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KURIRENS VALSPECIAL

HEJ!

Välkommen till SD-Kurirens
Valspecial. Här skall vi försö-
ka reda ut varför det är så
viktigt att du och alla andra
röstar på SD i höstens val.

Du kommer att få läsa arti-
klar av många av partiets
ledande medlemmar, flera av
dem kommer också att pre-
senteras mer utförligt. Anders
Klarström och Madeleine
Larsson kommer att berätta
om varför de kämpar för oss,
och jag själv kommer att
berätta lite om sommarens
aktiviteter.

Som du säkert redan sett
ser tidningen lite annorlunda
ut mot vad du är van vid, och
priset är sänkt till tio kronor.
Detta är för att vi skall nå ut
till så många som möjligt,
och vi tror att vi kommer att
lyckas bra med detta.
Aktiviteten över hela landet
har aldrig varit högre!

Efter valet, när vi kommit
in i kommunfullmäktige på
några olika platser i landet,
och gjort ett val som massme-
dia inte kommer att kunna
förtiga, skall vi synas ännu
mer.

Ställ upp för
Sverigedemokraterna -
partiet som stödjer Dig!

DINA VALSEDLAR9f!!!
Stöd SD-Kurlren
SD-Kuriren är i extra behov av ekonomiska bidrag för att kunna utvecklas
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DINA REPRESENTANTER
••ANDERS KLARSTROM

Partiledare
Anders är en av de som varit med sen
partiet bildades, och har alltid varit en

av de hårdast arbetande eldsiälarna.
Han valdes till ordförande 1989, då
han flyttade till Stockholm. Han ger här
sina synpunkter på det mesta som rör
dagens svenska politik.

Sedan jag våren 1989 tillträdde posten
som en av SD:s talesmän, så har valet
1991 varit en första viktig anhalt som
uppbyggnaden av vår organisation sik-
tat mot. Vi kan alla glädjas över den
tillväxt som vårt parti har upplevt,
detta samtidigt som svenskarna alltmer
vänder de etablerade partier ryggen.

Det är dock det långsiktiga tänkan-
det och den tålmodige partiarbetaren
som är förutsättningen för att vi skall
lyckas med det verkliga genombrottet.
Vi skall sikta på att under nittiotalet
etablera en stor effektiv folkrörelse som
på allvar skall vara med och utforma
vår nations framtid.

SD är inte en populistisk dagsslända,
som genom kohandel med åsikter skall
lyckas fånga ett antal missnöjda för att
sedan vid maktens grytor förfalla till
samma meningslösa schackrande som
de idag etablerade partierna. Nej, vi lyf-
ter, till skillnad mot vissa andra, blicken
högre än så.

Ofta får jag som partitalesman frå-
gan varför man skall rösta på ett så för-
hållandevis litet parti som SD. Frågan
är inte helt obefogad, det är lätt att tro
att ett parti som inte sitter i riksdagen
inte har någon betydelse. Men det är
fel. Trots att vi inte har någon officiell
makt har vi möjlighet att utöva
påtryckningar, vi kan lyfta fram obe-
hagliga fakta, och det har vi också
gjort. SD är idag det enda parti som kri-

tiserar invandringen, som blir tagna på
allvar, men för att få tyngd bakom våra
ord måste ni rösta på oss. Alla som inte
röstar på oss RÖSTAR FÖR FORT-
SATT MASSINVANDRING! Långt
ifrån alla inser detta. Det går inte att
vara moderat eller socialdemokrat och
samtidigt vara motståndare till dagens
"flyktingpolitik" . Då talar man imot sig
själv.

Men vi är absolut inget enfrågeparti.
Vi har många viktiga frågor på vårt pro-
gram. Jag skall välja ut de för mig fem
viktigaste punkterna, och förklara var-
för jag lägger så stor vikt just vid dem.

Först och främst vill jag få ett slut på
invandringen från utomeuropeiska län-
der. Tryggheten och välfärden har mas-
sinvandringen redan kostat oss, men
framför allt vår frihet - vårt eget folks
frihet till att själva forma vår framtid
och rätten att stänga dörren om oss själ-
va. Varje människa har sin integritet, så
också varje familj och självklart också
varje folk, även det svenska.



••
ANDERS KLARSTROM

forts. från föregående sida

Andra frågor jag vill föra ut
är:
• Fördelningen och använd-
ningen av de samhälleliga
resurserna.

• Värnandet om de små i sam-
hället och yttrandefriheten.

• Kriminalvårdspolitiken och
rättstryggheten.

