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Bästa läsare, :
Att detta nummer av er kära kurir kommer e

e
lite sent beror på att det den här gången är e
två dryga skåningar som står för textmate- :
riaiet. e

Vi sitter nu stumma av beundran över
att Bengt "Kompis" Westerberg fortfarande
vägrar ge upp, trots att två tredjedelar av
svenska folket och de flesta av hans egna
partikamrater har tröttnat på Folkpartiets
flyktingvänliga politik. "Vi är rika" hävdar
Bengt som om han aldrig hört talas om
arbetslöshet och förfallna skolor. "Vi måste
ta vårt ansvar" fortsätter Bengt som om vi
svenskar på något sätt skulle vara ansvariga
för att olika folkslag i Jugoslavien inte kan
komma överens. "Vi måste bli mångkultu-
rella" förklarar Bengt för alla okunniga
svenskar. Att svenska folket inte vill bli
mångkulturellt, och inte vill vara med om
denna den största förändring som skett i
vårt land någonsin, bekymrar inte Bengt.
De två tredjedelar av svenska folket som,
enligt en undersökning av Göteborgs uni-
versitet i april, inte vill ha fler flyktingar i
Sverige tycker så bara för att de är okunni-
ga. De vet helt enkelt för lite om flyktingar
och bör därför inte ha något att säga till
om. De vet inte - det som Bengt vet - att vi
inte bara har råd med, utan även tjänar på
att flyktingar tar sig till Sverige. Ju fler
flyktingar, desto mer tjänar vi. Detta tycker
vi på den dryga. skåne redaktionen låter
underbart. Vi lutar oss tillbaka och känner
hur våra plånböcker sväller för varje färja e
som anländer till Trelleborg eller Ystad. Stå
på dig Bengt, vi beundrar dig~
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LEDARNS LEDARE

Mer än någonsin händer det saker kring
vårt parti. Både på det etablerade politiska

planet och i form av kravaller kring våra
möten och demonstrationer.

Och det är precis så det ska vara!

ISkrivandestund (april) har SO nyli-
gen firat femårsjubileum. När vi
bildades 1988 hade vi en socialde-

mokratisk regering. Sverige befann sig i
en stark högkonjunktur men ville pres-
sa ned arbetslösheten under den
naturliga nivån på 3%. När vi i dag ser
på situationen är skillnaden stor.
Många unga lever i stor osäkerhet om
sin framtid och många äldre får gå från
sina arbetsplatser som de tillbringat
stora delar av sina liv på. Går man
runt i centrum i de flesta städer så
lyser allt fler skyltfönster tomma, med
skylten "Lokaler uthyres" upphängd.
Tidningarna fylls dagligen med kon-
kursannonser. Vi har en borgerlig rege-
ring, som målmedvetet håller på att
köra Sverige ned i avgrunden.

Massinvandringen fortsätter att
urholka ekonomin. De borgerliga slår
mot samhällets svagaste, genom att dra
ned på arbetslöshetsersättningen i gott
samarbete med Ny Demokrati.
Samtidigt säger före detta Pharmacia-
chefen att 45 miljoner inte är tillräck-
ligt i avgångsvederlag. Han förhandlade
i stället till sig ett belopp på mellan 45
och 100 miljoner.

Nu ser vi i årets.
avtalsförhandlingar, att
lågavlönade arbetare (till
exempel inom Volvo) på
nytt får höra att samhäl-
lets resurser inte räcker
för några lönelyft. Det
torde för de flesta te sig
som tidernas hyckleri
och höjden av orättvisa
att höra detta, när inte krisens börda
också bärs av de starkaste i samhället.
Framför allt när herrarna och damerna
i riksdagen tydligen anser, att Sverige
har råd att fortsätta med det vansinni-
ga flyktingspektaklet. Om SO fick fol-
kets förtroende skulle vi genomföra
vår sparplan som redovisas i denna
tidning, och sedan satsa dessa pengar
på åtgärder som främjar sysselsättning-
en - även långsiktigt. Tyvärr håller vi
nu även på att få en gigantisk stats-
skuld, som vi måste 'banta" bort
genom sparsamhet och en försiktig
finanspolitik. Men vårt sparpaket
räcker i varje fall en mycket lång bit på
rätt väg. Den nationella vägen - vägen
ur kris och vanmod!

Men visst ser det ljust ut för vårt-

parti! Under våren har vi genomfört
flera verkligt framgångsrika aktioner
som visat att vi bara växer och växer.
Våra torgmöten och inomhusmöten
runt om i landet samt Engelbrekts-
marschen i Stockholm har verkligen
bevisat detta. Aldrig förr har vi samlat
sådana folkmassor på våra aktioner. I
år kommer vi garanterat att kunna få
vårt högsta medlemsantal hittills.

Så låt oss nu kämpa på - tänk på att
det bara är drygt ett år kvar till valet.

Glad sommar!
Anders Klarström

SD:s valfond - snart 100.000 kr!
Hjälp till att få SD:s valfond över hundratusenkronorsstrecket. Sätt in ett
bidrag, stort eller smått, på vårt valfondskonto. Det är helt avgörande för att
vi ska kunna genomföra ett anständigt val som ger genomslag i det politiska
Sverige, att vi har de medel som krävs för att kunna distribuera information
och valsedlar. DITT bidrag behövs!

Sätt in ditt bidrag på Postgiro: 629 32 70-2



MOT MAKTMISSBRUKET

Det lönar sig att kämpa!
Många är vi väl som förtvivlat över situatio-
nen i Sverige. Människor trakasseras för sina
nationalistiska åsikters skull - med myndig-
heternas goda minne. Ja de står t.o.m själva
för en stor del av förföljelserna.

Massmedia handlar oftast i bästa diktatur-
statsstil - går myndigheternas ärenden och
förtiger vad som sker, eller ger grovt förvan-
skade versioner av verkligheten. Men vi får
aldrig ge upp, vare sig det är Sverigedemo-
kraterna som parti eller du som patriot som
blir orättvist behandlad. Partikamrat Jan
Bengtsson överklagade flera gånger innan
han till sist fick rätt.

