat in folkpanisterna Lotta
Edholm och Ingrid
Segerstedt- Wiberg. -

(Oholm ar sjalv folkpar-
tist). Nu hade han hoppats att
Lotta och Ingrid skulle gora
mos av "nynazisterna", som
de bad a sverigedemokraterna
kallades i Nattcafes forhands-
vinjett. Det visade sig emellertid an sverigcdcl110kraternas
representanter klarade sig utmarkt och med hansvn till deras
ovana att stalla upp i sadana har sammanhang var dcras insats
beundransvard. Bara en gang blev dc stallda. Det v.lr nar Ingrid
Segerstedt- Wiberg framforde att en medlem skickar pengar till
Leif Zeilon varje gang hon skriver "proffstycbrartiklar".
Varken Sundberg eller Klarstrom forstod vad hon talade om
oeh efterat visade det sig att hon inte sjalv visste \,ld hon talade
om. Den person som hade skickat bid rag hade (naturligtvis)
skickat pengarna till partiet, (han hade skickat kopior pa kvit-
ton avseende postgiro) men ISW ansag att SD och Zeilon var
samma sak. Det kan ju har varit ett forsok an smutskasta
Zeilon, men dagen efter bad hon Zeilon om ursakt. Hon fort-
satte emellerrid att bekyra sig over --att det finns manniskor
som skickar pengar till SD varje gang hon "f()rsvarar den
generosa flyktingpolitiken". I ovrigt blev vam rcpresentanter
intervjuade av saval lokalradiostationer och diverse tidningar,

SD har gjorr entre och visat att vi ar ett altcrn.Hiv. Vi maste
dock vara beredda pa diverse kampanjer fd.n nussmcdia och
politiker.

1\.lEDLEi\lSBULLETIN

Ur SO Bulletinen juni/juli 1990:

SD-mote samlade 300
anhangare
Sverigedemokraterna hade kallat till stormote den 2 juni i
Stockholm. Efter veckor av anklagelser Fran massmedia mot
oss skulle vi andigen fa tillfalle att oppet och sakligt bemota
dessa. Aven massmedia var valkomna till detta mote. Over
300 medlemmar kom till entren och visade att vi ar ett alter-
nativ. Vi maste dock vara beredda pa diverse kampanjer Fran
massmedia och politiker.

Motet blev darmed det storsta nationella motet som hal-
lits i modern tid. Massmedia valde att inte komma, med nagra
ens taka undantag. Kanske hade de d;11igt samvete och inte
vagade sra till svars for alia de logner man framfort under

langre tid. Nar Katarina Kyrka i
Stockholm brann ned forsokte tid- @D.
ningen Expressen skjuta skulden pi!
"flyktingmotstandare" .

Rekordet slogs av Expressen
som slappte fram en my toman, en
kand psykiskt sjuk manniska, som
pastod att Sverigedemokraterna lag
bakom den senaste tidens attacker
mot baracker bebodda av asylso-
kande. Expressen citerade mannens
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pasraenden utan att forst ha kontaktat SD for art kontrollera
om uppgifterna var riktiga. Expressen, som i alia sammanhang
foresprakar internationalism av varsta slag, sag har ert tillfalle
art smutskasta en organisation vars argument man inte rar pa.
Det ar viktigt art veta art journalisterna pa Expressen, liksom
pa de flesta stora tidningar, i huvudsak ar extremliberaler,
socialister eller i och internationalister. De saknar ofta verk-
lighetsuppfartning och ar allt for ofta djupt ohederliga.

Till Sverigedemokraternas arkiv har under den senaste
tiden flutit in mangder av pressklipp om SD. Vi kan dra ut
vilket pressklipp som helst ur hogen och dar finna art det
innehaller direkta logner och felaktigheter om oss. Man fragar
sig irriterat och nagot uppgivet, varfor ar det sa har? Varfor
kan inte svenska journalister halla sig till sanningen? Svaret ar
foljande: De skriver det som de tror ar sant. De bygger ofta
sina artiklar pa rykten eller uppgifter i andra och tredie hand
i stallet for art ga direkt till killan. Kort sagt: de ar mycket
daliga journalister.

De som val de att komma till motet var Dagens Nyheter,
Aftonbladet, Svenska Dagblaclet och Arbetaren. Dagens
Nyheter och Aftonbladet gick redan fore pausen. Svenska
Dagbladet var narvarande under hela motet och tog aven flera
bilder, men ingen av dessa tidningar skrev ert enda ord om
motet, trots art det borde vara bade ett allmanintresse och ert

nyhetsintresse art rapportera darifran, inte mimt mcd anled-
ning av alia de skriverier som beron invandrinbspolitiken,
men aven de anklagelser som riktats mot SD.

Anledningen till art dessa tidningar inte rapponcrade Fran
motet var foljande: motessalen var fullpackad mcd over 300
personer. Alia narvarande upptradde stadat och korrekt. Allt
som sades var sant och forankrat hos folket

Bilden av SD som ert seriost arbetande politiskt pani viII
man inte ge folk. Da skulle yrterligarc tllscnta IS 111;inniskor
snabbt ansluta sig till oss. Pressen finner det d,irliir bartre art
forsoka tiga ihjal oss. Det kommer emcllenid intc ,1tt Iyckas.

Motet inleddes av Ronny Bostrom, talesman for SD-
Vargarda, sam forklarade bakgrunden till mi)tct och sedan
blev det tal av Ola Sundberg. Ola varnade bl.a. fiir EG-anslut-
ning. Sedan blev det sang av SD-duon och tal av Sven
Davidsson. Hans tal inneholl bl.a. angrepp pa den slappa kri-
minallagstiftningen. Darefter blev det underhallninb av Ola
Sundberg och slutligen tal av Anders Klarstrom, som angrep
det politiska etablissemanget i sin helhet.

Ur SO Bulletinen december 1992:

SD-mote den 29
november i Stockholm
Dagen innan Karl XII manifestationerna skulle SD Sthlm halla
mote i medborgarhuset i Stockholm. SD hade manader i forvag
bokat in en horsal i medborgarhuset och kallelser hade som
bekant utgart bade i form av bulletin och flygblad. Veckan som
foregick ovan namnda datum hade i media praglats av feta rubri-
ker rorande Ahmed Ramis antisionistiska varldskongress och
omkullvalta gravstenar pa judiska begravningsplatser. Anna
Lindh -barrikadflicka Fran -68 som gjort karriar genom SSU och
nu blivit borgarrad i Stockholm sag sin chans. Nu kunde man
klamma at motsrandarna till hennes internationella ideer.
Kl 13.00 hade c.a. 200 personer samlats i medborgarhusets
trapphus och c.a 40 anarkister utanfor samt massmedia. Runt
omkring medborgarplatsen befann sig aven en hel del SD:are
som inte hade nagon lust att kliva forbi pobeln och massmedias
kameror. Anders Klarstrom upplyste patrioterna om laget Och
om vad vi ansag om politikemas "demokratiska" agerande. Trots
siruationen radde en mycket god gemenskap och sramning bland
de forsamlade, ja kanske det rentav starkte oss yrterligare art
makthavarna agerat som de gjon. I trapphuset kom 'journalis-
ten" Anna-lena Lodenius in smygande (vars hela karriar bygger
pa smurskastande av nationella). Stora ovationer tillkom nar en
aktivist visade henne vagen ut.
Polisen ville art vi skulle lamna byggnaden bakvagen for art
slippa konfrontation med anarkisterna. Sa skedde och nagra gick
at spridda hall medan c.a. 70 personer blev lotsade av polisen
mot Sodra station. Pa vagen dit kom de form namnda anarkis-

terna springande efter oss vilket
polisen stoppade upp, men en
grupp pa 15 sprang runt nagra
kvaner for art mota oss langre
fram. Polisen hade lite dalig kon-
troll pa laget och vi stod da med
15 ynkliga anarkister forsedda VAl> HANDE PA
med diverse tillhyggen framfor

MOTET DEN 29/11?oss. Kanske hade de trott art pat-
rioterna skulle lata sig skrammas HAR I>U INTE fORNYAT
av dem, eller ocksa hade de rak- ME~I.EMSAVGlfTEN?
nat med att polisen skulle sra NU Aft DET HOG TID

ATT GORA DET!
emellan sa art de slapp en riktig ::'.;;:'~":'::~.:;":,;,~""";'''''~=';;.'';.::.''•.•.
konfrontation med oss. For de :::::::;:::':'~;;:::~~::;';:;"'7,~~:-
sag ganska snopna ut nar inga
poliser fanns emellan.
En samling pa 70 nationalister borjade rbra sig mot dem samti-
digt som poliser strommade in fran sidan till undsattning.
Dagens handelser avslutades med art polisen ansag sib nojda med
van upptriidande medan de var missnojda mcd anarkisternas,
vilka de grip it art antal avo(Bland de gripna fanns en viss Peter
Karlsson, eller Andreas Carlgren som han egentligen heter.
Carlgren iir numera anstiilld pa eXpo och shiver ocksa i
Aftonbladet och Expressen, oft« tillsammans med sin flickviin
som iiven hon ar en politisk dterfallsforbrytare av rang/ red anm
2001).