Jag skall ta dem i tur och ord-
nmg:

Att arbeta, sköta sig och
betala en del av sin lön i skatt
för att vi skall kunna organise-
ra vissa verksamheter gemen-
samt, som sjukvård, försvar,
vägnätet, skolsystemet etc ...
Det tror jag de flesta svenskar
skulle tycka kändes menings-
fullt. Normalt sätt.

Men när vi trots ett av vär-
dens hårdaste skattetryck ser
hur det offentliga får allt svå-
rare att klara välfärden, när vi
ser hur det slösas med våra
skattepengar, då undergrävs
moralen helt naturligt.

Minskad u-hjälp, ingen alls
till diktaturstater, slopat press-
töd, underlätta för privata ini-
tiativ som kan konkurrera
med den offentliga verksamhe-
ten, och därigenom ge billiga-
re service, stopp för mass in-
vandringen, åtgärder på
bostadsmarknaden så att vi
kan minska bostadssubventio-
nerna utan att hyrorna skjuter
i höjden. Avveckla löntagar-
fonderna. Det här är åtgärder
som skulle spara in miljardbe-
lopp åt svenska folket.

Den vanliga lilla människan
har fått allt mindre att säga till
om, allt mindre möjligheter att

påverka sin egen framtid.
Vissa utsatta grupper, som
barnfamiljer och pensionärer,
får ständigt agera stryk-klass.
Fler folkomröstningar så att
politikerna får mer konkreta
ställningstaganden från folket
att rätta sig efter. Det system
vi har idag, med val av åsikt-
spaket från de olika partierna,
tror jag inte är det som bäst
tillvaratar demokratins och
folkets intressen.

ATP-grundande lön för
hemarbete under ett barns tre
första levnadsår skulle förbätt-
ra barnfamiljernas situation.

För att främja pensionärer-
na borde en höjning av basbe-
loppet genomföras, de smärt-
samma effekterna av skattere-
formen måste motverkas. Vi
accepterar inte det hårda slag
mot de svagaste gruppernas
ekonomi som momsbredd-
ningen resulterat i.

SD har mer än något annat
parti angripit vårt urvattnade
och svaga rättssystem. Denna
fråga driver vi för att vem som
helst kan drabbas av den
ökade brottsligheten. Och är
det något krav man kan ställa
på en statsbildning, så är det
att den skall tillse att vissa
gemensamma normer uppsätts
och upprätthålls.

SDochEG
Som jag ser det finns det fem
starka argument mot en
svensk EG-anslutning:

• Arbetslösheten ökar. I
Europa används idag arbets-
lösheten som ett sätt att mot-
verka inflationen. Bristen på
arbetstillfällen håller lönerna
nere, och därmed också infla-
tionen.

• Vårt välfärdssystem hotas,
bl a pensionssystemet och
sjukvården, när vi skall "har-
monisera" oss med EG.

• Ökad miljöförstöring.
Framför allt inom jordbruket
används gifter i stor omfatt-
ning, och detta på ett sätt som
vi i Sverige lämnade bakom
oss för tiotals år sedan.

• EGs lagstiftning kolliderar
på många områden med vårt
rättssystem. Exempelvis hotas
allemansrätten och rätten att
snusa.

• Ökad centralisering.
Utslagning av glesbygden och
jordbruket väntar. Den politis-
ka och ekonomiska makten
kommer att centraliseras ännu
längre bort från folket.

SD är fortfarande ett litet
parti, precis som arbetarrörel-
sen än gång var. Vi bemöts
precis som den än gång gjor-
de, med odemokratiska medel,
aven maktklick som är rädd
att förlora sin position. Men
sanningen och demokratin
kommer alltid att segra. Det
viktiga är inte kvantiteten av
anhängare till ett parti, utan
kvaliteten på dess ideer.

Glöm ej heller bort att det
finns ett liv efter valet när vi
står inför omfattande arbete
med partiorganisationens
utvecklande. För mig är det ett
privilegium att få vara med
och försvara ett så vackert rikt
land som vårt. Så fullt med
traditioner, ärofull historia,
stora och viktiga som satt sina
spår i historien. Låt oss nu
göra allt vad vi kan, nu ska vi
ta vårat Sverige tillbaka!



DINA REPRESENTANTER

:;: MADELEINE LARSSON
• Talesman
a Madeleine blev könd för de flesta nör ""

hon medverkade i 1Vs 20.00, men har
lönge varit en av våra mer aktiva. På

~ Gotland var hon en av talarna, och i
•• Norrköping dör hon bor har vi stora:a förhoppningar inför valet.

1989 gick jag på ett möte med
U"'" Sverigedemokraterna i Linköping. Jag
_ tyckte att SD:s politik var bra.