Här följer hans berättelse:

Efter att jag en längre tid varit
arbetslös påbörjade jag den 15/6
en bilelektrisk utbildning på

AMU i Malmö. Min klass bestod av
cirka 20 personer varav hälften var
invandrare. Nu skulle man alltså få
uppleva Bengt Westerbergs visioner om
det mångkulturella samhällets alla för-
delar. Redan första dagen på kursen
hade jag bestämt mig för att försöka
väcka debatt om invandrarpolitiken.
Sagt och gjort. På med den mest provo-
kativa tröjan jag kunde hitta; på framsi-
dan en stor hand med texten "Rör inte
mitt land" och på ryggen "Svenska skat-
temedel åt svenska behov". Effekten var
glädjande. Flera svenskar kom fram
ochsa att de tyckte om budskapet. På
så sätt var diskussionen snart i gång i
klassen. Efter cirka en månad var klas-
sen uppdelad i två läger, svenskar och
invandrare. Nu var tiden mogen~ Jag
tog med mig en del propagandamateri-
al från SO, bland annat SO-kuriren och
klistermärken som jag delade ut till
mina svenska klasskamrater. Detta var
mycket uppskattat, och snart började
skolan fyllas av klistermärken. Nu bör-
jade skolledningen reagera. Under .ras-
ten satt vi och läste SO-kuriren i klass-
rummet. Helt plötsligt var en av tid-
ningarna borta. Det visade sig att en av
invandrarna beslagtagit den "rasistiska
tidskriften" och överlämnat den till en
lärare. Klassen kallades samman och en

ledande person från AMU höll ett för-
maningstal för oss om rasism. På en
direkt fråga från mig om det hade varit
bättre om vi suttit och läst unglibera-
lernas tidskrift fick jag det häpnads-
väckande svaret att detta hade gått bra.
Nu var stämningen mellan svenskar och
invandrare på kokpunkten. Klistermär-
ken fortsatte att dyka upp här och där
och ledningen var förtvivlad. Helt
plötsligt blev jag så inkallad till skolled-
ningen och blev anklagad för att ha
gjort följande:
• Burit en tröja med den olämpliga tex-
ten "Sjöbo - ett föredöme".
• Spridit rasistisk propaganda i form av
SO-kuriren.
• Klistrat upp ett märke med texten
"Stoppa invandringen".

Som straff för detta skulle jag
avstängas omedelbart. Jaha, det var
bara att köra hem och fatta pennan och
överklaga, en procedur som skulle dra
ut på tiden i cirka fyra månader. Första
överklagandet gick till AMU-center.
Avslag~ Andra överklagandet gick till
Länsarbetsnämnden. Avslag~ Tredje
överklagandet som gick till Arbets-
marknadsstyrelsen gav en viss respons.
Jag ombads att yttra mig över skolled-
ningens svar till AMS. Jag skrev mitt
yttrande och skickade dessutom med
ett prov på SO-kuriren. Nu dröjde det
en månad tills svaret kom. Efter att ha
haft 25 jurister inkopplade på mitt fall

fick jag rätt i högsta instans.
• Tidningen SO-kuriren omfattas av
tryckfrihetsförordningen och får fritt
spridas var som helst.
• Politik är, än så länge, tillåtet att dis-
kutera i skolan.
• Även ett enstaka klisterrnärke får
man sätta upp enligt AMS jurister.

Efter nästan ett halvt års kamp mot
myndigheterna fick jag fortsätta min
utbildning med retroaktivt utbildnings-
bidrag i en inte föraktlig klumpsumma
som plåster på såren.

Som belöning för min kamp fick jag
min praktik förlagd till en liten chi-
lensk verkstad långt ute i Malmös
hamnkvarter. Detta var väl AMS sista
försök att få mig att uppskatta det
mångkulturella samhällets alla fördelar.
Praktiken avlöpte emellertid utan stör-
re problem, och jag kunde avsluta min
tolv veckors utbildning efter sju måna-
der.

Med detta inlägg i debatten vill jag
uppmana alla patrioter: Kämpa på~ Ge
er aldrig~ Bekämpa det mångkulturella
samhället varhelst ni får chansen ~ Än
så länge har vi tydligen rätt att göra det
enligt vissa jurister även om man sällan
träffar på dem.

Jan Bengtsson
Sverigedemokrat iHöör



S I D A N F E M

Skolan idag -
ett tragiskt exempel på misslyckad politik!

ISverige genomfördes 1842 folksko-
lestadgan. Den innebar, att det i
varje församling i riket skulle fin-

nas en skola med seminarieutbildade
lärare som skulle undervisa eleverna.
Denna viktiga utbildningsreform blev
en förutsättning för vårt lands lycko-
samma utveckling då den gjorde majo-
riteten av de svenska skolbarnen läs-
och skrivkunniga.

I år firar vi 150-årsminnet av den
svenska folkskolan. Det skulle kännas
glädjande om man i samband med
firandet av detta jubileum kunde blicka
runt i Sverige och se mängder av väl-
skötta skolor, fyllda med lyckliga elever.
Men tyvärr präglas den svenska skolan
i dag av förfall, dålig ordning, dishar-
moni, kravlöshet och omfattande eko-
nomiska nedskärningar. Den svenska
skolan är ett tragiskt exempel på en
misslyckad politik och ett resultat av
försummelser under årtionden. Svenska
politiker har fattat många beslut som
fått ödesdigra konsekvenser för skolan.

Exempel på detta är borttagandet av
betygen före åttonde årskursen, och
avskaffandet av betyg i ordning och
uppförande. Man har under långa tider
misskött underhållet av skolans lokaler.
Att ge eleverna egna och aktuella läro-
böcker har man också under många år
struntat i. De ekonomiska nedskärning-
ar man beslutar om i många av Sveriges
kommuner får också utan tvekan förö-
dande konsekvenser för skolan. På
många håll kan man idag se, att Sverige
är en nation på fallrepet. Särskilt tyd-
ligt märks det när det gäller skolan.
Där måste ske politiska förändringar
omgående. För så här får det helt
enkelt inte fortsätta.

Vi Sverigedemokrater vill genomföra
flera viktiga förändringar för att för-
bättra skolan. Dessa kan sammanfattas
i följande punkter:
• Vi vill återinföra betygen, från års-
kurs fyra.
• Vi kräver att betygen i uppförade och
ordning återinförs, så att vi kan få lugn

och arbetsro på våra skolor.
• Vi vill ha mindre klasser bestående av
15-20 elever, för att öka trivseln och
förbättra arbetsmiljön.
• Vi vill ha mer svensk historia och kul-
tur i undervisningen. Detta för att hos
varje svensk skapa ett nationalmedve-
tande.
• Vi vill införa moral och etik som obli-
gatoriska ämnen på skolschemat.
• Vi säger också nej till alla nedskär-
ningar som drabbar skolan.

