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, detta nummer:
Det är mitt i sommaren, Danmark
har just vunnit fotbolls EM och det
är som vanligt riktigt skoj att vara
SD:are.
Bland det roligaste är att vara
redaktör för "Kurren", för då får
man hela tiden bevis för att SD har
valt den rätta vägen. Sen vi gjorde
den så kallade Schönhuberkuriren
(Nr 14 1991) har vi fått en helt otrolig respons. Tidningen går mycket
lättare att sälja ute på gator och torg
sedan vi jobbat upp layouten och
moderniserat oss ett par snäpp!
En annan sak som gör oss här på
redaktionen väldigt glada är när vi
får stora beställningar på buntar
med tidningen. Förra numret sålde
vi vår första "hundra-bunt" och det
känns verkligen som ett erkännande
att andra uppskattar ens arbete!
Från och med det här numret
skall vi också ha en utlandssida, där
vi kommer att bevaka sådant som är
betydelsefullt
för oss nationella.
Den här gången skriver vi bland
annat om Danmarks nej till ED. Det
verkar roligt att vara dansk!

Vi pd redaktionen önskar alla
nationalister en riktigt trevlig
fortsättning pd sommaren.

Redaktionen
SD-KURIREN

Ordföranden håller i pennan

3:

SO· Debatt

4

Sidan f=ertl

!)

• Kul ku Itur

6

~ati()nalda~en

jr

Jlartibutiken

~•
!tida

~

Run!trtled !tvarar Balder

•
:
•

•
•
•
•
•

10-11

Re~ i()nal p()litik

12

Utrike!t

13 •
••

K()r!t()rd

•• Vad !ty!t!tlar
••
• SO

••
•
••

••

14 :

•

"flyktin~arna"

()ch j()rdbruket.

••

•
rtled? .. 1!) :
••

16:

•

SD-Kuriren
StOd SO-Kuriren

Prenumerera

på SO-KURIREN

OU prenumererar på 6 nummer för 120 kronor som insänes på
Sverigedemokraternas postgiro 23 45 65 - O. Märk talongen "6 nr SOK". Ou
kan också prenumerera på 12 nummerför 220 kr.

Skriv till SO-KURIREN
Redaktionen tar tacksamt emot pressklipp eller synpunkter på innehållet.
Anteckna datum på eventuella pressklipp och ange vilken tidning de kommer
~rån. SD--KURIREN tar även emot manus till artiklar, helst maskinskrivna
(gärna med dubbelt radavstånd). Bifoga gärna foton (som du själv tagit) tillsammans med din artikel. Vi kan tyvärr ej återsända insända manus.

SD--Kuriren är i extra behov av ekonomiska bidrag för an ständigt kunna
utvecklas. Vi är tacksamma för alla bidrag, stora som små. Använd alltid
Sverigedemokraternas postgiro 23 45 65 - O och skriv "Tidningsfonden" på
talongen.

Innehållet i SO-KURIREN
Innehållet behöver inte alltid överensstämma med Sverigedemokraternas
officiella ståndpunkt. Ansvarig utgivare: Anders Klarström.
Redaktion: Erik Oahlen, Fredrik Jansson, Camilla Stefans.
Layout och design: Johan Lindgren, Richard Eksäter.
SD-KURIREN, Box 200 85 104 60 STOCKHOLM. Postgiro 23 45 65 - O
Telefax: 08 - 643 92 60 Eftertryck tillåtet endast om källan anges tydligt med
fullständig adress. SO-tryck, STHLM Juli1992. ISSN 0284-6861

Oj, vad tiden flyger iväg.
Nu har det nästan glitt en
tredjedel av tiden mellan
valen 1991 och 1994.

är dessa rader skrivs skiner
solen starkt på himlen,
sommaren har just slagit
igenom på allvar och nationaldagsfirandet står för dörren. Just nu tycker jag att
stämningen inom vår rörelse är bättre än någonsin. Det finns en
härlig sammanhållning och ett fint
kamratskap. Man får ständigt känslan
att vara en del av ett lag som arbetar
envist mot ett och samma häll.
Kanske jag precis som Conny
Evensson har förmånen att vara med
och träna fram ett blivande vinnarlag.
SD är ett vinnarlag, helt klart.
Just så här i sommartid, när man
vistas ute i vår vackra svenska natur,
så grips man av att ännu är det mycket
som är oförstört vackert och fint, värt
alla uppoffringar att försvara.
Man kan tyvärr heller inte låta bli
att slås av den aningslöshet och naivitet som ännu härskar bland vårt folk.
Vad blir det kvar av denna idyll om vi
förpassas in i den så kallade Europeiska gemenskapen? Hänsynen till
människor och natur förutsätter i
många fall småskaligheten och en
variationsrikedom. lEG-maskineriet
härskar stordriftstänkande, den hårda
konkurrensen och kortsiktiga vinstmotiv.
Det tycks som om ett helt folk tappat känslan för vad frihet och nationellt oberoende innebär. Det är bara
att se sig om bland våra grannländer. I
Baltikum har man nu vunnit sin frihet

åter efter hård
kamp. Samma sak
med Polen, fd
Östtyskiand, med
flera länder. I
Jugoslavien rasar
ett blodigt inbördeskrig där olika
folkgrupper
och
nationaliteter kämpar för nationellt
självbestämmande. Men här i Sverige är dansen kring
guldkalven det konsumtionsfixerade
folkets alltmer desperata tröst och mål
i tillvaron. Yrvaket står det allt klarare
för folket vilka ödesdigra konsekvenser som EG, massinvandringen och
annat för med sig.
Den ena opinionsundersökningen
efter den andra visar på sympatiströmningar åt värt häll. Vi Sverigedemokrater måste nu få vårt folk att få
förtroende för oss och det är klart att
åsiktsmonopolet kommer att göra allt
för att förpesta tillvaron för oss. De
har
t om sina egna spioner. Som
Hans Andersson (som med myndigheternas goda minne för ett olagligt
register
över
oss),
Anna-Lena
Lodenius (som även hon har ett register), Helene Lööw ("Forskare" i
Göteborg) och Hans Lindquist (självutnämnd "rasistjägare"). Detta är
naturligtvis ingenting nytt, men vi ska
trumma på i kampanj efter kampanj
tills vi samlar tusentals på våra möten
och demonstrationer.