Framförallt tyckte jag att det var bra att
något parti äntligen vågade säga ifrån
om invandringen. Jag blev medlem och
var sedan med och bildade styrelsen i
Norrköping, tillsammans med ett par
andra killar och tjejer.

När jag sedan blev mer insatt i SD:s
politik, började jag engagera mig mer
och mer. Jag tyckte att hela partipro-
grammet byggde på sunt förnuft, och
att det fanns många frågor som var vik-
tiga att arbeta med. Svenska skatteme-
del åt svenska behov i första hand tyck-
er jag är jätteviktigt.

Hjälp på nytt sätt
Visst kan vi hjälpa folk som har det
svårt, men det är bättre att vi hjälper
dem i närheten av deras egna hemlän-
der så att de har en chans att återvända
dit. Det är oftast den unga och arbetsfö-
ra delen av befolkningen som flyttar,
och detta gör det väldigt svårt för de
drabbade länderna att någonsin kunna
bygga upp sina ekonomier. eller arbeta
för demokrati och modernisering.
Dessutom är det bättre för flyktingarna
att bo i ett land där man talar samma
språk, har samma religion och samma
kulturella bakgrund.

Miljön är viktig att värna om.
Abortfrågan är också viktig. Att vi vär-
nar om våra äldre, som ofta under

"Vihar inte fått vårt land
av våra förfäder,

vi lånar det av våra barn."

strävsamma förhållanden byggt upp vårt
land, borde för alla vara en självklarhet.
Våra barn och ungdomar måste få bra
läromedel. De skall inte behöva oroa sig
över om de kommer att få arbete och
bostad, när de skall ut i vuxenlivet.

Framtiden främst
Vi har inte fått vårt land av våra förfä-
der, vi har det till låns av våra barn. Vi
måste leva efter det, så att vi har något
att erbjuda dem, när de skall ta över.

1990 blev jag vald till Sverige-demo-
kraternas talesman tillsammans med
Anders Klarström, och det är jag stolt
över. För Sverigedemokraterna är det
parti som svenska folket så väl behöver,
och vi skall inte svika våra väljare, det
lovar jag.
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LAGESRAPPORT

RIKET RUNT
Sverigedemokraterna går framåt över hela landet.
Norrköping
I Norrköping ställer SO upp med rikskända
profilerna Roger Lindh, Krister Thelin och
Madeleine Larsson i toppen på kommunal-
valslistan. SD-Norrköping sänder numera när-
radio och har dessutom tryckt upp 10.000
lokala klistermärken, förutom mängder av
flygblad och affischer.

Säter
I Säters kommun har det i valrörelsens elfte
timme beslutats om valdeltagande. Detta har
lett till helsidesrubriker i såväl Borlänge tid-
ning som i Södra dalarnas tidning. Fyra namn
på listan, och ordförande Henrik Lindsten tror
på kommunmandat.

Växjö
I Växjö har Mats Tolgen varit ute i både lokal-
radio och lokalpress. SO-Växjö har sju namn
på kommunlistan och regionsamarbete med
grupper och föreningar i Jönköping, Eksjö,
Värnarno, Nässjö och Kristianstad.

Haparanda
Jan Salminen är första namn på kommunlistan
i SD:s kommunförening. Ingenstans har vi
varit så uppmärksammade som här, och dess-
utom har uppmärksamheten varit ovanligt
saklig. Här ligger vi bra till för att få kom-
munmandat.

Dals Ed
Fem namn finns på kommunlistan i Dals ed,
den kanske hetaste kommunen för SO. Ett av
dessa är Solveig Rehnhammar, som också är
fjärde namn på riksdagslistan. Hennes namn
är välkänt på insändarsidorna i lokalpressen.

Örebro
Mikael Eriksson toppar kommunlistan här,
och har ytterligare fem namn under sig.
SD-Örebro har haft omfattande aktiviteter

runt om i Närke, och mer därtill, tillsammans
med bland annat SD-Karlskoga.

Göteborg
Förra valet fick SD 198 röster i Göteborg. Det
här valet kommer vi att få betydligt fler. En
intensiv valkampanj pågår, bland annat har
Johan Lindgren från SO deltagit i en direkt-
sänd radiodebatt mot invandrarverkets
Christer Munter och Bengt Odlöv (S).

Även i kranskommunerna runt Göteborg
finns det mycket aktiva, självständiga kom-
munföreningar, bland annat i Kungälv och
Mölndal. Den sistnämnda har varit mycket i
elden. Hårt arbete med bland annat lokala
flygblad och klistermärken har givit uppmärk-
samhet i lokalpressen, och det bör finnas
chans till mandat i kommunfullmäktige även
här.