Sverige måste ha råd med en skola
med hög standard. Pengar får sparas på
andra områden. Slösar svenska politi-
ker bort de svenska skattebetalarnas
pengar på en ohämmad massinvan-
dring, så ska åtminstone inte våra sven-
ska skolbarn behöva lida. Att ett sam-
hälles ekonomiska resurser är begrän-
sade borde för länge sedan våra
beslutsfattare ha begripit.

I K O R T H E T

Miljoner mot rasism
Christina Rogestam har
efter häpnadsväckande av-
slöjanden om Invandrarver-
kets slöseri med svenskarnas
skattemedel (som dock fort-
går så länge massinvandring-
en pågår) fått lämna sitt väl-
avlönade jobb som chef för
Invandrarverket - och är nu i
stället chef för skolverket.
Där har det nu beslutats att
drygt två miljoner ska anslås
för projekt "mot rasism".
Det vill säga att hon anslår
pengar som skulle behövas
för att ge landets skolelever
en bättre skolmiljö till att
tysta elevernas opinion mot
hennes förra "arbetsplats"
(eller vad man nu ska kalla
det).

"Det värsta jag vet
är SD:are"
Filmaren och 68-flummaren
Suzanne Osten har gjort en
vinklad och hatisk film där
ungdomsgruppen skinnhu-
vuden framställs som allti-
genom infantila idioter.
Filmen ska nu visas för alla
fjärdeklassare i hela landet.
Givetvis går det väl också
bra i vår toleranta, goda
demokrati att göra liknande
filmer om exempelvis zige-
nare och kosovoalbaner? I
ett radioprogram utgjöt sig
regissören själv, och passade
då på att yttra "...men det
värsta jag vet är
Sverigedemokrater." Att hon
hatar oss är helt i sin ord-
ning - annars hade vi gjort
något fel!

Det typiska exemplet!
"Jag kan inte förstå mig på
alla främlingsfientliga, se
bara på mig. Vilka roliga,
trevliga typer Sverige fått in,
tack vare invandringen. Jag
är väl ett gott exempel på
hur invandringen berikat
Sverige".
Billy Butt 1990

I
Fädernas Kyrka åter?
Många är vi som vredgats

I över internationalisternas
tilltag att mot kyrkobesökar-
nas vilja ta bort den gamla,
omtyckta psalmen ."Fädernas
Kyrka" ur Psalmboken.
Orsaken var, att den ansågs
alltför nationalistisk. Även
andra psalmer ströks eller
skrevs om i början av 80-
talet. Sveriges prästerskap
utgörs ju som bekant i dag
mest aven samling fega
medlöpare - så motståndet
där var nog så klent. Nu har
i alla fall biskopen Jan-
Arvid Hellström i Växjö
stift beslutat att införa psal-
men igen.



••
VART ATT VETA OM EES OCH GATT

EES-avtaloch GAIT-förhandlingar,

internationaliseringsprocessen hotar oss alla!

Här ska vi försöka reda ut begreppen lite.

EES - inkörsporten till EG
Den svenska riksdagen sade ja till ett
svenskt medverkande i EES-avtalet
redan förra året, efter en rekordsnabb
genomläsning av vad avtalet innebär.
När Schweiz nyligen sade nej till EES,
fick avtalet skrivas om och i juni är det
dags för riksdagen att ta ett förnyat
beslut om EES.

Enligt en undersökning var den vik-
tigaste anledningen till schweizarnas
nej till EES, att avtalet innebär en
"smyganslutning" till EG, och att det
hotar" folkets självbestämmande. Media
i Sverige gnällde högljutt över den
knappa nej-segern i Schweiz, vilken
man menade hotade att splittra landet.
Logiskt sett borde väl ett ja ha gjort
det lika mycket. Men ja-sidan är dåliga
förlorare, och verkar aldrig tveka inför
några skamgrepp för att hetsa folk till
att svälja EG-propagandan. Här i
Sverige har det minsann varit locket på
angående EES, trots att det bland annat
innebär:
• 'De fyra friheterna" ger utlänningar
rätt att bosätta sig, arbeta, utnyttja
svenska sociala förmåner samt köpa
fast egendom i Sverige.
• Sverige kommer inte att få något poli-
tiskt inflytande. Vi kommer att vara
representerade i de cirka 2 000 kom-
mitteer som förebereder besluten inom
EG-byråkratin, men när besluten väl
fattas, står vi utanför.
• Den "offentliga upphandlingen" inne-
bär att företag från hela EG ska tillåtas
vara med och tävla om kontrakten, då
en kommun eller ett landsting ska köpa
varor eller tjänster - möjligheten att
stödja företag i den egna bygden för-
svinner.
• EES-avtalet kommer att bli en kall-
dusch för de svenska företag som ver-
kar i grenar där konkurrensen är dålig,
exempelvis byggbranschen, jordbruket,
flyget och transportföretag. De som
inte klarar den nya konkurrensen m"ed
europeiska bolag går under.
• Cirka 70% av de EG-Iagtexter vi skul-
le få ta över vid ett fullt EG-medlem-
skap påtvingas oss nu.
• Varudeklaration för livsmedel är inte

längre nödvändig.
Detta är ett slag
mot framför allt
allergiker.
• Sverige integreras
så intensivt med
EG på många
områden att ett
svenskt nej i folk-
omröstningen
1994 blir mycket
svårgenomförbart -
ett argument som
ja-anhängarna
kommer att använda sig av.

Följderna av EES kommer att slå hårt mot
fler än som kanske väntat sig det!

GATT
I den så kallade Uruguay-rundan av
GATT-förhandlingarna, som avslutades
i somras, var typiskt nog den svenska
delegationens huvudsakliga inriktning
att försöka påverka världshandeln till
fortsatt ökad integration. Med vilket
mandat? Nåväl, det är inte så konstigt
att de franska bönderna demonstrerar i
Paris - det borde även de svenska bön-
derna göra. Enligt USA:s önskemål
skulle till exempel Sveriges jordbruk
skäras ned med mer än hälften av
dagens jordbruksenheter. Men LRF står
naturligtvis som vanligt och bockar
och bugar och lapar i sig det som serve-
ras av statsmakterna.