Ni där ute i landet har en skyldighet att ställa upp, var ni än bor. Det
finns alltid något som du kan göra. Vi
har t om utvecklat en mer detaljerad
aktivitets lista än vi har haft tidigare.
Vårt parti måste redan nu mönstra
fram lämpliga kandidater till fullmäktige, landstings och riksdagsvalen
1994. Och mycket pengar behövs.
Vi Sverigedemokrater är till för
dig - svik oss inte. Kanske möts vi på
något möte i höst, då sätter vi ordentlig fart på mötesverksarnheten.

PS
Ni som vill veta mer om EG och
hur vi Sverigedemokrater ser på de
enskilda sakfrågorna i EG-debatten, som regionalpolitik, skatter
och följderna för det svenska jordbruket, kan beställa vårt handlingsprogram som nu fårdigställts.
(Se partibutiken.)
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Köp SO-Kuriren
i bunt -Du också!

Valfonden

Bland det som går bäst i Och vi lovar, på fotbollsmathela partiet är försäljningen -cher och marknader och
av SO-Kuriren! Många, både sån't är det inga problem att
kommunföreningar
och sälja. Passa på att tjäna lite
enskilda medlemmar köper pengar till din kommunföre"Kurren" för att sälja den ning samtidigt som du hjälvidare. Köper du 100 ex kos- per till att sprida budskapet:
tar den faktiskt bara 10:- st! Köp SO-Kuriren i bunt!

Priser:
10 st: 150:-, 25 st: 300:-, 100 st: 1000:Priset inkluderar porto. Inga kostnader tillkommer. Sätt
in beloppet på Pg: 23 45 65-0 Märk talongen med antal
önskat antal exemplar .
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Ar du inte medlem?
Bli det!
Ett medlemskap i Sverigedemokratema är ett av de
bästa sätten att hjälpa vårt land att inte förstöras av
galna internationalister och mediahyenor. Bli själv
en nagel i ögat på Bengt Westerberg och hans
Sverigehatande kumpaner!
Sätt in 200:- ph, Pg: 23 45 65-0

92-06-22:/
13 155:-
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MANADENS
LANDSFÖRRADARE
Hans Alfredson har förtjänat utnämningen
genom
sin
senaste
utställning
"Från
Kåldolmar till kunglig/leter"
på Skansen i
Stockholm. Iden kommer ifrån Hans Alfredson
själv och han motiverar sitt beslut med att
"Skansen skall inte bara visa det svenska,
utan också det som invandrarna tagit hit"
Hans Alfredsons vapendragare, den grekiske landsförrädaren och kommunisten Theodor
Kallifatides fick äran att klippa av bandet när
utställningen invigdes. Och det var självklart
inget blågult band utan ett ljusgult, lila och
pistagegrönt!!!
Hans Alfredsons agerande strider helt mot
grundaren Artur Hazelius intentioner. USCH!
Hans Alfredson, du förtjänar verkligen titeln:
MÅNADENS l.ANDSFÖRRÄDARE!
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Liberaler kastar
sten; glashus
-Igen!
Liberal Ungdom heter en tidning som tycker
om att tala om hur mycket den respekterar
varje individs frihet. I nr 3, 1992 förekommer
bl. a ett citat av John Stuart Mill - "Om alla
människor utom en enda hyste en enda åsikt
och blott denna enda vore av motsatt
mening, skulle mänskligheten lika lite ha rätt
att tysta ned denna enda, som hon, om hon
hade makt därtill, skulle ha rätt att tysta ner
hela mänskligheten." Tidningen i övrigt är full
av svulstigt skryt om hur tolerant och vidsynt
liberalismen är. Ändå så uppmuntrar man
sina anhängare att täcka över budskap som
man inte gillar med sina egna. Kanske skulle
ett citat av Lenin vara på sin plats (för ovanlighets skull): "Man ska bedöma folk efter vad
de gör och inte efter vad de säger."

T ...
Kommuner
skall tvingas ta
imot flyktingar!

Pensionär jast
jöropiumsmuggling.

Regeringen förbereder nu
lagändringar som skall göra
det möjligt med såväl
tvångsåtgärder mot kommunerna för att tvinga dem
att ta imot flyktingar även
om de inte själva vill.
Man skall även kunna
använda lokaler av olika
slag till uppehälle åt flyktingar, oavsett vad lokalerna varit avsedda till från
börja. Lagändringarna är
faktiskt så extrema att till
och med Invandrarverkets
chef Christina Rogestam
har ställt sig tveksam. Det
säger ganska mycket!

Tullen i Linköping stoppade den 14/5 en 72-årig
kvinna som hade cirka 45
gram råopium med sig.
Kvinnan som visade sig
höra hemma i Iran, anlände
med flyg från sitt tidigare
hemland och i kragen hittade polisen opiumet insytt.
Kvinnan har i förhör uppgett att hon är politisk flykting, vilket polisen inte håller för troligt eftersom hon
vistas större delen av året i
Iran. Polisen ställer sig
även frågande till hennes
flyktingstatus, då kvinnan
tidigare uppgett att hon flytt
av politiska skäl.

Nya sjuka
asylregler.
Invandrarverkets redan så
liberala regler för asyl skall
nu ytterligare ändras till det
mildare.
I dom nya reglerna, vad
gäller asyl och uppehållstillstånd, står det att även
långa väntetider på förläggningar skall gälla som förmildrande skäl för asyl.
Alltså: Folk som har svaga
skäl för asyl kan nu alltså få
stanna på grund av långa
väntetider.
Det måste vara därför
som invandrarverket låter
folk sitta så länge på förläggningarna.
Varför sa ni inte det på
en gång?