.···.;·:,···;·,······..-11
VAD HANDE PA
KARL X" DAGEN?
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Ur SO Bulletinen oktober 1993:

Succe
Den nionde oktober anordnade sverigedcmokraterna tva
manifestationer i vastsverige. Det var tva moten som agde rum
i Trollhattan och Goteborg. Klockan tio pa lordagsmorgonen
borjade bussarna ifdin Stockholm, skane och smaland rulla.
Motet i Trollhattan var ert amivaldsmote, en protest mot det
okade valdet i samhallet. Nara 400 hundra personer dok upp
i osregnet. Klarstrom talade ifran en lastbil med en ny bande-
roll med texten "sverige at svenskarna, Sverigedemokraterna
" framfor sig. Framfor Klarstrom stod det en rad med ca 40
fanbarare.

Motet var mycket Iyckat trots det standiga regnet. Tyvarr
sa visade mass media sin falska sida igen. Enligt vissa medier
var vi endast 150 personer. Det ar skrattretande hur daliga
journalisterna maste vara pa att rakna. Var man an vande sig i
medierna sa var det alltid olika siffror. Med ett Iyckat mote i
tankarna sa borjade vi varan resa mot Goteborg. Det var en
maktig syn nar det kom grupper pa 100 personer efter
varandra gaende i tva led mot Gotaplatsen. Hogst upp pa
Gotaplatsen hade 30 st fanbarare stallt upp sig. Innanfor val-
vet befann sig 8 st. trumslagare utom synhall for den vantande
skaran anhangare. Motet samlade ca 700 -800 personer. Pa
given signal borjade virveltrummorna Ijuda, darefter foljde
pukornas tunga slag. Trumslagarna borjade vandra ner for
trapporna till avsatsen dar de stannade upp. Darefter borjade
de vandra ner for trapporna medan fanbararna foljde efter.
Nar trumslagarna kom ner under den bla-gula banderollen
stannade de upp. Strax bakom stallde fanbararna upp sig.
Efter att mOtet pagatt ett tag steg alia fanbarare fram pa given
signal. Konferencier var Mats Tolgen ifran Smaland. Som
forsta talare upptradde Tina Hallgren- Bengtsson. Hon holl
ett uppskattat tal. Efter att hon hade talat borjade trummorna
Ijuda som en introduktion till Anders Klarstrom. Anders holl
ett mycket uppskattat tal dar han bl a berattade att ett pass
utfardat av dagens landsforradiska regering inte betydde
mycket i vara ogon. Samtidigt som han berattade att det var
enkelt att upphava det rev han sonder ett pass i askadarnas
ogon. Denna handling fick folket att jubla. Efter talet danade
du gamla du fria ur hogtalarna samtidigt som de trettio
fanorna vajade for vinden. samtidigt los 40 facklor upp scenen
burna av utvalda fackelbarare. Ute i publiken fanns det fullt av
facklor som hojdes i skyn nar nationalsang- en Ijod hogt over

Gotaplatsen.
Efter motet akte ca 300

personer till en festlokal hyrd
av SD-GBG. Dar spelade en
nationell grupp covers varvat
med egna Jatar. Klockan tva
pa natten borjade folket dra
sig hemat och bussarna mot
Stockholm atervande efter en
lyckad dag.

Torsdagen den 14:e var
Sverigedemokraterna
inbjudna till debatt i Svar
Direkt. Dock ej Anders
Klarstrom. Anledningen till
detta var att Hagge Geigert an en gang var for fe~ fiir att mota
Anders i en direktsand debatt. Tre stvcken Fran
sverigedemokraterna; Lars Emanuelsson (GBG), Anders
Fredner (Hall and) och Solvieg Westerlund (G BG) akte till
studion. Pa den nationella fromen fanns aven Lars Hulthen
Fran 30 november-foreningen. I studion befann sig aven en
salig blandning av kommunister, syndikalistcr, anarkister,
liberalister, invandrare och annat sverigefientli~t patrask. I
mitten av studion fick, forutom Siwert Ollolm, Lars
Emanuelsson, Frank Orton och en kommunist ta plats.
Namnas kan ar att sistnamnda person, Mia Halvarsdotter, var
med i Malmo nar Elevkampanjen startadc kravalkr. Uppe pa
debattlaktaren satt alia motsrandare. Bakom Siewert Oholm
vid askadarlaktaren satt de tre .andra nationella strategiskt
placerade sa att Oholm ime kunde se deras forsok ,m forsvara
SD. Anders Fredner fick dock ordet en gang och Lars
Emanuelsson forsvarade SD:s heder med nabbar ocll klor vid
dom tillfallen han fick order. Namnas kan ar att en medlem i
Stockholm ringde in och klagade pa att SD inte lick lorsvara
sig. Foljande ordvaxling utspelades mellan honol11 och recep-
tionisten: SD: "Hej! Jag skulle vilja klaga pa en sak." Svar D:
"ViII du klaga pa att SD ime fick ordet? " SD: "Ja~ " Svar D:
"Du ar ime den forsta som ringer." I bakgrunden kunde f1er-
talet telefoner horas ringa. Konstateras kan ar att .lilt ar som
vanligt. Vi blir allt starkare och motsrandarna .lilt svagare.

Ur SO Bulletinen Januari 1994:

Vid soppkoket
Pa sjalvaste julafton kunde man Iasa foljande pa DN:s

ledarsida: "Bli inte forvanad om svenskar som idag
bor i radhus och kor Volvo kornmer att sd vid sopp-

kok hos Fralsningsarmen pa julafton om fern sex ar.

Var valfardsstat formar inte betala sina kostnader"

och vidare "Vid sidan av dessa ar de fIesta svenskars

samhallsproblem sma." I vart ostra grannland ar

koerna hos Fralsningsarmen redan ett faktum. Det
har t.o.m. talats om svalt vilket har resultcrat i hjalp-

sandningar fran mer valbestallda landsandar, bl. a.

fran det svensktalande Aland. Tanken svindlar, kom-

mer vi att fa uppleva samma sak i Svcrige fore
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sekelskiftet? Mattransporter fd.n Skane oeh
Vastergotland till utblotta de manniskor i vara
storstader?

Nar flumliberalismens ledande organ i Sverige
talar sa rakt pa sak Finns det nog anledning att lyssna
oeh begrunda oeh borja rakna med en dylik utveek-
ling. Manga ganger har vi nationalister stallt oss
fragan nar svensken ska vakna upp ur sin dvala ? Blir
det vid Fralsningsarmens soppkok? Ska det verkligen
behova ga sa langt innan han vaknar ? Varningen oeh
larmsignaler har ljudit tatt under senare ar. Vi natio-
nalister har blast i Gjallarhornet i manga ars tid for
att varna. Visserligen har massmedia gjort allt for att
soya, manipulera, desinformera oeh hetsa mot oss.
Detta dog tidigare som en forklaring till Svenssons
passivitet men det gor det inte hingre oeh nagon
ursakt har det aldrig varit. Det fanns en tid nar allt
som stod i tidningen uppfattades som sant men det
fortroendet har journalisterna for bnge sen ljugit
bort. Sa man undrar faktiskt vad Herr oeh Fru Svensk
kommer att saga dar vid soppkoket 1999? Vi visste
inte. Vi blev lurade. Vi trodde inte detta var mojligt.
Sadana pasraenden maste da avvisas som uppenbart
orimliga. Kommer man egentligen att kunna tyeka
synd om dessa pas siva oeh fega manniskor om detta
blir verklighet?

Personligen maste jag svara nej pa den fragan.
Barnen kommer det att vara synd om. Deras framtid
ar da myeket osaker. Men foraldrarna som tiIJatit
politikerna att skanka bort bade land oeh valsrand till
framlingar, som hukat oeh tigit nar landets ode stod
pa spel, som bara sett till sig sjalva oeh sin egen
bekvamlighet, som passivt asett forfallet i landet utan
att lyfta ett finger. Dem ar det forbanne mig inte synd
om. Dar vid soppkoket kommer svenskarna att pa ett
brutalt satt fa lara sig manga saker. T. ex. att man inte
kan delegera sitt medborgaransvar till nagon annan,
eller som sa manga gjort, strunta i politiken. Vidare
att det inte Finns nagon "angerveeka " nar det galler
ratten till sitt eget land. Det man en gang skankt bort
kan man inte krava ater. Detsamma galler valsrandet.