Höör
Av de fyra namnen på listan, i denna av aktivi-
tet sjudande skånekommun, är tre kvinnor. Vi
har mycket god chans att ta mandat här, lik-
som 1. ••

Åkarp
I denna kranskommun till Malmö ställer vi
upp med sju namn på listan. Åkarparna funge-
rar som pådrivare i hela norra skåne. Bland
annat i Lund, där man satt fart på lokala akti-
vister, som flera gånger täckt kommunen med
flygblad och uppmärksammats i lokalpressen.

Karlskrona
Här har vi ingått i valallians med svenska fri-
hetspartiet, ett parti med klart nationell linje.
SFP tror sig ha goda chanser till mandat i
kommunen och kommer att distribuera SD:s
riksdagsvalsedlar tillsammans med sina egna
kommunala valsedlar. Vi önskar dem själv-
klart, lycka till!



ÖREBRO KOMMUNFÖRENING
o ••

FEM FRAGOR TILLEN AKTIVIST I SD-OREBRO

SO-Örebro bildades i september
1989 och har sedan dess varit
en av våra mest aktiva kommun-
föreningar. Mikael Eriksson val-
des i våras till talesman för So-
Örebro och han står som första
namn på kommunlistan.

SO-Kuriren stöllde fem frågor
till Mikael.

Varför gick du med i SD?
- Jag har under lång tid, med
oro, sett hur vår en gång så
vackra och trygga nation, förfal-
ler på grund av massinvandring-
en. Det är inte möjligt att ta in
dessa mängder av människor
från andra kulturer, som inte är
förenliga med vår långa tradition
av demokrati och social trygg-
het. Massinvandringen är ett hot
mot både våra etiska normer och
vårt ekonomiska välstånd.

Vad anser du om Sverige och
EG?
- Ett svenskt medlemskap i EG
kommer inte, som många tror,
att automatiskt leda till ökad till-
växt. Vad vi istället måste göra,

är att genomföra en skatteom-
läggning som gör det möjligt för
industrin att producera i Sverige,
annars kommer både arbetstill-
fällena och investeringarna, att
fortsätta strömma ut ur landet.

Problemet är egentligen ett
systemfel och alltså mycket mer
komplicerat och svårare att lösa
än vad vissa tycks tro. EG är på
intet vis någon lösning på de här
problemen, tvärtom kommer ett
inträde att leda till ökad arbets-
löshet och hota vårt välfärdssys-
tem. Pensionssystemet, havande-
skapsersättningen och miljöför-
störingen är exempel på hotade
områden. Snusförbudet visar
med all tänkbar tydlighet hur
mycket respekt EG har för små
grupper och länder. Allemans-
rätten är ett annat hotat område
som ligger mig väldigt varmt om
hjärtat.

Vilken stor svensk beundrar du
mest?
-Jag beundrar Erik Gustav
Geijer. Han var fÖrlattare, kom-
positör och diktare. Dessutom
var han en framstående medlem
av Götiska förbundet. Framför-
allt som diktare lyckades han

KOMMUNVAL-91
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OREBRO

SVERIGEDEMOKRATERNA

Örebro har blivit ett riktigt
starkt SO-näste, tack vare en
aktiv kommunförening, som
med hjälp av SO-Karlskoga
täct såväl Örebro som övriga
Närke.

Vad tror du om SD-Örebros
chanser i valet?
- Örebro är en ganska stor kom-
mun, och våra resurser är väldigt
små, om man jämför med de
stora partierna. Men ändå tror
jag att det skall vara möjligt för
oss att ta ett eller ett par mandat.
Det skulle vara väldigt roligt om
vi kom in, vi är ju en verklig
folkrörelse, allt bygger på vanli-
ga små människors satsade peng-
ar och arbete. Om inte annat .så
är jag säker på att vi kommer att
ge de etablerade partierna en
knäpp på nosen, för vi kommer
att få mer röster än de vågat
drömma om!

. Är det något du skulle vilja säga
till Kurirens läsare?
- Var trogna vår sak. Sanningen
är alltid sanning, oavsett om den
erkänns av ett flertal eller blott
ett fåtal. Men en sant fri männis-
ka följer inte i andras ledband.
Han eller hon står trygg i sin
övertygelse och vet att hans eller
hennes tid snart skall vara inne.
Och nu, under nittiotalet, så är
äntligen vår tid kommen.
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FRANZ SCHONHUBER

Republikanernas ledare -
Nationalismens ansikte i det nya Europa!