Ur strikt ekonomisk synvinkel finns
det kortsiktigt vissa argument för den
pågående integrationen. Men de för-
svinner på sikt - inom större ekonomis-
ka enheter tvingas ofta stora befolk-
ningsgrupper att flytta runt av arbets-
marknadspolitiska skäl, även i mark-
nadsekonomier. Det har till exempel
förekommit i USA.

Så som EG utvecklas skulle en
enorm koncentration ske till regionen
Sydväst-Tyskland - Belgien - Holland -
Nord-Frankrike. Denna region är i ett
alltmer ojämnt Europa vinnaren, vilket
bland annat ses tydligt på att det är
Tyskland, Belgien och Holland som helt
klarat sig från valutaspekulation och
devalveringsförväntningar. Sverige och
Europasverige skulle på sikt riskera att
bli inom Europa, vad Norrland blivit i

Sverige. Kan vi däremot behålla vårt
nationella oberoende och använda vik-
tiga regleringsinstrument som till
exempel valutaregleringen, för att styra
vårt lands integrationsgrad, så har vi
mycket att vinna på det.

När TEKO-industrin i stort uppslag-
na annonser tar upp hur integrationen
lett till, att billiga importkläder gjort
100.000 sömmerskor arbetslösa, så är
det beklämmande hur man ändå fegt
stoppar in några fraser om att "vi ändå
tjänar på att vara med i det nya
Europa".

Varför vågar så få svenskar på allvar
protestera mot allt som görs fel av poli-
tikerna? Varför har vårt folk blivit så
kuvat? Eller bryr man sig inte, är verkli-
gen den egna lilla världen allt? Har det
en gång så stolta och självständiga
svenska folket - arvtagare till Engel-
brekt, Gustav Vasa och Gustav II
Adolf, helt förvandlats till passiva kon-
sumtionsenheter?

EES (Europeiskt Ekonomiskt
Samarbetsområde) är ett samarbets-
avtal mellan EG och EFTA-länderna
(utom Schweiz). Avtalet innebär att
"de fyra friheterna" (fri rörlighet för
människor; varor; tjänster och kapi-
tal mellan länderna) träder i kraft
för Sveriges del.

GATT (General Agreement on
Tariffs and Trade) är ett internatio-
nellt avtal som rör tullar och han-
delspolitiska åtgärder.



VAD HÄNDER lEG'?

EG och Sveriges naturtillgångar

Svenska naturtillgångar och pro-
duktionsmedel bör i största möj-
liga utsträckning ägas av svenskar.

Antingen privat, eller gemensamt via
staten. Förädlingen av våra naturtill-
gångar bör också ske inom landet så
långt det är möjligt, det vill säga
export av råvaror eller halvfabrikat
bör undvikas. Dessa påståenden håller
nog de flesta svenskar med om. Dock
verkar det nu som om utvecklingen går
åt motsatt håll. I en gemensam europe-
isk union finns risken att Sverige för-
vandlas till en leverantör av järnmalm
och skogsprodukter av halvfabrikats-
typ. Vidareförädling kommer att ske
på kontinenten. Så är det till stor del
redan i dag, men det finns risk för att
detta förhållande förvärras i framti-
den. Företrädare för regeringen säger
sig kunna acceptera att exempelvis
malmgruvorna skulle hamna i utländsk
ägo. Gruvarbetarna fruktar med rätta
för sin framtid. Risken är att en
utländsk storkapitalist lägger ned verk-
samheten vid första konjunktursvacka.
Den enda tänkbara ägare med tillräck-
lig uthållighet är Sveriges folk, alltså
svenska staten.

Man har också börjat tala om att
sälja ut Domänverkets skogar. Sverige
skulle då bli tämligen ensamt i världen
om att inte ha några statsägda skogar.
Domänverket har visserligen gjort en

del övertramp vad beträffar naturvår-
den, men man får inte glömma de
många domänreservat som frivilligt
avsatts. Utan dem skulle många oer-
sättliga naturvärden gått förlorade.

I en gemensam europeisk marknad
skulle en stor del av Sveriges skogs-
mark komma att ägas av kapitalstarka
personer eller företag hemmahörande
på kontinenten. Man kan lätt föreställa
sig två kategorier av ägare:

1. Profithungriga företag vars enda
intresse är att tjäna så mycket pengar
som möjligt på vår viktigaste naturtill-
gång. Frukten av svenska skogsmäns
och skogsarbetares mödor kommer att
skördas av multinationella kapitalister.

2. Jaktinresserade rika män från
Syd- och Mellaneuropa kommer att
köpa upp mark. Deras enda intresse är
naturligtvis viltet i våra skogar. (Älg
förekommer inte nere i Europa.) Om
markerna sköts så att de ger näring åt
den svenska landsbygden är totalt oin-
tressant för denna ägargrupp. En
annan sida av det hela är att den syd-
europeiska synen på djur, och därmed
jaktens etiska sida är vitt skild från det
nordeuropeiska synsättet.

Vi i Sverige är lyckligt lottade som
bor i ett glesbefolkat land med en
levande natur och med ett stort enga-
gemang bland folket för vår natur. Låt
oss inte förstöra detta~ Man kan ibland

spåra ett visst mindervärdeskomplex
hos våra styrande för att vi är så få i
förhållande till vårt lands yta. "Vi får
plats med flera miljoner invandrare"
har Friggebo och Gyllenhammar utro-
pat. Varför är Sverige glesare befolkat
än Italien, Sibirien, glesare än Malaysia
eller Kanada eller Mexiko? Jo, de
naturliga förhållandena har inte medgi-
vit en lika tät befolkning. Ett av de
grundläggande felen hos de flesta
beslutsfattare idag anser jag vara att
de tror sig stå över de naturliga lagar-
na. De tror sig också veta bättre än
flertalet svenskar som inte höjt sig till
de akademiska höjderna. Jag anser EG
vara ett praktexempel på detta -
besluten så långt ifrån folket som möj-
ligt. Låt oss därför säga nej till EG och
i stället söka samarbete i bättre former,
särskilt med våra broderfolk i Norden.

Anders Westergren
Skogsarbetare i Höör

Låt detta förbli en
svensk skärgård!