Förvirrad
svensk nedslagen den 17/5
I DN kunde vi läsa om hur
en 65-årig man blev brutalt
nedsparkad aven
norsk
kvinna i Kungsträdgården i
centrala
Stockholm
på
Norges nationaldag.
Den norska kvinnan
hade retat upp sig på ett
plakat som mannen bar som
hade texten "Nationalism
leder till krig. En nationalist
är alltid en rasist." Kvinnan
retade upp sig, sparkade ner
mannen och krossade hans
glasögon. Efter ett tag så
kom ytterligare några norrmän till undsättning och
förstörde även mannens
plakat.
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Den största av Vasar var
"Lejonet från Norden" Gustav 1/
Adolf. Han förde ett framgångsrikt krig med en ny stridsteknik
och storslagen arme. Han dog
en ärofull död på slagfältet

protestantiska
furstarna
i
Tyskland
stod
under beskydd av
frankrikes katolska kung och
storfursten
Konstantinopel.
Då Gustav Adolf
landsteg i Tyskland, stödde inte
ens det protestantiska
Nederländerna honom.
Det som fick Gustav Adolf att
börja sitt fälttåg i Tyskland var en
världslig maktfråga. Frågan om vem
som skulle vara härskare över Östersjön.
Gustav Adolf själv har i sina brev
till Axel Oxenstierna och i sina förhandlingar med de svenska ständerna
aldrig antytt någon annan orsak. År
1629 höll Gustav Adolf möte på
Uppsala slott med riksrådet och de
svenska junkrarna. "Genom kejsarens,
i det han kommit Sverige alltför
nära." Antingen måste vi invänta kejsaren i Kalmar eller uppsöka honom i
Stralsund. De beslöt sig för ett offensivt krig, då Sverige inte kunde bära
krigets tunga bördor. Gustav Adolf
landsteg i Pommern med 13.000 man,
men efterhand steg antalet till 40.000
man, en för den tiden mycket ansenlig
styrka.
Kejsarens fruktansvärda nederlag
vid mötet i Regensburg var orsaken
till Gustav Adolfs segertåg i
Tyskland.
Kurfurstarna
av
Brandenburg och Sachsen kunde inte

GUSTAF II ADOLF
arl IX dog
1611
och
efterträddes
av sin son
Gustav
il
Adolf, som då
var 17 är.
Han började sin regering med freden i Knäred, vilken han köpte på förödmjukande villkor av danskarna,
vilka hade trängt djupt in i riket. Men
gamla räkningar med Polen och
Ryssland var ouppklarade. Den polske
kungen Sigismund hade inte gett upp
sina anspråk på den svenska tronen.
Gustav II Adolf började bre ut sig runt
Östersjön.
Sverige, Finland och
Estland hade han övertagit efter sin
far. Frän Ryssland erövrade han
Kexholm, Karelen och Ingermanland.
Frän Polen Livland och de Preussiska
kustområdena, särskilt viktiga hamnar
som Danzig, gav en stor årlig inkomst
i tullar.
Det europeiska resultatet av det
30-äriga kriget blev att den franska
hegemonin avlöste den spanska. De

längre ha samma neutrala hällning
som de tidigare haft av ängslan för
Gustav Adolf. Över dem vältrade
Gustav Adolf offentligt skulden av
Magdeburg fall. De hade vacklat hit
och dit, tills Tillys skaror genom sitt
omilda hot mot deras land drev dem i
Sveriges armar. De sachsiska trupperna förenade sig med den svenska
hären och den 7 sept 1632 avgjordes
det vid Breitenfeld. Tilly krossade de
sachsiska regementerna som fick fly
frän slagfältet. Gustav Adolf återerövrade dock omrllctetmed sina krigsvana
trupper. Med sin rörliga teknik kastade han den kejserlig-bayerska hären in
i ett hopplöst nederlag. Gustav Adolf
behärskade nu norra Tyskland och det
södra låg som ett värnlöst byte framför hans fötter. Under vintern 1631-32
höll kungen ett lysande hov i Mainz.
När Gustav Adolf ännu en gång hade
lyckats krossa Tilly fick han ta upp
kampen med Wallenstein. Wallenstein
lyckades driva ut den sachsiska hären
frän Böhmen. Hans avsikt var att
tränga fram i Sachsen för att tvinga
Gustav Adolf att dra sig ur södra och
Västra Tyskland. I öppna fältslag möttes de 2 gänger och Gustav Adolf dog
den 6 november vid Liitzen. Enligt
Axel Oxenstierna ville kungen grunda
ett stort skandinaviskt rike. Han ville
också kapa Pommern och Mecklenburg. Ännu efter Gustav Adolfs
död huserade de svenska junkrarna i
Tyskland. svenskarna blev så småningom även kända för sina tortyrmetoder. Man lät gnida in offrets fotsulor
med salt och lät getter slicka av det.

forts nästa sida

ett Sverige där det
nästan är fult att
vara nationalist är
det tur att det finns
säkerhetsventiler
som SDs 6:e junifirande. J ag tror
nämligen att de flesta människor har
behov av att få vara stolta över sitt
land. Även om det inte råkar vara
någon stor idrotts turnering just för
tillfället.
Ett tillfålle som vi SD:are firar
med extra stor entusiasm är den svenska nationaldagen. I år träffades vi,
patrioter
frän hela
landet, på
Norrmalmstorg mitt i Stockholm. Vi
började att dela ut flygblad runt om i
city och körde omkring med en för
ändamålet preparerad lastbil, prydd

med flaggor och banderoller tog vi oss
till mötesplatsen.
Minst 200 nationella slöt upp och
var mycket entusiastiska när vår partiledare höll sitt 45 minuter länga tal,
där de flesta av de som är ansvariga
för den förrädarpolitik som idag hotar
Sverige fick veta vad de är värda!
Anders förklarade också vad vi
SD:are vill göra för att råda bot på
eländet, vilket ledde till stora applåder.
Överhuvudtaget var mötet en stor
framgång, med både tidningar och TV
närvarande. Tyvärr fick som vanligt
inte se någon direkt objektiv bild av
oss själva på kvällen framför TV:n,
men vi led inte så mycket av det eftersom vi var på stor nationell fest!
Denna kväll av nationell yra och

stolthet hade vi hyrt en fest10kal vid
en badplats strax utanför stan. Vi åt
och drack, sjöng och firade i sann
patriotisk anda och stämningen blev
minst sagt uppslupen Lite för uppslupen tyckte de mänga invandrarna som
brukar fördriva sina arbetsfria dagar
och kvällar på den nämnda badstranden. De tyckte inte alls om att se så
mycket svenska flaggor och firande
nationella, varför de ringde efter polisen!
En hel piketlast med EM-klädda
poliser infann sig och kunde förtjänstfullt ta hand om en sydlänning som
stod och gjorde diverse obscena tecken när vi sjöng nationalsången.