Den 7:e september kl. 74.00
välkomnar vi till Medborgar-
husets stora sal Republikaner-
nas ledare Franz Schönhuber
Han kommer som represen -
tant för Europaparlamentet,

där hans parti har sex repre -
sentanter.

Nationalismen sprider sig i
hela europa, och en av dess
främsta företrädare är Franz
Schönhuber. Hans parti
Republikanerna , var med
sina 4,7% mycket nära att ta
sig in i den tyska förbunds-
riksdagen, men den har en en
gräns på 5%, så tyvärr lycka-
des det inte den här gången.

FRANZ
SCHÖNHUBER

Det är med stor glädie vi välkom-
nar ledamoten i europaparlamen-
tet, Frans Schönhuber. Herr
Schönhuber är ledare för det
tyska partiet Replikanerna, som
är vår motsvarighet i Tyskland.

Förhoppningsvis kommer vi
inom en alltför avlägsen framtid
att spela en lika stor politisk roll i
Sverige, som de spelar i
Tyskland. Det giuter stor förhopp-
ning att se hur de europeiska
nationalistpartierna etablerar sig i
sina respektive länder och hur
Republikanerna, Franska
Nationella fronten och det
Flamländska blocket ser ut att ha
stabilt fotfäste i EG-parlamentet.

Som vi alla vet växer sig
nationalismen allt starkare,
framförallt i de östra delarna
av Tyskland, så med mycket
stor säkerhet sitter våra
meningsfränder Repu blikan -
erna i en stark position efter
nästa val.

På många sätt påminner
Republikanernas situation i
Tyskland om vår situation här
hemma. Ett vänsterdominerat
media har försökt smutskasta
dem och anklagat Schönhuber
och hans parti för att vara
nazister och rasister. Men det
har inte stoppat republikaner-
nas marsch mot makten, sna-
rare har den uppmaärksamhet
som var ämnad att sätta stopp
för deras verksamhet bidragit

till att Republikanerna idag är
ett av de etablerade partierna.

Vägen via EG
EG-parlamentet är intressant
eftersom det visat sig bana
väg för partier som väljarna
inte vågat rösta på, eftersom
de trott att de ändå inte skulle
komma in.

N är sedan partiet ifråga
fått ett antal procent och kan-
ske flera mandat, går det
betydligt lättare i de nationel-
la valen. Det är inte utan att
man undrar hur många röster
SD skulle få om folk vågade
rösta efter sin övertygelse
istället för av vana eller efter
vad media säger.

Johan Lindgren



INTERNATIONEll ÖVERSIKT

NATIONALISMEN -

ER INGA GRÄNSER
IFrankrike: heter det sam-

lande namnet för all natio-
nell verksamhet Nationella

Fronten. Dess karismatiske
ledare Jean Marie Le-Pen är
en välkänd man i hela det
nationella Europa. NF är idag
Frankrikes tredje största parti.
I det senaste valet fick de över
14%, och är med det Europas
största nationella parti.! sär-
skilt invandrartäta distrikt
som ex det starka NF-fästet
Marseille, var de nästan dub-
belt så starka. Med tanke på
hur stor del av befolkningen
där som är invandrare, blir
siffrorna hos den franska
delen av befolkningen
anmärkningsvärda.

Skulle vi översätta dessa
siffror till ett liknande område
i Sverige som exempelvis
Rinkeby eller Tensta, skulle
motsvarande siffra bli över
50%.

Anledningen till att det inte
är så, är Sveriges vänstervrid-
na massmedia som försöker
framställa de som är tveksam-
ma till massinvandringen som
okunniga och fördomsfulla.

I de länder där de nationel-
la partierna har skördat störst
framgånar har massmedia
tvingats anpassa sig till opini-
onen. I Frankrike har de flesta
större partierna skärpt sin
hållning i invandringsfrågan.
Det är inte längre politiskt
möjligt att samtidigt föresprå-
ka en invandringsvänlig poli-
tik och att aspirera på att
behålla den politiska makten.

Norr om Frankrike hittar vi
Belgien. vars huvudstad intimt

förknippas med den europeis-
ka gemenskapen, EG. IBelgien
har VIaams Blok, det flam-
ländska blocket gått kraftigt
framåt, så kraftigt att de idag
räknas som en av de tre stora
på den nationella scenen i
Europa. IBelgiens näst största
provins, Flandern, fick de i det
senaste valet över 30%. En
stor framgång som föder för-
hoppningar!