Herr oeh Fru Svensk kommer inte att koa med
svenskar enbart. Nej! Ilandets soppkoer kommer det,
att talas 120 olika sprak - minst. Personer som manga
ganger inte bidragit med ett dyft till valsrandet men
som med entusiasm varit med om att ta del av det.

Man fdgar sig oroligt hur de kommer att reagera
nar de inser att sotebrodsdagarna ar over. Knappast

lika lugnt oeh
stillsamt som
svenskarna.
Man kan miss-
tanka att vara
kulturberikare
darfor kommer
att favoriseras in
i det sista.

Redan i dag
ser vi att de
bostadslosa oeh
de som erhaller
valgorenhet ar i
myeket lag grad
tillhor den
homogent
svenska delen av befolkningen.

Om detta fortsatter kommer vi att sta pa randen
till ett inbordeskrig. Men det Finns hopp an oeh kan-
ske ar 1994 ett avgorande ar oeh sista ehansen att leda
in utvecklingen pa ratt spar. Sedan drojer det till 1998
p.g.a. andring till 4-ars perioder oeh da kanske, det
redan ar verklighet som jag nyss skisserade. Vi natio-
nalister kommer visserligen aldrig ge upp kampen for
ett svenskt Sverige men utgangslaget for ell nationell
restauration forsamras hela tiden oeh ju djupare man
sjunker desto mer kraft oeh arbete kravs det for att ta
sig upp igen. Ju mer tiden lider desto mer drastiska
iitgarder kommer att behovas vidtas dell dagen vi
Sverigedemokrater far inflytandc over svensk politik.

Vi ar beredda att vidta de .hgarder som kravs, ty
vi kommer att handla i nationclIt nodvarncn nod-
varnssituation
Finns det inte
plats for moral-
filosofiska sub-
tiliteter, da gal-
ler det bara att
overleva.

-Leve
Fosterlandet! -
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Ur SD Bulletinen november 1994:

Moder Svea ar dod!
Till slut har de internationalistiska bodlarna, efter mycket
krangel och tjafs fatt ordning pa giljotinen och pa sondagskval-
len den 13/11 lat de bilan falla, rakt over lucken pa vir hogt
alskade Moder Svea som skrikande pa kna tvingats, infor alia
sina soner och dottrar, att sticka in huvudet i den anordning,
som kort darefter skiljer huvudet fran hennes valhallna leka-
men.

Det Iivsuppehallande blodet forsar ner over den flatade
korgen, dar hennes huvud hailer pa att slitas i stycken av de
rabiessmittade byrackor som fyller hela borggarden. De har
lange ylat lit sitt begar efter Moder Sveas varma, adla blod, sa
nu galler det att hugga in pa denna lackerbit, det ar inte ofta det
bjuds sa frikostigt pa sad ana delikatesser. Men hur skall denna
lilla munsbit kunna matta alia de glupska kaftar, som nu till sin
fortvivlan har upptackt att Moder Svea ime pa langt nar kom-
mer att racka till alia.

Snart aterstar bara skelettet och stenIaggningen ar full-
standigt renslickad fran blod, men langt ifran alia ar belatna.
De byrackor som inget fatt ger sig nu pa de andra byrackorna,
som var forst pa plats och som nu har fyllt sina giriga bukar
med de finaste bitarna av Moder Svea och nu ar proppmatta,
dasta och helt forsvarslosa mot alia andra utsvultna byrack-
orna, som fullkomligt vraker sig over allt som ar atbart. De sli-
ter varandra i stycken, de attackerar till nch med de ackliga
oronlosa bodlar som tagit sin tillflykt hogst upp i giljotinen,
och deras fullstandigt hysteriska attacker iar den ene acklige
oronlose bodeln Ingvar att tappa balansen och med ett fruk-
tansvarr skrik - Jag heter Ingvar - falla ner till de glupska bes-
tarna.

Han far en mycket varre dod an Moder Svea, han slits
levande i stycken av be starn as knivskarpa kaftar. Han vriilar ut
sin dodsangest, medan nagra av bestarna med vilda sprang
forsoker komma at den andre acklige oronlose bodeln Carl.
Han sitter tvars over giljotinens overliggare med benen sa hogt
upp som mojligt for att bestarna inte skall na honom. Men till
slut hoppar den storste besten av dem alia med ett jattesprang

upp, och hugger den acklige
oronlose bodeln Carl, mitt i
skrevet och rycker ner honom
till den fullsrandigt sonderslitne
acklige oronlose bodeln Ingvar,
och byrackorna, som far sig
ytterligare en munsbit nar den
acklige oronlose bodeln Carl,
stortar ner fran giljotinen med
ett annat lika fruktansvart skrik,
(fy, vilken rodgron rora!) och
gar samma rattvisa ode tillmotes
som den acklige oronlose
bodeln Ingvar. Till slut nar alia '--...I- .l...---I
har atit upp varandra, och lugnet
£rer har lagt sig over borggarden och man ser sig olllkring, sit-
ter den storsta byrackan av dem alia, helt ensam, uppsvullen
och blodsprangd hogst upp pa en giganrisk ilialukr.lllde brun
hog.

Sensmorall: FoLket har Lyssnat pd politikerna- men poLiti-
kerna har inte Lyssnat pa folket, dd de tydLigen inte har nagra
oron, utan bara en stor kdft som gar oeh gar tills de jar sin viLja
1genam.

Sensmoral2: Deras forraderi kommer att straJl;1 sig med ett
ode varre an doden.

Sensmoral3: Den Europeiska Unionen kommer pd sikt tro-
ligen att Leda till omfattande inre oroligheter, kanske Leder det
till utbrottet av det 3:e varLdskriget, det sam NiT kvar av
Europa efter detta krig blir bara skit.

(Observera att detta ar satir, oeh ursCikta det gmva spraket,
men medge att det vore ett passande ode jor de LandsjorrCidare
historien handLar am).

Sincari - stanna
Asele - Sa har annu en grupp bluffmakare avslOjats! En av
asiktsmonopolets metoder for att hjarntvatta svenskarna
tilllikriktade asikter i invandringsfragan ar att valja ut ett
utvisningsfall och ge detta maximal uppmarksamher.
Genom rardrypande reportage dag efter dag i press, radio
och TV har vi kunnat se de stackars svart forfoljda kurder-
nas hopplosa kamp mot de barda, framlingsfientliga myn-
digheterna. Sa far man mindre politiskt medvetna Svenskar
art ga runt med illusionen att "Blomman ar minsann en
rattskaffens man." Och: "Socialdemokraterna ar Inte sa
daliga vad det galler flyktingpolitiken nar allt kommer
omkring. "

i Turkiet
Ack, ja. Media har bedrivit

klappjakt och sa fort nagot
utvisningsfall varit aktuellt
snyftat varre an nagonsin sista
halvarer. Men aselefallet har
som sagt varit det i sarklass
mest genom snyftade fallet nar
det galler utvisning av snylt-
gaster vi hittills har kunnat
konstatera. Men sa kom da
sanningen fram. Ja, den tysta-
des givetvis ner sa mycket det



gick. Rapport hade gjort en narmare granskning.
Kurdernas advokat hade namligen som huvudpunkt i sitt
aberopande av kurdfamiljens flyktingstatus att det fore-
kommit en annons i en turkisk dagstidning dar familjen
statt pa en dodslista. Men nar Rapport akte ner till Turkiet
och studerade saken narmare, upptackte man att annonsen
inte ails forekommit i denna tidning. Det rorde sig om en
forfalskning!

Kan man inte saga att SD slar huvudet pa spiken nar vi
anvander uttryeket "Bluffmakare -ak hem!"? Vissa kanske
tyeker att ett sadant uttryek later lite han, men vi kallar
bara saker och ting vid deras ratta namn! Typiskt ar att
detta fall som varit flyktingsnyftarnas huvudslagnummer
oeh inte kunnat ges tillraeklig uppmarksamhet nu for till-
fallet inte verkar vara sa intressant. Med undantag av
Rapport sa var det inte manga medier som ville omnamna
dessa nya omstandigheter. Sa ar det att leva i intemationa-
listernas latsasdemokrati. Media ar ju medveten om att det
finns ett starkt flyktingmotsdnd, inte minst bland arbetare.
Darfor fokuserar man garna flyktingfragan pa ett sadant
satt att det framsdr som om Blomman, den gamle hederlige
metallordforanden, ar en folkets man. Lite "fy pa dig, din
elake rasist" da oeh da oeh dumma Svenskar kommer att
tro, att man kan rosta pa Soeialdemokraterna for en
"stram" flyktingpolitik. En billig, men effektiv bluff.