barn, bed imorgon kommer svensken.) En svensk general, greve
Köningsmark, förde så många vagnslaster med guld och dyrbarheter till
Sverige att han kunde efterlämna en
årlig inkomst av 130.000 taler, en miljon mark. När den svenske generalen

Wrangel fick höra nyheten om freden,
trampade han rasande på sin generalshatt. Han höll som bekant på att
bygga Skokloster för bytet han fick
från 30-åriga kriget.

forts fr/m jöregtlende sida
av det. De snöra de ihop 2 fingrar och
körde en laddstake upp och ner tills
hud och kött var avbränt in på bara
benet. Under denna tid kom man även
på det tyska barnrimmet som fortfarande är känt: "Bet, kindchen, bet'
morgen kommt der schwed'( Bed lilla
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NY SKRIFT F N
SVERIGEDEMOKRATERNA

Vad kommer att hända med
gamla Sverige i framtiden?
Kommer svenskarna att vara i
minoritet år 2030 och är
Sverigedemokraterna Sveriges
mest flyktingvänliga parti?
Köp denna mycket avslöjande och på samma gång mycket
skrämmande skrift.
10 stycken för 100:-, 1 för
15:- Skriften är tryckt i två-färg
och är på 8 sidor.
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Nu har de kommit!
Klistermärkena som vi alla
gått och väntat på är nu
inkomna till Sverigedemokraterna.
Beställ en bunt du med.
Massor av nya motiv. 100 st
för 60 kronor.
OBS slickemärken.
Skriften Svensk flyktingpolitik.
En kritisk betraktelse 15:-

Skriven av professor Göran Englund
och Tekn. direktör John Wilthorn

Handlingsprogram
; EG.frågan

T-SHIRT
90 Kronor
Postgiro 52 70 48 - 3
Betalningsmottagare
är SO-Sollentuna

Läs om SDs ställningstaganden och åsikter i vårt
nya handlingsprogram.
EG och Maastrichtavtalet är centrala frågor
för alla svenskar. Som ni vet säger vi SD:are nej
till EG eftersom vi aldrig kommer att ge upp
suveräniteten över vårt eget land.
Skriften är författad av Anders Klarström och
den är mycket uttömmande. Endast 20:-
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I oBSI Även Skåne har en egen bulletin som är väldigt bra, och nu kommer Närke med sin egen tidning. STÖDDEMI I
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PA

LASARNAS

SIDA

Skriv till "På läsarnas sida" på adressen:
SO-Kuriren, Box 20085, 10460 STOCKHOLM Redaktör: Fredrik Jansson.

Förra vintern vistades jag några veckor i Ayia napa
på Cypern, och fick då aven händelse reda på hur en
hel del libaneser tar sig till Sverige.
DET

HADE

KOMMIT

nya gäster till hotellet
i veckan. Dagen efter
ankomsten
kommer
det fram en person,
som jag trodde var
cypriot och frågade
om busstiderna till
Larnaca. Han förldarade att han skulle dit
och köpa flygbiljetter
till Sverige. Han talade bra svenska.
Jag påtalade att
han ju nyss kommit
och undrade om han
inte hade returbiljett.
Jo, svarade han, men
det här är för några
släktingar och vänner
som kommer hit med
båt i natt till kusten
för att sedan flyga
vidare till Arlanda.
Jag undrade förstås
varför de kom med
båt när de bodde på
Cypern.
-De bor inte på
Cypern svarade han,

de
kommer
frän
-Joo, då, svarar
Libanon.
han, det finns gott om
-Libanon?
Men, bostäder och ni kan
är inte du cypriot?
gott ta emot en massa
-Nej, Nej, jag är människor, när det
libanes och kommer finns plats för 50 milfrån Beirut och vi gör joner människor till i
så här. Jag bor i landet, det har vi i
Stockholm och hjäl- Libanon som är så
per
anhöriga
att litet.
komma till Sverige
Jag orkade inte
och de måste komma höra mer, så jag gick
nu i natt i mörkret så därifrån. Dagen efter
att inte militären eller hade han rest ifrän
polisen hittar dem.
hotellet till Arlanda
Nu var det väldigt förstås. Allt gick tydvanligt att helikop- ligen så snabbt och
trarna flög så lågt på utan problem
för
dagarna
och man honom
och
hans
kunde även se folk i anhang. Såg hans
terrängen
utmed namn i flyglistan på
stränderna, som t.o.m. hotellet, men det var
letade i Mimosaträden förstås falskt för både
efter just libaneser.
för och efternamn var
Jag blev nyfiken tyska. Adolf är väl
och frågade vad de knappast ett libaneskulle göra i Sverige, siskt namn?
där som det inte ens
finns bostäder till
svenskarna.
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Signaturen Robban ijrlJgasätter
om det var huliganer eller sensationslystnajournalister
som orsakade brlJken, vandaliseringen och misshandlarna under fotbolls-EM
NÄR FOTBOLLS-EM HADE BÖRJAT OCH DE

befarade kravallerna inte hade synts till var
det fler än jag som anade en stor besvikelse
hos de usla journalister som i mänader
beskrivit hur Sverige skulle invaderas av
slagsmålslystna huliganer.
När det väl blev bräk. då fick vi höra att
det var Polisen som hade startat det, genom
att provocera vanliga fotbollsfans ute vid
öltälten.
Nej! Skulden ligger nästan helt på våra
billiga skandalpressjournalister som till
varje tänkbart pris skulle ha sina sedan
länge efterlängtade tragedier att frossa i.
Jag
, tror inte att de svenska fotbollsfantaster som enligt kvällstidningarna var
hämndlystna slagskämpar hade hamnat i
något som ens liknade det som senare
inträffade, om det inte varit för att de om
och om fått höra att de var just hämndlystna slagskämpar.
Fy för den sortens oansvariga människor på så viktiga poster i vårt samhälle.
Kan man verkligen inte ställa krav på dem
som skall förmedla väTanyheter?