De nationella partiernas
framgångar har aldrig varit
större. Ett årtionde av interna-
tionalistisk yra, har tagit en
ände med förskräckelse.
Flyktingkraval-
ler i England,
Frankrike,
Tyskland och
en rad andra
länder har tyd-
ligt visat att
politikernas
experiment med
det internatio-
naliserade sam-
hället, kraftigt
har misslyckats.
I de mest invandrartäta områ-
dena har brottsligheten ökat,
missbruksproblemen saknar
motsvarighet, och den sociala
utslagningen är så stor att den
i sig underkänner de politiker
som förordat denna vansinni-
ga politik.

Mönstret är det samma i
hela Europa, förslumning, hög
brottslighet och social misär
talar sitt tydliga språk, det är
inte utan att man undrar var-
för man inte ser några invan-
drarornråden i höginkomstta -
garnas områden varken i

Danderyd, eller i Londons
fashionabla West End. Kanske
hade våra folkvalda politiker
redan på förhand förstått hur
det skulle gå, men böjde sig
för industrins intresse för bil-
lig arbetskraft. Det är du och
jag som idag får betala räk-
nmgen.

Republikanerna, som du
kan läsa om på motstående
sida är Tysklands starka nati(}
nella parti. Eftersom du kan
läsa mer om dem i den arti-
keln går vi inte djupare in på
dem här.

Tyvärr är den nationella
kampen inte
lika framgångs-
rik i hela
Europa.
Holland borde
fungera som ett
varningsmärke
för de interna-
tionalister och
flumIiberaler
som föresprå-
kar fortsatt
maSSInvan-

dring. IHolland har regering-
en fullständigt givit upp kam-
pen mot narkotikan, det grova
våldet har brett ut sig allt mer
och den politiker som vill att
vi ska ha ett Red light district
även i Sverige, är milt uttryckt,
inte längre förtjänt av sina väl-
jares förtroende.

Nu är det dags för oss sven-
skar att visa att vi är med i
den nationella vågen. Låt SD
visa vägen!

Den europeiska nationalis-
men har framtiden för sig!

Johan Lindgren



PARTILEDARVECKAN

SD PÅ GOTLAND
ANDERS KLARSTRÖM TALADE I ALMEDALEN

Under partiledarveckan åkte ett antal av oss hårt arbetande

patrioter till Visby för att ge gotlänningarna lite kunskap om

oss, det nya alternativet i svensk politik. Vi hade fantastisk tur med

vädret, och ingenstans har vi blivit lika positivt mottagna som här.

Gotland har väldigt få
"flyktingar" om man jämför
med fastlandet, samtidigt som
försvarsviljan och hembygds-
kärleken är starkare än på de
flesta håll. Aven turisterna var
positiva och tog glatt emot
våra flygblad och hälsade glatt
på oss när vi affischerade.

Flera tidningar skrev om
oss, bland annat Dagens
Nyheter, som skrev att vårt
budskap syntes på "varje
plank och mur i Visby".
Naturligtvis satt det ingenting
på ringmuren, vilket man kan-
ske annars kan tro med led-
ning av DN:s formulering.
Sant är i alla fall att vi gjorde
oss ganska välkända, och att

vi fick bra respons från de
flesta vi mötte.

Fredagskvällen före mötet
hade vi flygbladsutdelning på
Strandgatan i Visby, det är
den stora nöjesgatan där de
flesta diskotek och krogar lig-
ger. Det var mängder med folk
kring platsen där vi stod, Ola
Sundberg, som är SD:s kam-
panjledare under valkampan-
jen, jonglerade med sina eld-
facklor, och stämningen var
på absolut topp. Vi delade ut
mängder med flygblad, talade
i megafon och sålde SD-mate-
rial - utan tvekan en av resans
absoluta höjdpunkter.

På lördagen var det dags
för vårt stora möte i

ANDERS
KLARSTRÖM

Ta/et i
A/meda/en
rönte stor upp-
skattning.
Faktum är att
vårt möte var
det tredie stör-
sta, bara (s) o
(Nyd) hade
f/er åhörare.

Almedalen, trots hård kon-
kurrens från det vackra vädret
samlade vi cirka 250 åhörare
som fick se Ola jonglera,
Madeleine Larsson berätta om
partiet och Anders Klarström
hålla ett mycket uppskattat
tal. Anders talade bland annat
om problemet med de så kal-
lade värstingarna, och att det
inte är något fel att de får åka
till Västindien, problemet är
att de kommer tillbaka igen ...

Sammantagningsvis var
Gotlandsresan en stor fram-
gång, vi nådde ut till mycket
folk och hade ett bra möte.
Tyvärr valde massmedia att
tiga om vårt möte, Rapport
stod och intervjuade Birger
Schlaug, vars miljöparti drog
cirka 70 åskådare, samtidigt
som vi hade mer än tre gånger
så mycket folk i Almedalen.