Som Stickan Andersson en gang sa: "Folk ar inte sa
dumma som man tror, de ar mycket dummare ". Sa har
Goran Persson blivit ny statsminister oeh det ar pa ett satt
inte sa bra. Med samma argumentation som Blomman sa
kan vi se att samma Sverigefientliga politik som tidigare
kommer att bed rivas, men Persson har en helt annan image
an Ingvar Carlsson, for att inte tala om Mona Sahlin. I
Perssons fall ar bockfoten battre dold. Men den finns allt
dar oeh nu ar det upp till oss i SD att avsloja for svenskarna
hur den ser ut. Oeh vi gor klokt i att halla samman och satsa

allt pa SD nu sa att Persson kan eftertrada, 1998 av en
betydligt mer ansvarkannande man pa posten. Namligen:
Mikael Jansson!

Nya Moskeer och annat. .. Det byggs for fullt i Sverige!
Men inte ar det nya skolor, alderdomshem eller sjukhus,
vilket sa val skulle behovas. Oeh det ar definitivt inte nya
regementen i den av vara politiker bestamda fiirsvarsned-
laggelsens tidevarv. Nej, det ar Moskeer. I Uppsala ar en
stor ny Moske pa gang, i Orebro, Gavle, Trollhattan,
Goteborg, Fittja oeh inte minst pa 50dermalm i 5wckholm
likasa. Fa sistnamnda plats besrar befolkningen till ratt stor
del av vansterfolk. Inte minst av den vedervardiga typen
som etablerat sig i sam hallet, skaffat god inkomst (garna
som larare eller journalist) men and a nagonstans behallit
sin a gamla flummiga -varldsforbattrarideal.

En representant for denna grupp deltog i TV-pro-
grammet "Manskligt" nyligen. Och hon men;lde att "Det
ar visst inte nagra problem med att bygga en moske har i
Stockholm. Men just pa Sodermalm kan det bli lite trangt."
Exakt sa brukar det lata fran sadana som henne. Man kan ju
inte erkanna hur felman haft i allt man tankt. Men verklig-
heten blir inte sa trevlig nar deras asikter skaJI realiseras,
inte ens for dem sjalva. Tank, allt detta averklassl6dder. De
moraliserar at oss i invandrarfriigan och aven n:lr det galler
ED. Och de rostar pa sina ModerateI' eller sitt (tack och
lov) krympande Folkparti. Men nar effektern,l av det hel-
vete dessa egoister skapar at oss riikar krypa clem lite for
nara. Da faller fasaden i bitar och de star dar i all sin feghet
och skroplighet. SD skulle val kunna stana en namninsam-
ling och krava att t ex. 10000 rumanska zigenare omedel-
bart placerades i Djursholm eUervarfar inte i specialbyggda
baracker pa Mynttorget mellan riksdagshuset uch Kungliga
slottet? Kanske skulle forandringens tid till sist da intrada?

Ur SO Bulletinen januari/februari 1998:

Skordetid
Det ar skardetid i Sverige, men det ar ingen ljuv skard
utan en bitter skard. Det ar etablissemangets sadd, en
draksadd som nu drab bar det svenska folket. Man har
satt kravlashet oeh far skarda normupplasning. Man har
satt mangkulturalism och far skarda mangkriminalitet.
Man har satt mangetnieitet oeh kommer att fa skarda
otaliga konflikter av varierande storlek. Man har satt
vind oeh far skarda storm.

Viilfiirdsstaten knakar i fogarna under den belastning
som kulturberikningen utgor, Ett resultat av politikernas
eviga mantra om att "svaga grupper" inte far stall as mot
varandra ar att varje vaken svensk i dag kan se hur stan-
darden pa yard. skola oeh omsorg nu hela tiden sjunker

Men annu en liten tid
farsaker makteliten uppratt-
hillla sina omsorgsfullt
byggda potemkinkulisser.

Alla medel ar tilliitna for
att dalja sanningen far de
breda massorna. De flesta
sverigedemokrater bnner
till den arsenal av vapen som
har anvants under arens lopp.
Ett vapen som nu borjar
anvandas allt flitigare ar
farintelsen.



Forintelsen har visat sig vara ett mycket effektivt
vapen for att undvika all form av diskussion om massin-
vandringen och dess konsekvenser. Papekanden om an
gaskammare och krematorier i det ockuperade Polen
under forsta half ten av 40-talet, inte har nagot an gora
med situationen i 90-talets Sverige, ignoreras konse-
kvent av makteliten.

Den bistra sanningen ar an man fullstandigt struntar i
offren for forintelsen. Man ar endast intresserad av forin-
telsen som politiskt slagtra for an forhindra all oppen
debatt. Vad har jag for grund for en sadant pasdende
undrar kanske nagon?

Mitt svar ar Jerevan! Det ar namnet pa huvudstaden
i Armenien. Dar brinner en evig Iaga till minne av offren
for det kurdiska och turkiska folkmordet pa armenierna
under aren 1891-1918. Man beraknar an 1,5-2 miljoner
kristna massakrerades under denna period.

Denna siffra galler bara armenier, dartill kommer c:a
500.000 ovriga kristna i Turkiet.

Det var ett brutalt blodbad som, pagick, periodvis
under dessa ar. 1914 inledde turkarna "Svardets ar" da
folkmordet skulle fullbordas. Den 24 april1915 borjade
det. Av 2,5 miljoner armenier fanns det efterh endast
100000 kvar. En dellyckades fly till sakra omraden.

Den islamiska tolerans som ofta aberopas vid kritik av
moskebyggen har i Sverige och annorstades lyste full-
komligt med sin franvaro. Nasta gang du far fragan om
varfor vi SD:are ar emot moskebyggen kan du hanvisa
till armeniernas ode.

Observera att andra kristna folk i den islamiska
varlden bar pa liknande tunga erfarenheter av "islamisk
tolerans ". Druser, Samariter och Maroniter kan beratta
samma eviga foljetong om islamiska overgrepp och folk-
mord. Aven folk i Europa som t.ex. Serberna.

I Varfor far inte svenska politiker till jerevan och lag-
ger ner kransar? I Varfor inga hogtidliga prokLlIllationer
om an "detta inte far glommas"? Mitt svar ilr som ovan,
det duger inte som politiskt slagtra. Samtidigt ,lv-slojar det
pa ett nastan brutalt san etablissemangets vidriga hyck-
leri. Vi kanner igen monstret. Det maste vara ran offer
och ratt bodlar annars skiter man fullstandigt i det hela.
Sa var det med snacket om alia manniskors lib yarde.
]amfor morden pa Patrik Naslund och Patrie Nadji, men
hamta en spypase forst!

Med besvarjelser och mantran forsoker politikerna
att lagga ut dimridaer och hindra folk an se \Trkligheten.
Det ar i varje fall en omrade man varit framg;\ngsrik pa.

An man Iyckats under sa lang tid beror pa det svenska
folkets struts- mentalitet. ]ournalisten Vlf Nilson har
skrivit i svensk-amerikanernas tidning Nordstjernan an
svenskarna inte viII veta sanningen. Det gor Kir ont.

Det ar manga mental a sparrar och manga livslOgner
som maste overvinnas innan svensken orkar se sanningen
i vitogat. Men verkligheten tranger sig pa. Manga sam
tron att just de skulle klara sig undan konsek \ cnserna av
massinvandringen upptacker nu undan for u ndan att det
inte gives nagra frizoner!

Effekterna av kulturberikningen tranger in i varenda
vra av det sonderfallande folkhemmet. Den som inte fat-
tat an massinvandringen ar en odesfraga kOllll11eran bli
varse det. am inte forr, sa nar bidragen upph6r att utbe-
talas.

Det ar tragiskt att det skall behova ga s5 L'lngt innan
ett uppvaknande sker. Men det sager en hel del om kraf-
ten i den massmediala manipulationen och den asikts-
konformism som ar sa utmarkande for det svensb folk-
kynnet. Det drar ihop sig till storm. Hall i hatten !