KUNDE

VI

läsa i DN om en kvinna som
dömdes till fängelse våren
1991 för stölder hos 18
ensamma åldringar och som
dessutom
misstänks
ligga
bakom flera andra brott.
Trots domen så har kvinnan ännu inte avtjänat sitt
straff,
eftersom
hon har
intyg från en psykiatriker att
hon inte skulle må bra av att
sitta i fängelse! Hur tror

man att de gamla och deras
anhöriga mår? Vad ger detta
flumliberala
handlande
för
reaktioner
hos allmänheten
och brottslingar?
Nej, Det
får vara slut på daltet inom
rättsväsendet
och kriminalvården, om vi någonsin skall
kunna komma tillrätta med
den grova brottsligheten.

,

"RUNSMED"

SVARAR

EN ARTIKEL OM DET
EKONOMISKA ARGUMENTET
Vi möts allt oftare av argumentet att invandrarna är till ekonomiskt gagn för vårt folk. I
SD-K 16-17 vederlägger signaturen "Balder"
dom vanligaste lögnerna som brukar anföras
till stöd för detta påstående.
alder gör även ett konstaterande: "Att beräkna kostnadema för invandringen är
dessutom en total omöjlighet
om man inte räknar in kulturella, historiska och psykologiska argument i kostnads debatten." Det Balder här kallar argument kallar jag själv värden och gör
så fortsättningsvis.
Som Balder antyder finns det även
en outtalad lögn. Nämligen den att
åtskilligt vi svenskar sätter värde på
inte ingår i det som idag räknas som
ekonomi. Värden som medvetet utesluts i offentlighetens ekonomiska
debatt och ekonomiska definitioner.
Exempel på ur ekonomin uteslutna
värden står att finna inom samtliga
samhällssektorer:

ser vi drar ur kärleken till vårt folk.
Att vi skall ge upp stoltheten över vårt
som, kort sagt utarmar vårt
kulturarv.
~
-På det politiska
området har vi sett
"ku lturberikama"
till vår fredliga
politiska tradition
tillföra ett naket,
brutalt våld.

Hur kommer sig
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kunnas från ovan
defatism. En defatism som påbjuder
att vi ska ta skeden i
vacker hand. Att vi
skall ge upp vår
moraliska skyldighet att föra vidare vår kulturella arvedel till nästa generation. Att vi skall
ge upp de sanna politiska konsekven-

BALDER

RUNSMED
lättnad. Miljöpartisterna å sin sida förstod aldrig att dom bara blev en ekonomisk variabel. Så när motelden från
ekonomisterna kom stod dom bara där
som fån och sade käckt "Jamen, det är
väl bra att alla partier blir miljöpartier". Att dom kom in i riksdagen
berodde bara på en sak, tur. Maken till
politiska Blåbär får man leta efter.
Vi Sverigedemokrater
har ett
betydligt gynnsammare läge och har
ett helt batteri med problematiserande
variabler till förfogande, sociala, historiska, kulturella etc.
Nu är inte problematiseringen ett
självändamål, utan en strategi. För
implicit via en problematisering av
ekonomi begreppet uppnås en falcifisering av ekonomibegreppet blir en
definitionsfråga, en politisk fråga.

+

BLANDAT

och dessa skall följdaktligen genomsyras av folkprincipen.
Till exempel: Inga pengar till ickesvenska kulturyttringar förrän alla
svenska kulturvärden har blivit revitaliserade (när det nu blir). Denna folkprincip kan sägas vara en grundprincip. Men kan kompletteras med, låt
oss kalla den en toleransprincip.
Alltså: Toleransen mot kulturellt
närstående länder som t ex Tyskland
och Norge är naturligtvis hög.
Toleransen mot "kulturförbättrare" är
på motsvarande sätt låg, och så vidare
på liknande sätt inom alla sarnhällssektorer.
Är det då någon vits med att
utveckla en nationalistisk, ekonomisk
retorik som jag här försöker antyda?
Jag kan av utrymmesskäl inte gå in på

"Borgarna har sin jrihetsprincip och
vänstern har sin jämlikhetsprincip. Dessa
principer genomsyrar respektive
grupps retorik".

Detta är en strategisk vinst.
Det finns i Sverige idag två överskuggande principer. Borgarna har sin
frihetsprincip och vänstern har sin
jämlikhetsprincip.
Dessa principer
genomsyrar respektive grupps retorik.
När det i valtider sker en begränsad
och kontrollerad problematisering av
ekonomi begreppet hör vi den ena
hojta något om frihet och den andra
om jämlikhet. För ekonomisterna
utgör ingen av dessa principer något
hot, dom är tämjda.
Vi Sverigedemokrater bör etablera
en egen princip. Av flera strategiska
skäl bör denna benämnas jolkprincip.
Så när vi väl fått ekonomin till en
politisk fråga säger vi att den ska vägledas aven folkprincip. Från ekonomin härleds samtliga sarnhällssektorer

alla de vinster vi skulle göra. Låt mig
dock nämna en:
Majoriteten av den svenska valmanskåren är så vana att alltid få budskap serverade med ekonomiska förtecken att allt annat känns främmande
och fel. Många kan alltså inte ta till
sig nationalismen. Inte på grund av att
de tycker att den är fel. Utan därför att
den inte presenteras på ett sätt som
man är van att få budskap.
Vad som behövs är sålunda ett
ekonomiskt program som inte har
fientliga konsekvenser för vårt svenska folk. Något sådant program kan
inget av de stora partierna erbjuda. Ett
sådant program kan bara formuleras
av oss nationalister.