PARTIBUTIKEN

FÖR
SVERIGES

BÄSTA

SVEJUGFDEMOKllATERNAS PROGRAM
ANTACETVID hSM01ET DEN 10.JUNJ "89

PrillOu

STIPPA
INVAS/INENI

•• O

KOP VART PARTIPROGRAM:•• ••
"FOR SVERIGES BASTA"
I vårt trettiosidiga partiprogram
kan du läsa om våra ideer och
våra målsättningar. Varje med-
lem bör ha ett exemplar för att
kunna läsa om var partiet står i
olika frågor. Programmet är läs-

värt och innehållsrikt, och vi
rekommenderar alla som vill lära
sig mer om SDs politik att läsa
det. Beställ genom att sätta in
30:- på pg: 23 45 65-0 Märk
talongen: "Partiprogram"

-RÖSTAPÅ-
SUfRIGfDfMOKRATfRNA

Tel 08 - 641 20 11
•• •• ••SD:S VALKANDA KLISTERMARKEN!!!

På gator och torg syns våra
glada klistermärken. Visst blir
du själv glad när du ser ett

SD-märke på stan! låt andra
erfara samma glädje, köp
våra klistermärken i sorterade

buntar om 100 st. Pris 50:-
per bunt. Insättes på postgiro:
23 45 65-0 "KIistermärken"

O

REA PA POLITISK KUNSKAP!
"Inte mycket återstår att säga när du
ställs inför det slutliga valet. Skall du
bli den revolutionära krigare som
kämpar för nationell frihet eller den
fege stackare som böier sig för att
kyssa de skitiga stövlarna på ett rut-
tet system."

Ovanstående citat är hämtat ur Derek

Hollands skrift, Den politiske soldaten. Den och
flera andra skrifter säljer vi under en begrän-
sad tidsperiod för 10:- st. Pg: 23 45 65-0

"SISTE SVENSKEN" & "INDIANERNA"
Våra mycket populära bildekaler finns fortfarande till försäljning. 30:- st. Skriv vilken du vill ha.

MORGONDAGENS HISTORIEBOK
BSS-Ett försök att väcka debatt.
Det här är svensk nutidshistoria. läs om hur den
svenska nationalismen fick sin moderna form.
250 välfyllda sidor, med allt om hur BSSbilda-

des och om människorna bakom. Boken kan
användas som läromedel i studiecirklar. Vi hjäl-
per gärna till med information om hur du startar
en! 150:- Pg: 23 45 65-0 "BSS -Ett försök"



~Dettavill
SVERlGEDEMOKRAJlRNA
• Stoppa massinvandringen

Sverige måste kraftigt begränsa invandringen, samt hjälpa invandrare, som
vill flytta tillbaka till sina ~emländer. Utvisa alla kriminella invandrare.

• Skärp straHen för grova och upprepade brott
De som grips för grova brott, som rån och misshandel, släpps fria alldeles för
snabbt. Att frige någon som skadat en människa allvarligt, efter halva straffti-
den är inte försvarbart i något fall.

• Sanera den svenska ekonomin
Den svenska byråkratin sväljer varje år enorma belopp, samtidigt som vi
skänker bort pengar till militärdiktaturer, och miljardbelopp öses över
lyxflyktingar från andra sidan jordklotet.

• Stärk familien
Det skall inte vara nödvändigt för en familj att dubbelarbeta för att ha råd att
leva. Barnfamiljer skall ges ekonomiska möjligheter att låta en av föräldrarna
vara hemma med sitt barn.

• Arbete åt alla
Satsa på småföretagarna och verka för att svenska företag investerar
Sverige, istället för i Europa. Alla svenskar har rätt till arbete.

• Bostäder åt folket
Idag byggs bostäder som vanligt folk inte har råd att bo i. Det är inte accep-
tabelt. Bygg bostäder som folk vill ha, och har råd att betala för. Stoppa förtu-
rerna för "flyktingar", det är svenskarna själva som skall ha förtur till sina
bostäder.

• Vård och äldreomsorg
De pengar vi idag öser ut tilr u-hjälp, massinvandring och byråkrati räcker
mer än väl till för att få en fungerande vårdapparat.

• Bättre skola och utbildning
Skolan skall inte bara lära eleverna "matte och engelska", den skall också ge
dem en grund att stå på, vad gäller etik och moral.

• En levande landsbygd
Stoppa utarmningen av landSbygden. En väsentlig del av vårt kulturarv ligger
hos de som arbetar där.