PARTIKONGRESS

SD:s partikongress 1993 - den bästa hittills~
SD:s femte årsmöte avhölls helgen den
27 -28 februari på Ålandsfärjan. Cirka
80 ombud från distrikten och riksorga-
nisationen hade slutit upp. Inlednings-
vis fick vi höra varje distrikts ledare
redogöra för verksamheten i sitt dis-
trikt. Utan tvekan är verksamheten hög
från Norrbotten till Skåne. Därefter
berättade Tina och Solveig om verksam-
heten i kommunfullmäktige. Efter en
kort frukostpaus följde så årsmötet.

Till ordförande valdes för femte året
i följd Anders Klarström enhälligt.
Viceordförandeposten blev det emeller-
tid strid om. Tina och Bo Nilsson kan-
diderade. Med en rösts övervikt valdes
Tina och Bo Nilsson lämnade på grund
av detta partiet. Kassörens och revi-
sorns berättelse visade klart att vi via
en god hushållning med partiets resur-
ser nu kan börja se fram emot att 1994
få driva en valrörelse värd namnet~

Efter årsmötet blev det lunchpaus
och ankomst till Åland. Återresan bör-
jade med en visning aven liten film om
SO och andra europeiska frihetsrörel-
ser. Därefter hölls ett anförande om
SDU:s verksamhet aven representant
därifrån. Verkar mycket lovande! Den
internationella avdelningen inleddes
med att lyckönskningstelegram från
Belgiska Vlams Blook och Helge
Söfteland (Nationaldemokraterna i
Norge) lästes upp. Därefter intogs talar-
stolen av Kai Wilhelmsen från
Nationalpartiet i Danmark. Från hans
mycket uppskattade tal kunde vi förstå
att detta parti är klart medvetet natio-
nalistiskt och möter samma problem
vad gäller hetsande journalister och
odemokratiska vänstermotståndare som
vi själva gör. Vi ser fram emot ett stärkt
samarbete med nationella befrielserö-
relser i Europa, bland annat då Danska
Nationalpartiet.

Därefter fördes en allmän diskussion
bland annat om hur valrörelsen 1994
ska genomföras - men inför denna kom-
mer en särskild planeringskongress att
anordnas. Ordentligt stärkta och bered-
da på nya uppoffringar i partiets tjänst
åkte vi alla sedan åter till våra hem-
kommuner.

Ingemar Ramell
styrelseledamot SD Riks

l
Tina och Solveig avtackas efter sina anföranden



ENGELBREKT 1993

500 deltagare i årets Engelbrektsmarsch1

Införårets Engelbrektsmarsch hade
SDU:s skol grupper delat ut flyg-
blad, med information om bland

annat marschen, till över 10 000 gym-
nasieelever i Stockholms skolor.

Det märktes att det givit resultat,
för vid samlingen på Engelbrektsplan
var det ganska trångt redan en halvtim-
me före avmarsch.

Helt klart var att vi skulle bli fler än
någonsin förr. Vid avmarschen klockan
14.30 var det till sist över 500 nationa-
lister som stolt tågade iväg, med trum-
slagarnas stämningsfulla rytmer (inte
samba direkt ...) dånande i täten. Denna
soliga vårdag var det fullt med männis-
kor som gick på kafe eller var ute och
handlade. Det är svårt att göra en upp-
skattning om hur många som såg oss,
men helt klart är att det måste varit
massor av människor.

Vår demonstration gick ned för
Birger Jarlsgatan och till Kungs-
trädgården. Stora folkmassor stannade
förvånat upp inför slagord som
"Svenskar vakna - svenskarna först!"
och "Sverigedemokraterna - Ja:", och
väldigt många var positiva.

Hela Kungsträdgården kantades av
folk, självklart var dock inte de så kalla-
de kulturberikarna lika glada över vår
demonstration.

En obetydlig grupp med anarkistiska
Offensivare försökte gå till angrepp,
men stoppades av polisen. Vid
Mynttorget höll Anders Klarström ett
tal som verkligen uppskattades av
publiken.

Alla var mycket nöjda efter demon-
strationen. Detta var SD:s största,
bästa och mest välorganiserade demon-
stration någonsin. En lysande framgång!

Fotnot: Klarströms tal finns att
köpa som småskrift och det går
även att köpa Tomas Johanssons
närradioreferat från marschen på
band.

Dessa varor hittar du ipartibu-
tiken, sidan 15.
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Kräv folkomröstning om EES
Regeringen och riksdagspartierna ar l

full färd med att köra över svenska fol-
ket igen. (Förra gången var då invan-
drarpolitiken i tysthet klubbades ige-
nom i riksdagen över folkets huvuden.)
Storföretagens kapitalrörelser är gräns-
lösa mellan Sverige och EG. Sverige har
då ytterst begränsade möjligheter att
hävda sin ekonomiska frihet och sitt
oberoende. EES-avtalet är en bekräftel-
se på detta och alltså på något som
redan inträffat. Spelreglerna anpassas
till verkligheten. EES-avtalet medför
också en något darkare bindning till
EG-marknaden genom att EG:s grund-
läggande fyra friheter om fri rörlighet
för varor, tjänster, kapital och personer
blir gällande fullt ut även för Sverige.
EES-avtalet kommer att behandlas av
riksdagen i år och antas träda i kraft
nästa år, vilket innebär att Sverige i
praktiken tar steget in i EG. Ur ekono-
misk synvinkel finns ingen återvändo.
Knappast heller från politisk. EES-avta-
let är alltså en viktig politisk fråga som
bör bli föremål för folkomröstning.
Detta har man insett i andra EFTA-län-
der. Svenskar, kräv folkomröstning om
EES nu!

Det svenska folket bör redan i höst
få säga ja eller nej till EES-avtalet i en
folkomröstning. Utslaget bör också
kunna bli avgörande för EG-frågan. Att
ha folkomröstning om EG sedan ett
EES-avtal trätt i kraft är helt menings-
löst.

Vad tycker SD om Öresundsbron?
Det gräsliga projektet Öresundsbron,
förödande för både miljö och regional
balans, ser tyvärr ut att bli verklighet.
Ännu mer av vårt lands bästa åkerjor-
dar ska kvävas under asfalt och betong.
Finns det några beslut på hur SO ska
agera i den här frågan, någon officiell
linje så att säga?