Ur SO Bulletinen maj/juni/juli 1999:

Reportrarna till attack mot SD!
Sensationsmakarprogrammet "Reportrarna" har hort av
sig till SD for an fa intervjua en ledande person fran SD
till ett kommande program. Sa langt allt val. Nar jag
ringde upp den journalist som skulle gora intervjun ville
jag veta vad programmet skulle handla om. Efter en
tamligen bluddrig utlaggning pastod hon att hon inte
visste sa noga men att det handlade om hogerns fram-
vaxt i Europa. Jag gjorde klart att vi ville veta mer om
programmet innan vi lamnade besked om vi skulle delta
eller ej. Hon sade an hon inte kande till vad de andra
inslagen skulIe handla om, men efter viss eftertanke
hade hon hort att nagra invandrare skulle berana om

hur de blev utsana for tra-
kasserier och fick hora gIa-
pard.
Nar jag unryckte oro for an
programmet skulle forsoka
koppla ihop oss med vald,
nazism och trakasserier, eller
kanske ge en avsiktligt
missvisande bild av oss, gay
jag nagra exempel pa hur
tidigare intervjuklipp hade
anvants i andra program.
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Ett exempel jag namnde var imervjun jag gav till
Mosaikredaktionen, som var en verklig Marathon-imer-
vju pa over tva timmar. Jo, jag vet att man inte skall
stalla upp sa lange, men fragorna var ganska beskedliga
oeh vi hade ratt trevligt. Amnet som det program met
skulle handla om var var Europapolitik oeh ED-valet.
Istallet kom ett klipp om utlandska adoptioner att
dominera, vilket gay en helt felaktig bild av att detta var
en Fraga som SO starkt betonade. I ett nyhetsprogram
hamnade jag en gang mellan ett inslag om ett hogerex-
tremistiskt terroristdad oeh ett inslag om att tyska skol-
barn nu skulle fa lara sig annu mer om forimelsen. Var
denna inramning en slump? Oet faktum att man bara tar
med korta brottsstyeken fran imervjuer oeh plaeerar
dessa var som heist i ett program (ofta i sam band med
hogerextremism, nazism, vald oeh brak) gor mig tvek-
sam till att stalla upp pa den har typen av forhandsban-
dade intervjuer. Oet hade journalisten fran Reportrarna
ingen som heist forstaelse for. Hennes svar blev att hon
minsann var dubbelt sa gammal, ja kanske tre ganger sa
gammal som jag oeh att hon hade arbetat pa Sveriges
Television hela sitt liv oeh visste att sa arbetade man
verkligen inte dar. Hon lat verkligen pigg for att vara
mellan 70 oeh 105, men man skall ju inte diskutera
darners alder, sa jag kommenterade inte det!

Pa min Fraga om vilka som var inbjudna till pro-
grammet kunde hon inte ge nagon utforlig redogorelse,
men Laila Freivalds oeh nagon fran sApo skulle
komma. LikasaJohn Glas ifran Haninge. Folkpartisten
som kallar sin a politiska motsdndare for" skit som fly-
ter upp till ytan" (ovanligt opolerat sprakbruk for att
komma fran folkpartiet, men sa ar detta parti i en klass
for sig i Haninge kommun!).

Glas har tidigare spritt rykten om att han fatt
"hotelsebrev" fran SO. Efter att ha kontaktat den saker-
hetsansvarige pa kommunhuset fiek vi reda pa att det
inte rorde sig om nagra regelratta hot, utan breven Glas
syftade pa var snarare otrevliga i tonen. Inte ett enda var
underteeknat "arg sverigedemokrat" eller dylikt. Glas
har oeksa torgfort ryktet att SO-Haninge skulle ha fatt
pengar fran franska Front National. Vad han grundar
detta pa har han aldrig sagt. Orsaken till hans fortegen-
het ar naturligtvis att det ror sig om en helt oriktig upp-
gift. Hade vi fatt pengar av nagon mecenat, vem det vara
mande, sa hade vi haft rad med betydligt mer pakostade
valkampanjer bade -98 och -99.

Nar tva av vara flygbladsaktivister slogs blodiga
med jarnror under valrorelsen -98 spred John Glas oeh
Staffan Holmberg (s) ryktet att det var ketehup pa bil-
derna vi giek ut med. Att det var bilder tagna pa
Sodersjukhuset brydde de inte ens sig om att ta reda pa.

Aven polisen dokumenterade misshandcln, SJ de bagge
kommunalraden talade verkligen i nattmossan.

Vi gjorde mot denna bakgrund bedomningen att
programmet inte syftar till att belysa SD:s pulitik, utan
syftar enbart till att angripa oss i smutskastningssyfte.
Oet yore fel att ge ett sadant program legitimitet genom
att stalla upp. Det !ilia antal minuter vi skulk fa till vart
forfogande skulle pa sin hojd raeka till att forklara att vi
inte ar invandrarfientliga, att vi inte angrip(·r motsran-
dare oeh att vi tar avsrand fran allt vad tataliurism heter.
Om resten av programtiden gar at till att forsoka leda i
bevis hur hemska vi ar sa fyller val' medvcrkan ingen
funktion annat an att de kan saga att vi i alla fall fiek
komma till tals. Vi hade hellre sett en debatt i vilken vi
fick forsvara oss, men det ar forsras for myeket begart.
Nar vi tillkannagav att vi inte avser medverka fiek vi
svaret an vart uteblivande i'1te skulle vara ftirdelaktigt
for oss. Ett fortaekt hot mahanda, men de v:iljcr ju sjalva
hur de viII vinkla sina program.

Oet program Reportrarna ville ha med oss i ar med
star sannolikhet det som kommer nu pJ tisdag, 16
november kl 20.00 i TV2. Oet heter "Ondsbn i folk-
hemmet" oeh handlar inte ails om journalistcr, som man
skulle kunna doma av titeln, utan om nazistiskt vald i
Sverige. Att man med sin journalistik under de senaste
20 aren varit med om att skapa dessa foretcclser kom-
mer man formodligen inte erkanna. Men Illassmedias
uppblasning av den obetyd!iga svenska ungdomsnazis-
men har varit grotesk. Samtidigt har man tigit om det
alltmer omfattande invandrarvaldet mot s\'cnska ung-
domar. Likasa har man tigit om det organiserade
vanstervaldet. Genom att man fortiger de ell~lSvald oeh
kraftigt belyser oeh fordomer de andras kder detta
of rank om ligen till mnu mer hat oeh vald.

Oet Finns all anledning att tro att Reponrarna bland
annat kommer att lata John Glas sprida nya vand-
ringssagner om SD oeh att syftet med program met ar
an undersoka om det inte gar att forbjuda val' verksam-
het. Vi kommer att beskrivas som en samling busar som
"putsat upp fasaden" men har travar av lik i garderoben.
Oessa beskyllningar brukar aldrig halla fl)r en enkel
provning. Van samvete ar rent. Sverigedemokraterna
har aldrig ston andras moten, aldrig uppmanat till vald
eller trakasserier. Istallet har vi sjalva bJivit utsatta for
bade det ena oeh det andra. Vi har stallt salllillan en hel
dossier med dokumentation om olika overfall oeh over-
grepp mot SO:are oeh mot SO som pani. Vi kommer
an bemota alia pahopp fran Reportrarnas sida efter
basta formaga.
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Ur SO Bulletinen mai/iuni/juli 1999:

-'-'Ungefar som man
studerar en slemmig
insekf ieff la&oratoriumII

"Vi har inte bett nagra nazister att forklara sig eller for-
s'vara sig. Vi har bara lagt dem under luppen, oeh studerat
demo Ungefar som man studerar en slemmig insekt i ett
laboratorium. "

Sa beskrev Bosse Holmstrom ansatsen da Reportrarna
skulle studera "Ondskan i folkhemmet", vilket innebar
nazismen och den politiska naziterrorismen i Sverige.
Efter en sadan inledning kan man knappast forvama sig
ett objektivt och balanserat program. Travardigheten
sanktes ytterligare genom det flitiga intervjuandet av
Expo-journalister. Expo ar en vansterextremistisk tidning
dar flera av medarbetarna har domts for bratt med poli-
tiska motiv. Sjalv har jag fatt hotelsebrev fran en av redak-
torerna, Tobias Hilbinette, och fart honom domd for
detta. (Uppsala tingsratt, maim B 1800-95) Oa var han
engagerad i AFA och skaffade sig ett digert syndaregister
som politisk terrorist. Hilbinette skrev en rem mytoma-
nisk artikel om SO som fortfarande ligger pa Expos hem-
sida. I artikeln varvas pahitt, halvsanningar och amyd-
ningar for att "bevisa" att SO ar en parlamemarisk gren av
en nazistisk rorelse iSverige. Konspirationstankandet pa
Expo ligger val i klass med diverse darfinkars inom andra
omraden.