En epok
går; graven!
En av svensk bilindustris mest älskade
modeller har gått ur tiden. Det är
Volvos 744 modell som har slutat att
tillverkas.
Volvo 744-serien började att tillverkas 1983 och då som 1984 års modell.
Den byggdes som ett billigare alternativ till den dyrare 760-serien. 1985
kom 740-serien som kombimodell den

så kallade 745. Denna modell kommer
dock, liksom Volvos 245 att fortsätta
att tillverkas pga den stora efterfrågan.
Sedan starten 1983 har 740-programmet tillverkats i drygt en miljon bilar,
varav nästan 70 % har gått på export.
En epok går nu i graven vad gäller
en av Sveriges mest älskade bilmodeller. Vi tar av oss mössan för dig, 744.

ULTIMA
THULES
ffebtll ~jiiltlttff

_~å CD.
Pris 129 kr inkl. frakt
Sätt in beloppet på
postgiro 23 45 65 • o.
Leveranstid:
Några veckor

REGIONALPOLITIK
Som SD:are undrar man ofta vad som händer i resten av landet.
Man sitter och sliter i sin lilla kommun, lja,ja, Gbg kanske inte är
sd litet, men ändå ... ) och har ingen aning om vad alla andra gör.
Det ska vi försöka råda bot på nu!
På väg upp till Sthlm och
årsmötet åkte vi Gbg:are
förbi Dals Ed och vår förmodligen mest omskrivna
kommunfullmäktigeiedamot,
Solveig Metus. Vi hade ett
väldigt givande samtal om
politik i allmänhet och hur
man arbetar på kommunnivå
i synnerhet.
Ingen skall tro att det är
lätt att driva SO-politik bara
för att man har kommit in i
kommunfulmäktige.
Vuxna
människor blir som barnungar och vilka frågor man än
tar upp blir svaren ändå nej.
Man får faktiskt intrycket
att väljarna i Ed nästan skall
straffas för sin ohörsamhet
att rösta så "fel". Nu har
nämligen fullmäktige i Ed
beslutat att Ed skall ta emot
trettio extra kommunflyk-

tingar om året, och dessutom
100 asylsökande extra bara i
år. Tror de styrande verkligen
att det var det deras väljare
hade i sinnet när de röstade
som de gjorde? Självklart
inte! Men det är så här det
går till. Överallt!
I stort sett samtidigt lämnade både Solveig i Ed och
Tina Hallgren i Höör in
motioner om att man skulle
låta invånama folkomrösta
om flyktingmottagningen. I
båda fallen försökte våra
motståndare få tillstånd att
motionerna skulle avslås utan
votering, något våra representanter naturligtvis satte
stopp för. Som väntat vågade
ingen av de andra rösta för
en sådan omröstning, de vet
ju vad folk tycker i frågan. I
Höör finns det till och med

en stor undersökning som en
av de regionala tidningarna
låtit göra: Ca 70% sade att
den nuvarande flykting mottagningen måste minskas.
Avståndet mellan väljarna
och de styrande är med andra
mycket, mycket stort.

Hör av dig till OIN kommunförening - OITT stöd behövs!

SO-Borlänge
Box 4013
781 04 Borlänge

SO-Dals Ed
AngshÖQevägen
668 00 Ed

6

SO-Fagersta
Box 65
743 22 Fagersta
Tel: 0223-551 10

SO-Göteborg
Box
400
Tel:
Pg:

300 36
43 Göteborg
031 - 41 7244
38 05 85-0

SO-Haninge

Hur kan då de människor
som är utsedda att följa folkets vilja bete sig så här?
"AlI makt utgår från folket."
Så står det faktiskt i vår
grundlag. Ändå lever vi i en
samhälle där bara ett fåtal
delar våra styrandes "ideal".
Som jag ser det är egentligen frågan: Hur kan människor gång efter gång rösta
på kräk som så uppenbart
föraktar dem som givit dem
sitt förtroende?
Johan Lindgren

Box
136
Tel.
Pg:

46
21 Haninge
08 - 642 25 32
29 00 82 - 7

SO-Huddinge
Box 4099
14104 Huddinge
Pg:204193-7

SO-Höör
PL 831 Stenskogen
24336 Höör
Pg: 437 95 76 - 4

SO-Kalmar
Box 7052
390 07 Kalmar
Pg:689514-8

SO-Kungälv
Box 281
442 23 Kungälv
Pg: 451 6990 - 1

SO-Lund
Box 1194
22105 Lund

SO-MalmÖoBurlöv

Bohusläns regemente

117
* 1663
t 30 maj 1992
Sverigedemokraterna och
svenska folket i sorg och saknad
Omvandlingen till flyktingförläggning har ägt rum i tysthet
Skicka inga blommor. Sänd istället ett bidrag till
Sverigedemokraterna på postgiro 23 45 65 - O.

Tyvärr är det stor risk att nedskärningar även kommer att
drabba din kommun, nästan
oavsett var du bor i landet. Ta
kontakt med din kommunförening och se vad du kan göra
mot nedläggningshysterin.
Att som läget är idag ensidigt
nedrusta, är nog inte helt igenom klokt, det borde faktiskt de
ansvariga inse.
Att det dessutom får svåra
sociala och arbetsmarkndspolitiska följder borde väl framför
allt i det svåra konjunkturläge vi
har idag tillmätas en större betydelse.
Tydligen är våra regementen
viktigare att ha som flyktingförläggningar än som försvarsanläggningar. Skandal!!!