Svar
Sverigedemokraterna säger nej till en
Öresundsbro. Om en bro byggs inne-
bär detta ökad trafik av framför allt
tunga fordon. I alla dieseldrivna for-

dons avgaser finns cancerframkallande
ämnen. Malmö har redan den högsta
frekvensen av lungcancer i hela Sverige
och ingen kan väl påstå, att den skulle
minska om all trafik till kontinenten
koncentreras till Malmö. Även en
påverkan av saltvatten inströmningen
till Östersjön kommer att bli följden,
med allt vad konsekvenser för fisket
och livet i havet som detta innebär. En
ökad illegal invandring och en ökad
narkotikasmuggling är också faktorer
som man bör beakta.

Tänk innan ni trycker!
Till varje riksdagsman som skall rösta
om EES-avtalet. Tänk igenom följande
punkter innan du trycker på ja-knap-
pen:
• Har de som valt dig till ledamot i
Sveriges riksdag givit dig mandat att
upphäva grundlagen och utplåna landet
som fri nation i framtiden. (Ändringar
i grundlagen skall följas av två beslut
med mellanliggande riksdagsval.)
• Ett ja till EES-avtalet kommer att helt
radera ut 'den demokrati som Sverige
varit så stolt över.
• Ditt tryck på ja-knappen fördärvar
vårt lands möjligheter att i framtiden
vara ett föredöme för andra.

Se till att du trycker på rätt knapp,
så att du inte bidrar till en oöverskåd-
lig olycka över ditt land. Bättre att vara
fria och äga det vi har, än att bli livegna
slavar.

Främling
Du steg på bussen i Rinkeby,
en blond och blåögd pojke
som såg ledsen ut.
Mörka invandrare
vällde in i bussen ...
- Svenskjävel~

Har Bengt Westerberg
någonsin tänkt på
hur det är
att bli hånad som avvikare
i sitt eget land?

Några svenskar måste bo kvar i
Rinkeby för att de inte har råd att fly t-

ta därifrån. Sänd en tanke till deras
barn någon gång. De har det inte lätt.
Därför skrev jag dikten. Läs också
Aftonbladets särtryck av artiklarna 'Vi
och dom", det enda ärliga reportaget i
massmedia de senaste åren.

Till nationellt medvetna
Det nationella medvetandet i Sverige
närmar sig situationen under krigar-
kungarnas dagar och det nordiska sam-
hällets stolta ursprung - vikingatiden.

Fienden har denna gång förskansat
sig inom landet under förevändning att
det handlar om flyktingar. Kung
Kristian med sina härskaror var på sin
tid inte lika smart.

Orter där främlingar placeras kan
betraktas som ockuperade. Efter en tid
dominerar de samhället, så vad är skill-
naden mot krig?

Lokala förutsättningar avgör på vil-
ken nivå försvaret bör läggas. Att utro-
pa befriade zoner och framföra krav
till sociala myndigheter, hyresvärdar,
butiker med flera att inte understödja
bosättningar kan bli nödvändigt.

Det är viktigt med barnbegränsning.
Småbarn används som bidragskälla,
som alibin för att få stanna och som
sköldar i krig. Man bör strypa fiendens
försörjningslinjer.

Detta är flumliberalernas nidings-
verk. De bör piskas att städa upp efter
sig, för att sedan ställas inför krigsrätt.
När resandeströmmen vänt, och till-
räckligt många zoner har säkrats kan
man börja tala om Sveriges befrielse.

För en nationalstrategi

Sådär ja!
Det börjar bli ganska bra fart på kur-
rens insändarsida. Men det finns plats
för fler insändare, så bara skriv! Ju mer
vi får in desto bättre.

Tänk också på att det inte bara är
insändarsidan som står öppen, är du
duktig på att skriva är det inte omöjligt
att vi kan ordna plats någon annan
stans i tidningen.

Och du som fotograferar - hör gärna
av dig till oss eller skicka foton.



VIVE LA FRANCE

Vi följer Front National
FN:s kamp i Frankrike
De franska patrioterna i Front National
(FN), för en ojämn kamp mot massme-
dia, lögner och olika, av den förra rege-
ringen understödda, organisationer
som SOS-racisme och extremistiska
aktivister. FN får inga miljoner i partis-
töd eftersom partistödet fördelas poli-
tiskt. Trots detta så ökar deras väljar-
skara sakta men säkert hela tiden, i alla
olika val: presidentval, regeringsval,
borgmästarval och nu i mars i valet till
nationalförsamlingen (riksdagen). Då
ökade FN sin andel av väljarkåren i för-
sta valomgången från 9,5% (1988) till
12,5%. Då ska man komma ihåg att det
groteskt orättvisa valsystemet (majo-
ritetsval i varje valkrets) missgyn-
nar ett parti som FN, och att
därför många presumtiva
patriotiska väljare inte ens
röstar, 'Vi vet att vi inte
har någon chans ändå",
säger många.

Mygelspel
I det rådande valsyste-
met frodas även partipo-
litiskt mygelspel i det
s.k. "de fyras gäng": kom-
munister, socialister, libe-
raler och gaullister. Till
exempel: "Om ni ber era
väljare att rösta på vår kan-
didat i den valkretsen, så ska
vi rösta för på er kandidat i en
annan valkrets i den andra valom-
gången". Ett praktexempel på detta
var då presidenten för regionen PACA
(Provence C6te d'Azur, bl a Nice och
Marseille), Jean-Claude Gaudin från
den falska högern, i en presskonferens
mellan valomgångarna uppmanade de
borgerliga väljarna i valkretsarna 4 och
12 i Marseille att rösta på en kommu-
nist respektive socialist för att stoppa
FN. Trots detta (alla mot Front
National) fick Bruno Megret, FN:s kan-
didat i 12:e valkretsen 49,53% av rös-
terna, men blev alltså inte vald. En
annan av FN:s kandidater i regionen,
Peyrot, fick 48,42%.

Stor besvikelse
Självklart var Jean-Marie Le Pen besvi-

ken i TV-intervjun på valkvällen, då
det stod klart att FN trots sina fina
valresultat inte skulle få en enda riks-
dagsplats. Som kuriosa kan jag nämna
att Sofres (franska SIFO) räknade fram
att Front National med ett proportio-
nellt valsystem, som det svenska, skulle
ha fått 64 deputerade i nationalförsam-
lingen.