Att utga fran vad Expo-journalister sager om
"hogerextremister" och halla det for sam ar lika imelli-
gem som att anviinda sig av "antisemitiska kampforbun-
det" (om det nu finns nagot sadam) som informa-
tionskalla for fakta om judar och forimelsen. Oet ar nagot
man gor om man ar dum eller ute i onda avsikter.

Programmets upplagg mot SO var att lata Expo-
journalisterna beskriva vilka fruktansvarda manniskor
nazisterna ar for att sedan pasta att SO har sitt ursprung i
nazismen. Tina Thunander sade bland annat art:
"Ursprunget talar de inte sa garna om,
Sverigedemokraterna, SO, men det ar direkt sprunget ur
tydligt nazistiska organisationer." Oarefter forsokte man
antyda art det ar riktigt kriminella skummisar som ar med
i SO.

Sverigedemokraterna
har inget nazistiskt ursprung.
am det hade varit sa att en
stor del av medlemmarna
som grundade SO hade varit
nazister, eller att ert nazistiskt
parti hade byrt program och
partinamn skulle man kunna
tala om nazistiskt ursprung.
Oaremot finns det en hand-
full exempel pa personer som
tidigare varit nazister som
sedan bJivit SO:are och tvar-
tom. Med samma guilt-by-
association metod skulle det ga att bevisa art
Sverigedemokraterna ar ett kryptokommunistiskt parti.
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Antalet personer i so med bakgrund i V:lnsterpartiet
ar betydligt storre an det kanske 10-tal pers()ncr det kan
rora sig om som haft nazistisk bakgrund. Av de tusemals
manniskor som varit med i SO under nagon period har
det stora flertaJet haft en bakgrund i nagot av de etable-
rade partierna eller ime varit engagcrade ails.
Sverigedemokraterna har som krav art man SOl1l medlem
skall ansluta sig till partiets ideer och program. Utger man
sig for art vara SO:are och torgfar nagot heir annat bud-
skap kan man bli utesluten. Vi har aid rig tummat pa var
demokratiska avertygelse. Sverigedemokratcrna har folj-
aktligen aldrig spridit nazistiska ideer eller nazistisk pro-
paganda. Sverigedemokraterna har heller inte begagnat
sig av odemokratiska eller uwmparlamemarisb metoder.

Oet ar riktigt att Anders Klarstrom, sam under de
farsta aren var partiledare for SO, som tonaring var aktiv
i en liten nazigrupp i Gateborg. Denna hans bakgrund
har skadat partiet, men Klarstram hall sig som partiledare
trots allt till partiprogrammet och gjorde en god insats for
SO. Nar paniet 1995 fick Mikael Jansson som paniledare
innebar dennes bakgrund i centerpartiet ett slut pa dis-
kussionen i paniet kring Klarstrams ungdomsar.



For aU visa upp SD i en sa dalig dager som mojligt
intervjuades Markus Koch ifran DaIs-Ed. Under sin tid i
fullmaktige har Markus domts for hembranning och
misshandel. Nar misshandelsdomen uppmarksammades
valde Koch att Iamna sitt mandat i fullmaktige. Det bor
papekas att domen var ett resultat av ett fylleslagsmiU som
utbrot da en person forsokte tranga sig in i Kochs hem.
Inkraktaren domdes samtidigt for olaga intrang.

Syftet med intervjun var dock att antyda att Koch
var av samma skrot och korn so·m de skinnskallar som
visades i ett kort inslag i programmet. (Man fick dock
intrycket att invandrarna och skinnskallarna som slogs i
program met hade traffats tidigare, mojligen var aven detta
inslag vinklat.) Det stammer att Anders Steen arbetade
svart under ett par manader for flera ar sedan, samtidigt
som han gick pa bidrag. Da var han kommunist men
ingen angrep kommunisterna for det. Nu, flera ar senare
nar han blivit sverigedemokrat, blir det till och med upp-
marksammat pol TV. Mina barn och andras ungar, Iyder
ett gammalt svenskt talesatt.

For aU misskreditera mig hittade man inte nagot spe-
ciellt. Ett ar efter partibildningen skulle jag ha trHfat
foretradare for det italienska fascistpartiet pol en ung-
domskongress i Paris. Det italienska fascistpartiet har
varit forbjudet alltsedan 1945, vilket gor ett sadant mote
omojIigt. Det mote de asyftar var ett ungdomsmote med
ungdomar Fran 25 olika lander som var dar for att stodja
Le Pen i presidentvalskampanjen 1988.

John Glas deltar garna i smutskastningskampanjer
mot SD. (Se artikeln "Reportrarna till attack mot SD! ") I
programmet sager han foljande: -Ja for det forsta har jag
muntligen blivit hotad i fullmaktige utav en av deras
representanter i fullmaktige som kom fram dolnar jag stod

med tva andra personer och sa "Du skall fa ditt straff till
slut", sa han.

Det Glas glommer i sammanhanget ar atr han precis
innan statt och klappat trotskisterna pa hu vudet, vilka
hade arrangerat en militant motdemonstrarion utanfor
vart forsta fullmaktigemote. Stamningen val' horfull oeh i
det laget prisar John Glas och Staffan Holmberg (s) de
svartkladda terroristerna oeh sager att de fi)rsrar deras
vrede. Personen som blev arg pa Glas hade just innan
utskallningen av Glas forsokt att baxa sin barnvagn
genom kommunistmobben.

Glas havdade oeksa att SD ar en parlamellrarisk gren
av nazismen och att nazisekrerna urgor den miliranta gre-
nen. Exakt samma teori som Expo forsokt att lansera. En
logn blir inte sannare for att den upprepas flera ganger.

Reportrarna har med sina grova pahopp slagit an
tonen for en ny debatt. Egentligen fortjanar de inte att bli
tagna polallvar. Att jag overhuvudtaget skriver dessa rader
beror polatt det kan finnas manniskor som inre genoms-
kadar den haftiga vinklingen i "Reportrarnas" reportage.

Metoden aU hanga ut personer med bild oeh
hemadress som skedde i programmer visar att
"Reportrarna" anser sig kunna vara saviil aklagare,
domare oeh besrraffningsinstitution. Bevisningcn ar inre
sa viktig, de ar ju upplysta, politiskt korrekra journalister
som strider mot "morkrets krafter". De ser grandet i
grannens oga, men inte bjalhn i sitt eget. VCIllsom heIst
som forsoker satta sig in i de utpekades situation inser att
programmet innebar en ren asiktsterror. Vem av dem ber
om ursakt om de skulle ta fel? Den sam ar olikrankande i
Sverige far finna sig i att bli utpekad som "and i folkhem-
met", uran nagon mojlighet till att ga i svaromal.

Ur SO Bulletinen december 1999:

Dumskallarnas
•• • •sammansvarlnlng

Den 30:e november gjorde fyra svenska dagstidningar: ert
stort nummer over att de alIa inneholl samma reportage
om nazismen i Sverige. Vi som laser dagstidningarna
nagorlunda regelbundet later inte Iura oss, nog ar det
samma innehall idem var och varannan dag. Att hela
reportage ar ordagrant exakt lika hor val kanske till ovan-
ligheterna, men det bryter inte av mot bilden i Stort.

De fyras gang Aftonbladet, Expressen, Dagens
Nyheter oeh Svenska Dagbladet skrev i ett inledande

upprop att "vi fyra rikstidningar, som normalt konkurre-
rar med varandra, har valr att anvanda vara gemcnsamma
resurser for att granska hoten mot ratrssamhallet.
Resultatet av detta unika samarbete publieeras polde fol-
jande sidoma. Vi viII visa art vi inre ger vika tHan tanker
fortsarta att avsloja kriminella gruppers dad oeh vilka som
ligger bakom dem. Vi tanker inte lata ass skriimmas till
tystnad. "

Om det ovan omskrutna resultatet ar der b:ista som de



fyra med gemensamma resurser kan prestera ar det lika
bra art de lagger ned verksamheten. Forutom art man
hanger ut 62 personer med namn oeh bild oeh pastar att
dessa ar farliga nazister (givetvis utan nagra storre krav pa
bevisning, de som misstanks for mordet pa en syndikalist
Finns med, trots att ingen dom har falIit) sa omnamns en
rad organisationer med ringa eller obefintlig koppling till
MC- gang eller nazister. De som forst faller i ogonen nar
man granskar detta markliga persongalleri ar art det nastan
uteslutande handlar om ungdomar i tjugoarsaldern. Har
inte dessa nyligen gilrt i var nya svenska skola dar det
mangkulturella samhallets Overlagsenhet predikas med
fanatisk entusiasm? Har inte laroplanernas pabud om art
det demokratiska tankandet skall genomsyra undervis-
ningen givit resultat? Den svenska ungdomsnazismen ar
ert av manga bevis pa att den svenska skolan inte fungerar.
Det ar helt enkelt inte trovardigt att som larare propagera
for alia manniskors lika yarde nar man later invandrargang
trakassera svenska ungdomar av radsla: for att annars sjalv
bli misstankt fOr an vara rasist. Valdet i skolorna har ska-
pat en radikalism bland vissa svenska ungdomar som
ibland tar sig nazistiska urtryek. Borde inte de ansvariga
liberalerna oeh soeialisterna stallas till svars for detta?