Box 14022
20024 Malmö
Pg: 42 38 12 - 7

SO-Norrköping
Box 9015
600 09 Norrköping
Tel. 011 - 1468 72
Fax. 011 - 144761

Pg: 36 28 04 - 7
SO-Sollentuna
Box 766
191 27 Sollentuna
P.G 52 70 48 - 3

SO-Solna-Sundbyberg
Box 8011
17108 Solna
Pg: 77 3713-3

SO-Sundvall-Timrå
Box 3
86040lndaJ

SO-Växjö
Vikingagatan7
35236 Växjö
Tel. 0470 - 828 58
Pg: 39 27 25 - 8

SO-ÖStersund-Frösön
Box 647
831 27 Östersund

SO-Örebro
Box
701
Tel.
Pg:

526
50 Örebro
019 - 24 0517
480 99 96 - 4
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F.d. regeringsmedlem
stöder Terrorister
r.:r;]Den
_moten
ren för

förre regeringSleda-1
och partisekreteraSocialdemo-

kraterna,

Bo Toresson

tiskt val som enligt beräkningarna kan bli av i vinter.
Socialdemokratiska I-fonden bekostar

har nu beslutat sig för
att bli
konsult
åt
Terroristledaren
Nelson Mandela, för att
hjälpa denne att vinna

första steget, utbildning av ANC:s valarbetare. I nästa steg,
väljarutbildning, ingår
olika
samarbetspart-

ett eventuellt
kom- Partisekreterare
mande
demokratiskt
Bo Toresson
val i Sydafrika.
-Det gäller
jarregistrering

(s) ners i Sydafrika och
man hoppas även på

stöd frän svenska skattebetalare
allt ifrån
till själva

välröst-

via SIDA:s stöd.Valet kommer
förmodligen att kontrolleras av

n i n gs p roc ed u re n,
Säger Toresson.
Bo Toresson blev
tillfrågad redan under
sin tid som partisekre-

internationella
observatörer då risken för
väldshandlingar
är
överhängande.
Bland andra, har de

terare men avböjde.
Efter sin avgäng blev

konservativa
boerna
inom AWB (Afrikaner

Toresson
tillfrågad
Terroristledaren
Weerstandsbeweging)
igen och tackade ja Nelson Mandela
hotat med totalt inbördirekt. ANC väntar just nu på deskrig i Sydafrika om de svaratt en interrimsregering
ska tillta får makten. Hotet tas på allra
sättas i väntan på ett demokra-

Nya framgångar för
Die Republikaner
r::r;]Vårt tyska broderparti har uppvisat ytterligare
IilJframgångar
i de tyska delstatsvalen.
Die
Republikaner uppnådde ett resultat på 8,4%. Det
gör att dom numera

har representation

7,9% i delstatsvalen i Berlin. Det höga resultatet
beror på lågt valdeltagande och vackert väder".

1-----------------Ha, ha, ha! Patetiskt är vår enda kommentar.

Nytt hopp om fred i mellanöstern efter valet i Israel
r:r:1Efter
15 års styre under det Israeliska högerIiiIiiIpartiet Likud, valde israelerna att avsätta de
gammelkonservativa
i det israeliska parlamentet
Knesset. Israelernas val aven
vänsterregering
tyder på att
man tröttnat på Terroristen
Shamirs behandling av de ara-

största allvar.

biska

Danskt nej till Europaunionen
chockar Bryssel
r:r;]Glädjande nog förIIIiiiIstod det danska
folket sitt eget bästa
och röstade nej till en
framtida superstat.

komer

att strunta

i Danmark

danska folket att intresset för att
uppslukas
i den europeiska
smältdegeln inte var någonting
som

tilltalade

dem.

Valresul-

tatet ledde även till att byråkraterna i Maastricht tvingades ta
beslutet
europeisk

att gå vidare

mot en

union utan Danmark.

Det verkar just nu som om de
styrande i Bryssel helt enkelt

Yitzhak Rabin
President, Israel

grannarna

och nu vill

starta en seriös fredsprocess.
Rabin har under valkampanjen bland
annat lovat att
utbyggnaden
av
judiska
bosättningar
på de av Israel

och låta dem ensamma vara
kvar i EG samtidigt som de
övriga EG-länderna går vidare

ockuperade
områdena
skall
stoppas och att inga fler judiska bosättningar skall
påbörjas. Detta var ett av de starkaste kraven för

mot

att landet skulle få ytterligare
USA.

en europeisk

union.

Det

danska folket hade precis som
Med resultatet 51 % mot en EGunion och 49% för, visade det

O

i 21 av

Berlins 23 församlingar.
De svenska journalisterna förnekade si
inte heller denna gäng. I nyhetsrapporteringen
hette det: "De nynazistiska Die Republikaner fick

det svenska blivit indoktrinerade till att tro att om Danskarna
bara skulle våga rösta emot sina
folkvalda, så skulle all världens
hemskheter

drabba

krediter och län frän

Fortsatta stridigheter
i Sydafrika

Danmark.

r:r:1Efter

den senaste massakern i Boipatong där
människor
dödades så har nu ANC

Som det ser ut just nu, verkar

;;139

det som om vägen mot en
monetär union blir längre och

beskyllt regeringen för att ligga bakom massakern
Enligt ANC är detta ett led i regeringens planer för

krokigare

att försöka försvaga ANC och få dem att gtl med
på en fastlåst koalition med Nationalistpartiet. Ja,

än vad någonsin libe-

raler, konservativa

och likasin-

nade någonsin hade kunnat ana.
Heja Danmark!

ja Allt är som vanligt. Olika svarta grupper
ihjäl varandra och skyller på den vita regimen.
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Rätt svar skickas
till: Box 20085,

10460 STOCKHOLM. Märk
kuvertet
"Korsord".
Vinnare i förra
numrets korsord
blev: Börje i
Johanneshov,
som får en Tröja
med texten
"Sverige
Fäde rnesland".
Övriga vinnare
blev Charlotte i
Falun och Fredrik
i Malmö som vinner tre dekaler i
Iyxutfö rande.