Le Pens stormöte
Men Front Nationals kamp går vidare,
vid ett stormöte nyligen på ett näst
intill fullsatt Pierre de Coubertin-

Moion i Paris talade Le Pen till en
entusiastisk publik. Mötet sändes ut
per satellit till 120 orter runt om i
Frankrike. FN räknade med att det var
hundratusentals patrioter över hela "lan-
det som såg mötet, i Nice hade exem-
pelvis 300 personer samlats för att se
utsändningen. Alla mötesdeltagare
betalar alltid 30 francs (40 kr), för så är
regeln: Alla betalar alltid 30 F. Ändå
drar Front National mycket mer publik
än de andra partiernas gratismöten.

Le Pen kritiserade i sitt tal muren av
tystnad i media; FN som det fjärde
största partiet fick totalt sju minuter

TV-tid före valet, mot kommunisternas
45 minuter. Le Pen talade vidare om
behovet av bättre materiel i försvaret,
den ökande kriminaliteten (en stor del
kan hänvisas till invandrargettona runt
storstäderna - FN kräver dödsstraff för
grova brottslingar och utvisning av kri-
minella invandrare), korruptionen hos
styrande politiker samt invandringen
(enligt officiella siffror kommer frans-
männen att vara i minoritet i
Parisregionen år 2000). Mötet avsluta-
des med ett öronbedövande jubel och
ett samfällt sjungande av Marseljäsen,
även ute i de olika orterna i Frankrike.
Vid utgången från mötet samlades som

vanligt frivilliga bidrag in i en stor
fransk flagga.

Rena händer - huvudet högt!
Front National arbetar vida-

re under Le Pens devis:
Rena händer, huvudet
högt~ FN är det enda
parti som inte har varit
invecklat i några skanda-
ler som mutor, mord,
korruption eller droger.
Med den breda väljarba-
sen (12-14%) och nytt
rekord i antalet parti-

medlemmar (cirka
70.000), alla 1O.000-tals

frivilliga partiarbetare, ett
fantastiskt engagemang, några

"vän-tidningar", en radiostation
(Radio - Le Pen) och sist men inte

minst med sanningen och den bistra
verkligheten som vapen, är jag säker på
att vi kommer att kunna glädjas åt nya
framgångar för de franska nationalis-
terna. Nästa stora val, som i Frankrike
hålls 1995, är ett proportionellt val.
Den falska högern och socialisterna
kommer att vara splittrade på många
olika kandidater.

Allez Le Pen!
SD:s korrespondent i Frankrike.

Mars-93



I D E O L O G I

Nationell eller
nationalistisk?
Vi Sverigedemokrater kallar oss
nationella och nationalister. Vad
står egentligen dessa ord för,
och hur har de uppkommit?

Orden nation, nationell och natio-
nalist går ytterst tillbaka till latinets
natio (pluralis nationes) som betyder
födelse. Ordet är bildat som presens
partici p till verbet nascor (=födas).
Andra besläktade ord i svenskan är
natur (av natura som född, okonstlad),
naturlig, naturell, naiv (av nativus
=nyfödd), nativitet med flera.

De gamla romarna använde ordet
natio inte bara för att säga "födelse"
utan också i beteckningar på var man
var född, såsom natione greacus "gre-
kisk i födelse", det vill säga "av grekisk
nationalitet". Ordet natio kom att, i
motsats till etnografisk tillhörighet
som beskrevs med gens (pluralis gen-
tes), användas för politisk tillhörighet.
Nationella angelägenheter hette alltså
res nationis, medan nationaldräkten
beskrevs som vestitus gentilis.

Av natio har man i efterhand kon-
struerat national för att beteckna
något som berör hela riket med alla
invånare, och inte -bara en viss region
eller vissa folkslag inom riket. Orden
natio och national finns i svenskan
såsom nation och nationell (i samman-
sättningar dock national som i natio-
nalsång).

Första gången begreppet nationa-
lism användes var på 1800-talet under
hotet om det brittiska imperiets sön-
derfall. Nationalism var engelsmän-
nens benämning på de politiska rörel-
ser som strävade efter att ge full själv-
ständighet åt lydstaterna i det brittis-
ka imperiet. Det första nationalistiska
partiet uppstod på Irland 1882 och
följdes av liknande rörelser i bland
annat Indien och Sydafrika.

I siutet av 1800- talet fick nationalis-
men allt större betydelse. Hos allt fler
folk restes krav på en nationellt enhet-
lig stat med upphöjande av det egna
språket och de inhemska sedvänjorna.

När vi i dag talar om Sverigedemo-

kraterna som ett nationalistiskt parti
menar vi, att Sverigedemokraterna
såsom fosterlandsvänner ser till den
egna nationens bästa, till skillnad från
internationalismen som förnekar bety-
delsen av nationella olikheter. Inter-
nationalismen, företrädd av liberaler
och socialister, har som yttersta mål
att utplåna de etniska och kulturella
skillnaderna, och utsläta jordens alla
folkslag till ett homogent gytter. När vi
beskriver Sverigedemokraterna som
nationella menar vi att vi verkar över
hela Sverige. Motpolen skulle då bli ett
parti som bara verkar inom en del av
landet (såsom Skånepartiet).

Sammanfattningsvis kan man säga
att Sverigedemokraterna är ett natio-
nellt nationalistiskt parti. Nationellt
för att vi verkar över hela landet, och
nationalistiskt för att vi betonar natio-
nalkänslan, kärleken till det land där
vi är födda.

Kommentar:
I ordets strikta betydelse är det kanske
riktigt, att ordet nationell avser något
som rör hela riket. Men ordet nationell
har idag utvecklats till något mer.

Vi SD:are kallar oss inte nationella
för att vi är verksamma över hela lan-
det och vi säljer inte tröjor med "natio-
nell solidaritet" på för att det handlar
om någonting rikstäckande.

I stället har ordet nationell blivit ett
begrepp för patriotism och foster-
landskärlek. Och det är inget fel med
det. Ett språk som inte utvecklas är ett
dött språk!

En svunnen tid
I de ljusa sommarnätterna
och i dunkla höstkvällar
viskar vinden i de
milsvida skogarna.
Det susar om tider som
en gång var
för länge sedan,
om sekler som svunnit
om dagar som för länge sedan
är förbi,
vad som hänt iforna tider,
om våra förfäders segslitna
möda med plog och harv
i mager och stenig fädernesjord.