Det ar sakert sa att nagra av de som utpekas i repor-
tagen ar farliga personer som borde lasas in pa livstid. Men
de andra da'? Ar det en bra metod att hanga ut misstankta
skurkar offentligt? Det Finns inget som kan engagera man-
niskor sa myeket som nar de blir felaktigt utpekade for
nagor. Ingen klok manniska kan val tro an man blir
mindre extrem av art exponeras som buse pa basta plats i
dagspressen?

En annan Fraga man maste stalla sig ar om inte flera
av de nazistiska organisationer som omnamns i artikelse-
rien tjanar pa denna publieitet. Manga av de som hangts ut
ser trevliga oeh sympatiska ur. Den bild som de svenska
tidningslasarna hade av den typiske nazisten som en fla-
buse i skinheadmundering har nu bytts ut mot bilden av
en mer vanlig svensk grabb. Det skulle ha tagit manga
hundra tusen fIygblad med: bilder pa vanliga nazister for
att astadkomma samma sak i det allmanna medvetandet.
Kan det till oeh med, vara sa att massmedia viII hjalpa fram
nazisterna for att oka polariseringen av debatten i invand-
ringsfragan? Journalisterna vet art nazisterna anda aldrig
kommer att kunna fa samma infIytande som ert demokra-
tiskt nationellt parti. Till var stora hapnad aterfanns aven
Sverigedemokraterna i detta sammanhang av farliga orga-
nisationer som hotar demokratin! Visserligen omnamns vi
bara i forbifarten, men tillraekligt for an lasaren skall gora
"ran" koppling. De tva uppgifter som star om
Sverigedemokraterna ar bagge fel. De pa star att vi Finns
representerade i sex kommunfullmaktigeforsamlingar
runt om i landet, ratt antal ar fern. De pastar att flera med-
lemmar har ett forflutet i nazi- organisationer. vilket oeksa
ar fel. Om Sverigepartiet star det an det slogs sam man
med Bevara Sverige svenskt oeh bildade
Sverigedemokraterna. Aven detta pastaende ar helt felak-

tigt.
Om de fakta som tagits

fram om nazisterna ar lika fel-
aktiga som det man Iyft fram
om Sverigedemokraterna ar
det snarare dagspressen som
utgor hotet mot demokratin
oeh rattssakerheten.

Varfor har denna mass-
mediahysteri dragi ts igang?
Syftet tarde vara art forhindra
art ert nationaldemokratiskt
parti vaxer fram i Sverige som i

i de andra landerna i Europa.
Det forsta steget for att na malet ar an by~ga upp en
forestallning om ert farligt nazistiskt hot mot Sverige.
Detta leder till skarpt lagstiftning oeh en tabubcLiggande
av nazistiska ideer. Steg tva blir an forsoka koppla ihop
varje protest mot massinvandringen oeh dcn iikande
brottsligheten med nazistiska persol1cr neh id':CLMan viII
skapa en radsla hos vanliga manniskor for an unrycka sina
asikter om invandring oeh kriminalitet.

Metoderna for art uppna syftet ar manga. Dels kan
man forsoka skramma manniskor genom an h:inga ut dem
i massmedia utan mojlighet an forsvara sig, dcls sa kan
man legitimera vapnade huligangrupper pa v:insterkanten
genom an pasta an de anvander vald for ell ~od sak. I
dagens Expressen (991201) shiver vansterextrcmisten oeh
mediafavoriten Nina Lekander "For egen dcl skulle jag
sarskilt vilja taeka Antifaseistisk Aktion i Stockholm. Oeh
den obehagliga men fortfarande aktuella frag'1I1:ir am jag
inte hellre skulle soka hjalp hos AF A an att 14:1 till polisen
om jag sjalv blev allvarligt hotad." An AF A har angripit
saval SD sam Ian Waehtmeister oeh gjort aktioner mot
banker, Dagens Nyheter, porrbutiker, palshandlare samt
en rad helt oskyldiga personer framgar knappast av
Lekanders forshliga reklamyttrande.

Man kan redan skonja hur taktiken mot SD kommer
se ut under de narmaste aren. Man kommer an forsoka
med den primitiva tesen an all nationalislll :ir liktydigt
med nazism. Derta ar givetvis lika dUlllt som an pasta att
all internationalism ar lika med kommunism.
Sverigedemokraterna framhavde den parlal1lcntariska
demokratin redan i sitt forsta partiprogram och partiet har
byggt upp en fin oeh val fungerande intern partidemo-
krati. Det har aldrig hant an sverigedemokratl'r har anvant
sig av odemokratiska metoder oeh det Finns heller inte ett
enda exempel pa att en foretradare for SD har kritiserat
det demokratiska styrelseskieket. Det spelar ingen roll vad
de kallar oss, vi vet att vi ar demokrater oeh vi vet oeksa an
de fIesta vi har emot oss garna satter de demokrariska spel-
reglerna pa undantag nar det galler an bekiil1lpa ass. Vi
vinner i langden.



November 2001 SD Bulletinen
Ur SO BuJletinen mars/ april 2000:Pc. mote med
eXpo
Trots att jag har haft en viss brevvaxling med den" anti-
rasistiska" tidningen eXpos journalist Stieg Larsson sa
har jag aldrig traffat mannen. Och saledes sag jag fram
emot att ga pa hans forelasning pa ABF- huset i
Stockholm 28 mars. Sa med gott mod var vi en liten tap-
per skara av unga SDU:are och ett par SD-damer som
tog oss dit.

Enligt programmet skulle forelasningen handla om
"svenska rasistiska organisationer", men markligt nog
borjade Larsson med att tala om fascism i Italien, sedan
om definitioner pa fascism och sedan hade han en lang
del om olika former av nazism i USA. Faktum ar att
Larsson forelaste i 32 minuter innan han kom in pa
Sverige. Och nar han val gjorde det sa varade denna del
endast i 19 minuter. Vad sa han da om SD? Ja, i stort sett
ingenting! Han menade att BSS delades i tva fraktioner
varven senare blev SD (och detta pasdende ar grovt fel-
aktigt da han menar att den andra "fraktionen" senare
blev VAM). Forvisso har ju SD heller inget pa ett fore-
drag om "rasism" att gora, men det var knappast darfor
man inte berorde SD. Men vi far val inte hoppas att han
skippade SD for att bade undertecknad och SD-
Kurirens Torbjorn Kastell fanns i publiken ...

Efter sjalva forelasningen fick ahorarna stalla fra-
gor. Da hade man ju ocksa tankt sig att man skulle fa
svar pa de fragor man stallde, men icke sa nickel Da jag
fick ordet och fragade om Larsson sag SD som ett
demokratiskt eller odemokratiskt pani (pa en tidigare
fraga, stalld av en annan eXpo-journalist (! ! !), hade han
undvikit att svara) borjade han svamla om vad var tidi-
gare partiledare Anders Klarstrom hade for sig som 16-
aring och liknande "vasentligheter". Jag stallde om min
Fraga da jag inte fatt nagot svar. Da gar Larsson in pa
sina teorier om "organisationen" Euro-Nat, han menar
ju att SD skulle vara med i detta "natverk". Det roliga
med detta ar att "Euro-Nat" Overhuvudtaget inte exi-
sterar, nagonting som Stieg Larsson sjalv poangterar i
skriften "Euro-Nat". Nar jag paralar lognen borjar
Larsson bli tydligt irriterad och aggressiv, han hojer ros-
ten och Iagger skulden for kriget i det mangulturella
]ugoslavien pa "fascister". Sjalv for- star jag ingenting
och paralar att jag fortfarande inte har fatt svar pa min
Fraga om SO i Larssons ogon ar ett demokratiskt eller
odemokratiskt parti.