12. I herrans år;
Arbetsdomstolen.
2. Har du hört 13 Tokar.
mången inom poli- 14. Sverige behötik och media. 4. ver en god ...
Tore Wretman var 15. Däri bakas in
en sådan, dito är stora förhoppningNils--Emil.
ar för Europa.
6.
Eventuellt
snabbt.
7. Okokt; gräns.
8. Visar sig i gläntor och backar på
våren.
9. Av sådan blir
bara låtsasbullar.
11.
Norpa.

LODRÄTT:

4. lärosats.
5. Antalet sådana
l. Förevisas ofta har ökat dramapå den svenska tiskt.
politiska estraden. 9. Nyhetsbyrå.
2. Hur skall de 10. Svär man.
betecknas, de sky~
diga till invandringspolitiken
i
Sverige? ... eller
förrädare?
3. Hur skall de
betecknas, de sky~
diga
till invandringspolitiken
Sverige?
Förvirrade eller?
o
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"FLYKTINGARNA"

MED?

Studiebesök på en
flyktingförläggning

Så här kan det se ut på många av
Sveriges flyktingförläggningar
Jag var en av många aningslösa svenskar, visserligen trött på den stora
invandringen men ändå, jag tyckte
som NyDemokrati - invandrarna var
välkomna, bara de arbetade och gjorde rätt för sig.
Men ett studiebesök på en av
Sveriges flyktingförläggningar förändrade allt.
Eftersom trakasserier på arbetsplatsen, risk för avskedande och
påhopp av massmedia har blivit vardagsmat för dem som vågar säga sanningen om Sveriges flyktingpolitik
kan jag bara säga att det rör sig om en
förläggning i Mellansverige.
En ur personalen förklarade för
mig att hon vid flera tillfällen fått
pengar kastade tillbaka i ansiktet, när
det varit utbetalning av de månatliga
bidragen. Vid ett tillfälle rörde det sig
om 14 ()()()kronor som en sexbarnsfar
inte tyckte var tillräckligt mycket.
Vid rundvandringen på förläggningen, en vacker herrgård med fantastisk natur omkring sig, lade jag
märke till att flera av rummen var
fulla med bildäck ock cyklar. Jag frågade personalen varför sakerna stod
där och de berättade att det helt enkelt

Anja är en av ~ ra förh Ilandevis nya medlemmar. Hon berättar här vad som fick just henne
att ta steget att bli medlem i SD

handlade om stöldgods! De här människorna som fått en fristad från vad
de själva uppger varit förtryck och
fara för det egna livet, tackar alltså för
vårt mycket generösa mottagande
genom att ge sig ut och stjäla!
Polisen hade varit där flera gånger
och vid ett tillfälle kommit över hundratals cyklar stulna från samhället
intill. Personalen fruktar dock för
både misshandel och repressalier och
vågar inget säga.

Massmedia teg som vanligt
Massmedia teg nästan helt om cykelhistorien, och i det här fallet skulle
nog inte heller facket vara till någon
större hjälp för personalen, tvärtom.
Allt för många har allt för mycket
erfarenhet av hur fackföreningarna
brukar agera när deras medlemmar
har "fel" åsikter. Man hinner knappt
öppna munnen innan man blir översköljd av tillmälen som rasist eller
andra ännu värre saker.
I det lilla samhället intill var man
heller inte speciellt positiva till all den
"spännande kulturberikning" man
hade undfägnats. Ett av de tråkigare
exemplen vi fick berättade för oss var

när de hade haft sedvanlig marknadsafton förra året. Som vanligt fanns det
stånd med frukt, grönsaker och antikviteter, men nu såldes där även
knark. Precis som man kunde vänta
sig teg massmedia om saken och
skrev inte ett ord.

En kriminell explosion
För våra objudna gäster finns det inte
bara många sätt att dryga ut hushållskassan, det finns också många sätt att
fördriva tiden! Bland annat våldtog
två flyktingar en kvinna på förläggningen på ett mycket förnedrande sätt.
Chockad av allt jag fått höra trodde jag inte att det kunde bli värre. Jag
hade fel. Precis när vi står där och
pratar kommer två manliga flyktingar
och håller varandra i handen när de
går förbi. Då berättar personalen att
de två är "tillsammans"!
Äcklad gick jag därifrån. Nu är jag
med i SD och jag lovar att jag kommer att göra allt för att skicka iväg
dessa bluffmakare, tjuvar och våldtäktsmän dit de hör hemma!

SO förespråkar en jordbrukspolitik -där följande
målsättningar eftersträvas:
• Ett öppet landskap
• Förbättrad ekonomisk bärkraft för
Sveriges lantbrukare
• ~änkta matpriser för konsumenterna
• Okad satsning på miljövänlig produktion där större hänsyn tas till den ekologiska balansen och till
djurens välbefinnande
De senaste decenniernas centralistiska tänkande och den ekonomiska internationaliseringsprocessen har tyvärr i stor utsträckning
lett till en utveckling i motsatt riktning.
Den naiva synen på EG - som kännetecknar de flesta etablerade
partierna gör nu att vi hotas aven utveckling där den negativa
utvecklingstrenden kommer att tillta ännu mer. 1990 års livsmedelspolitiska beslut innebär dessutom att EG-integrationen hotar att få
till och med värre effekter än nödvändigt, bland annat genom
exportstödets avveckling. Det storskaliga tänkande man har inom
EG leder till en hård rovdrift på naturen genom stora giftutsläpp (av
bland annat stråförkortningsmedel) och på djuren som ofta lever
under stressiga och plågsamma former i stora produktionsenheter.
Samtidigt klagar man bland EGs byråkrater över den stora överproduktionen av spannmål som man måste stödköpa till sina så
kallade interventionslager. Ett sådant system är eko'nomiskt felkonstruerat och dessutom ekologiskt oansvarigt.
Vi i Sverige och Norden har allt att vinna på en ökad självförsörjningsgrad. Samt att nöja oss med en viss export av produkter vi
kan producera billigt men framför allt som håller hög kvalitet.
Särskilda stödåtgärder åt naturenlig odling och goda binäringar till
befolkningen på landsbygden bör vi också arbeta för.