• Nei till EG
Svenska folket måste få säga sitt om en EG-anslutning. Ett så stort beslut måste
debatteras offentligt innan en anslutning kan vara aktuell. Sverige skall inte
styras från Bryssel.

••••



MEDBORGARMARSCH Be
••

STO OTE I STOCK OLM

Lördagen den 7 September, Höjdpunkten i valrörelsen!
Stor demonstration genom Stockholm!
Möte där: Anders Klarström håller tal!

Franz Schönhuber håller tal!
plus en massa underhållning!

Missa inte århundradets bästa möte!
~ Lördagen den 7 September.

Samling: Linnestatyn i Humlegården,
Stockholm. (Buss 46 stannar inärheten, Nännaste T-
bana är östennalmstorg, u~ng rrot Stureplan)

MÖTET: Vi kommer att vara framme vid
Medborgarhuset kl 13.30-14.00 , där vi gör
insittning i Stora hörsalen.

Vi demonstrerar från Humlegården till
Medborgarhuset. I Medborgarhuset
kommer Ledamoten av
Europaparlamentet och även ledaren för
det tyska nationella partiet
REPUBLIKANERNA, Franz Schönhuber
att informera om EG mm. Därefter
kommer SVERIGEDEMOKRATERNAS
Talesman Anders Klarström att hålla ett
tal om SD:s politik och läget en vecka
före valet.

SLUT UPP OCH DEMONSTRERA.
•• ••

• FOR FADERNESLANDET!
• MOT INTERNATIONALISMEN!

Tänk på detta: -Åker du bil från landsorten till Stockholm, var då ute i god tid så att du hittar
rätt och även hittar en lämplig parkering. - Var på plats i god tid. - Ha en vårdad klädsel och ett
nyktert uppträdande. Om du är äldre och har svårt att gå med i demonstrationen så kan du
komma direkt till mötet ( ca 13.30-14.00) T-bana Medborgarplatsen.



lI/1L~11tP/l1tfJ&1tS
11tiJ7&1t

På samtliga av dessa möten kommer minst några
representanter från riksorganisationen, tex Anders Klarström,
Ola Sundberg, Madeleine Larsson vara närvarande.

24/8 Växjö: SD-Växjö har torgmöte mellan kl 11.00-1l.00 Därpå
offentligt möte i Godtemplargården (IOGT-NTO, mittemot
konserthuset) kl 14.00-16.00

24/8 Karlskrona: Torg möte, Fisktorget kl 18.00

24/8 Dals ED: Torgmöte på Stora torget kl 14.00. Därefter
kampanj dag.

25/8 Malmö: Torgmöte på Stortorget kl 12.30-14.00. Därefter
kampanjdag.

31/8 Norrköping: Torgmöte, Domustorget kl 14.00-15.00.

31/8 Vårgårda: Offentligt möte, Vårgårdarastan kl 17.00.

1/9 Göteborg: Offentligt möte i samlingssalen på Dr. Fries torg kl
14.00, hela dagen är för övrigt kampanj dag i göteborg med
flera torgmöten, flygbladsutde1ningar etc.

1I!lHriilft 0/1( ~tJjt' ria ~iJ~taJt'/1(/1(,
Du har förhoppningsvis tillsammans med denna kallelse fått valsedlar. Vi har på många platser i landet
kommunlistor med kandidater, på ett fåtal ställen även landstingsvalsedlar med kandidater. I detta
utskick som har gått ut till hela riket har vi för enkelhetens skull i de flesta fall skickat med
partimarkerade valsedlar utan kandidatnamn. Skulle Ni behöva fler valsedlar går det visserligen att
beställa från oss, men det går också att skriva Sverigedemokraterna på en blank valsedel i ett enda ord -
obs. inget bindestreck . Så därför bör du nu uppmana så många som möjligt att göra så. Kommer
Sverigedemokraterna in i Riksdagen? Vi har inte satt upp det som något mål, däremot ser vi långsiktigt
på det hela och inser då att för att 1994 komma in i riksdagen krävs det i det här valet att vi får en
någotsånär respektingivande siffra . Men vare sig vi kommer in i riksdagen eller inte är en röst på
Sverigedemokraterna aldrig bortslängd, den är nämligen det mest effektiva medel som finns för att få
"gammelpolitikerna" att ändra sin politik, tills vi kommer in i riksdagen! Kommunalt räknar vi med att
ta ett flertal mandat runtom på olika platser i landet. Så var du än bor i vårt vackra land så skall du
alltså rösta på Sverigedemokraterna i såväl riks- kornmunal- som landstingsval.