Nagot svar far jag aldrig! Larsson raddas genom att

en av hans eXpo-medarbe-
tare ber mig satta mig ner sa
att fler kan fa stalla fragor.
Nar jag sager att jag annu
inte fatt nagot svar pa min
Fraga rycker den extremare
delen av publiken in genom
att overrosta mig. Senare
forsoker jag fa ordet igen,
men trots att vissa fragestal-
lare far ordet bade tva och
tre ganger sa mots jag av
forklaringen att man priori-
terar de som annu inte fatt
saga nagot.

Sa var det med det! Nar Larsson presenterade sig
sjalv gjorde han det som en "forskare" oeh "expert"
anda kan han ime ens svara pa om SD skulk vara demo-
krater eller antidemokrater. Men han sa ju a andra sidan
lite andra saker. Nar han skulle definiera ordet fascism
gor han det genom att saga att det ar bekampandet av
demokratin som gor fascister till fascister. Nar han i
andra andan av forelasningen ombeds gOLl ,amma sak
med begreppet hoger extremism gor Larsson exakt
samma definition. Sa detta maste ju rimligen betyda att
Larsson satter likhetstecken mellan hogerextremism
och fascism. Och om detta ar den enda definitionen man
behover sa gor ju detta ocksa den storsta delen av
vansterrorelsen (inklusive eXpo och Larsson sjalva) till
"hogerextemister". Vidare menade Larsson art rasism
kunde vara art vara negativt insta lid mot err kon (jag
trodde att derta ka11ades for" sexism", men j.lg ar ju var-
ken "forskare" eller "expert").

Att se Stieg Larsson som forelasare hade kunnat
vara intressant. Men da han varken talade am Sverige i
nagon storre utstrackning och samtidigt intc kunde
svara pa fragor kandes det rart meningslosL Min Fraga
nar detta skrivs ett par timmar efter forelasningen blir:
Vad gjorde han dar overhuvudtaget for- utom art stilla
hungern hos sitt ego?



28 SD Bulletinen
Ur SO Bulletinen mai/iuni 2000:
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November 2001 SD Bulletinen
Ur SO Bulletinen augusti 2000:

Baste medlem
Trots att Sverigedemokraterna har tagit det
ganska lugnt i sommar, jamfon med de tva
senaste somrarna medvalrorelser, sa har vi anda
lyckats skapa rubriker.
Kristdemokraten Alf T Samuelsson i Stockholm
som fortsatter att vagra SD att hyra lokaler i
kommunen trots lansrattens dom, Mona Sahlin
m.fl. Som upprordes av att vi tog bilder pa riks-
dagspolitiker som gick i Gay Pride-paraden och
nu senast den socialdemokratiske kommunpoliti-
kern i Huddinge, Jonas Hellberg, som vill stoppa
vara flygbladsutdelningar med suspekta metoder.
(Nej till SD-skyltar i trapphus o.dyl.) Med mot-
srandare som dessa behover vi inga vanner.

De har samtliga avslojat sina samre sidor i
dagspress och i TV utan att vi har behovt med-
verka. Vi har fatt red a pa att politiker som arbetar
for feminism, homokultur och flyktinghjalp got
ett sa behjartansvart arbete att de inte vill bli kri-
tiserade. I en radiodebatt med mig i Radio
Stockholm sade till och med Jonas Hellberg detta
uttryckligen till radiolyssnarna. "Vi som arbetar
for det mangkulturella samhallet. och mot rasism
och framlingsfientlighet ska inte behova ta sant
har!" Det han syftade pa var var artikel pa hemsi-
dan som kritiserade honom for att vilja satta upp
skyltar mot SD-flygblad i bostadsrattsforening-
arnas trappuppgangar i Huddinge. Han erbjod
sig aven I samma direktsandning att stalla upp pa
en debatt. Vi far se hur det blir med den saken.
Nar eftertankens kranka blekhet infinner sig bru-
kar de utebli fran de debatter vi har bjudit in dem
till.

Mona Sahlin, Marita Ulvskog, Nalin Pekgul
(f.d. Baksi) och Lars Stjernkvist var nagra av de
kanda politiker som gick med i arets Gay- Pride-
demonstration. De gick under en banderoll med
texten "Homosexuella socialdemokrater", strax
darefter kom en grupp grabbar under en bande-
r9l~.som det stod "Nyknullade" pa.
,'-:JAr det verkligen en inramning som ar pas-
sande for de styrande har i landet? Min invand-

ning riktar sig inte mot .,
att de vill stodja homo-
sexuellas rattigheter, utan
snarare att de gar i en
demonstration som inne-
haIler saval anstotliga
som porriga inslag.
Motsvarande snuskniva
skulle aldrig tolereras for
heterosexuella. I skri-
vande stund har vi fatt
besked att var styrelsele-
damot Tommy Funebo har tvingats lamna sitt
arbete pa Utlanningsnamnden pa grund av hans
politiska engagemang. Tommys ovcrordnade
medger att de inte har nagot att anmarka pa
Tommys arbetsinsatser pa myndigheten, utan
end a motiveringen till att de gor sig av med
Tommy ar det faktum att han sitter i SD:s sty-
relse. Denna skrammande historia kommer vi att
belysa mer i lasta bulletin. Det ar ime utan att
man kan skonja ett visst totalitart monster i den
politiska klassens agerande mot oss...

Sverigedemokraternas etablering pa alltfler
orter ar sakert en bidragande anledning till att
media och proffstyckare tar oss pa allt storre all-
var. Vi omnamns oftast bara som
"Sverigedemokraterna" numera, uta n tidigare
tiraderna av extremiststamplar! Forberedelserna
pagar i Stockholm infor stormotet i september.
Forfragningar om och anmalningar till motet har
kommit fran hela lander. Det kommer dcssutom
gaster anda fran Norge och Danmark, vilkct visar
att intresset for Sverigedemokraterna okar. Vi
aterkommer med ett referat av motet i nasta bul-
letin.



Val'onden
Partistyrelsen har hojt ma.Iet for valfon-
den till 1,7 miljoner kr. Detta har gjorts
efter det att den preliminara valbudgeten
visat att vi kommer behova detta belopp
for att kunna satsa fuIIt med chans att na
riksdagen.

Satsningen innebar bI.a. att:
V kraftfulla kampanjer drivs hela tiden
fram till valet.
V 2 miljoner svenska hushall kommer
fa valfolder och valsedlar.

SD:s valkampanj 2002 beraknas bli mer
an dubbelt sa omfattande som 1998 och
ungefar 10 ggr sa omfattande som kyrko-
valrorelsen.

Bidragsgivare, vi behover Er mer an
nagonsin.

Fr.o.m. 01 10 11 har folian-
de bidrag inkommit po
postgirokonto: 62932 70-2

Eric, Arsta
Lillemor, Spanga
Gunter, Bastad
Jan, Trollhattan
Goran, Goteborg
Ellen, Munkedal

318:-
500:-

200:-

250:-

100:-

200:-

Mikael, Upplands, Vasby
Tage, Arsta
Anders, Goreborg
Marianne, Nacka
Mattias, Bjuv
Torgny, Uppsala
Dan, Uddevalla
Annly, Trelleborg
Per, Molndal
Stefan, Malmo

Lars, Bolinas
Mats, Lerum

Maria, Jorlanda
Peter, Goteborg
Micke & Tina, Norrkoping
Karin, Stockholm
Sten, Enskede
Reine, Trollhattan
Anders, Vara

Johansson, LyckseJe
Tomas
Steve, Trollhattan
Chrisrer, Loddekopinge

J ana, Goteborg
Anonym
Olof, Goreborg
Fredrik

200:-

100:-

100:-

100:-

100:-

200:-

200:-

100:-

100:-

60:-

200:-

200:-

1000:-

500:-
120:-

100:-

100:-

48:-

100:-

200:-

100:-

100:-

200:-

500:-

200:-

200:-

50:-

Summa 01 11 14
724 527 kronor.

~
manifestation - 30 november
Samling: Birger Jarls torg k118.45
Sverigedemokraterna samlas for att hogtidlighalla minnet av Karl XII med
kransnedlaggning vid Riddarholmskyrkan samt tal av partiordforande Mikael
Jansson. Glogg serveras.

Diskussion om nya handlingsprogram
Nya handlingsprogram skall tas fram till valet 2002. Den 1 deeember halls ett
forsta mote for att diskutera de forslag som ar framtagna. Kom pa motet oeh var
med oeh paverka SD:s framtida politik.

Plats: Stockholmsomradet.
KQstnad: 150 kr. Middag och lunch ingar.
Anmalan: Senast den 28 november till partikansliet.