Denna jordbruksbygd vittnar
om våra förfäders odlarmöda
och strävsamma arbete
igångna tider.
De bröt bygd, röjde fält
plockade jorden fri från
stenrös.
Vattensjuk jord blev dikad -
fullt med arbete året om.

Sedan tusentals år
tillbaka i tiden
har våra förfäder
brukat dessa
åkrar och ängar,
plöjt och sått,
hoppats och trott
på en framtid god.
Deras mödor man ännu
kan märka.

Åren hastigt försvunnit,
tiderna förändrats.
Ingenting är längre sig likt.

Åter, åter min tanke går
till förfäderna
som brutit bygd och
röjt fälten,
och som nu fått sin vila
uti mullen.
Vad skulle de ha sagt
om denna nya tid?



UR SAGOBOKEN

Sagan om familjen Svensk
Det var en gång en familj som

hette Svensk och som bodde i
en röd liten stuga med vita

knutar. Det var en glad och positiv
familj som ville alla väl och som gärna
hjälpte sina grannar. En dag knackade
det på dörren till det lilla huset.
Moder Svea öppnade. Utanför stod en
man med plågat ansikte som berättade,
att han hade det så eländigt där han
bodde och frågade om han därför
kunde få bo hos familjen Svensk i stäl-
let. "Jovisst" svarade den godmodiga
moder Svea, och mannen flyttade in.
Efter ett tag frågade mannen om inte
hans fru och alla hans barn också
kunde få bo hos familjen Svensk. ''Det
är klart att ni får" svarade den snälla
moder Svea. Mannen och hans familj
trivdes mycket bra i det lilla huset. De
skrev till sina släktingar och berättade
hur bra de fått det, och att de aldrig
behövde sakna något sedan de flyttat in
hos familjen Svensk. Efter en tid knack-
ade det åter igen på familjen Svensks

dörr. Nu stod där släkt och vänner som
frågade som frågade om inte de också
kunde få bo hos familjen Svensk.
''Naturligtvis kan ni det" sa moder Svea
som hade svårt att neka. Efter ett tag
började barnen Svensk fråga sin
mamma hur länge alla de nya männis-
korna skulle stanna. "Så länge de vill"
svarade moder Svea. 'Vi tycker inte om
dem. De bara ställer till bråk, och bar-
nen tar våra leksaker" klagade barnen.
"Ni tycker visst om dem", svarade
moder Svea, "för det har jag bestämt."
Tiden gick och allt fler människor flyt-
tade in i familjen Svensks lilla hus. En
del arbetade och hjälpte till i hushållet,
men de flesta gjorde ingenting. Barnen
Svensk blev mer och mer förgrymmade
på sin godtrogna mamma som aldrig
kunde säga nej. Hon trodde alla om
gott och litade på människornas histo-
rier om hur illa det hade det hemma
hos sig. Till slut blev det så trångt inne
i huset att en del av barnen Svensk fick
flytta ut i vedboden. Moder Svea blev

med tiden ganska mager eftersom hon
hade så många människor att dela
maten med. En dag kom en man till
moder Svea och sade att han rep resen -
terade alla de nya människorna som
flyttat in hos familjen Svensk. Han för-
klarade att eftersom dessa människor-
na nu var i majoritet skulle de ha huset
för sig själva. Moder Svea fick vara så
god och ta resten av sina barn med sig
och flytta ut i vedboden. Snäll som hon
var gav hon sig iväg utan att bråka.
Moder Svea undvek nämligen alltid
konflikter. När sedan vintern kom frös
familjen Svensk i den dragiga vedbo-
den, medan de nya människorna satt
inne i huset och hade det varmt och
gott. Barnen tyckte att moder Svea
varit ganska dum som låtit så många
människor flytta in i sitt hus att hon
inte själv fick plats.

Så gick det alltså till när moder Svea
och alla barnen fick lämna sin röda
stuga bara för att hon aldrig lärt sig
säga nej.



E K O N O M I

Besparingsprogram 93/94
Jimmy Carlsson i

Eskilstuna har utarbetat
ett genomtänkt och bra

besparingsprogram.
Det är inte granskat av
SD:s styrelse ännu men

ingen av oss som läst ige-
nom det har haft några

invändningar.

Justitiedeparetementet
Bidrag till vissa internationella sammanslutningar
Utri kesdepartementet
Förenta nationerna
Europarådet
OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)
EFTA (Europeiska frihandelssammanslutningen)
Övriga internationella organisationer
Fredsbevarande verksamhet
ESK (Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa)
Bidrag till internationella biståndsprogram
Utvecklingssamarbete genom SIDA
Andra biståndsprogram
Sandö U-centrum
Styrelsen för U-landsforskning
Nordiska afrikainstitutet
Beredningen för internationellt teknisk-ekonomiskt samarbete
Bidrag till styrelsen för U-landsutbildning i Sandö
Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd
Medel för översättning av EG:s regelverk
Medel för information om europeisk integration
Forskningsverksamhet för rustningsbegränsning och nedrustning

Socialdepartementet
Icke behovsprövade barnbidrag
Särskilda bidrag för vissa adoptivbarn
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
Förtidspensionering av invandrare
Hälso- och sjukvårdens frikort till flyktingar
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Finansdepartementet
Samarbete avs. informationstjänster inom ramen för EES-avtalet
Utbi Idningsdepartementet
Bidrag till kontakttolkutbildning
Hemspråksundervisning
Kulturdepartementet
Stöd till icke statliga kulturlokaler
Statens invandrarverk
Förlägg ningskostnader
Atgärder för invandrare
Överföring av och andra åtgärder för flyktingar
Ersättning till kommunerna för åtgärder för flyktingar
Statsbidrag till Stiftelsen Invandrartidningen
Ombudsman mot etnisk diskriminering
Lån till hemutrustning för flyktingar
Utlänningsnämnden
Internationell samverkan inom ramen för flykting-migrationspolitik
Atgärder mot främlingsfientlig het och rasism
Näringsdepartementet
Ersättning för extra kostnader för förmånlig kreditgivning till U-länder
Civi Idepartementet
Stöd till trossamfund
Stöd till internationellt ungdomsarbete

191 890
29780
21 500

110000
2864

407000
23328

3148404
6702000
1 804500

24963
26906

5470
20991

7076
36441
16500
50000
15840

7000000
8530

28800
14315000

1 211 332
5998

7979
1100

25000
613888

6407000
20296

269690
4295000

15589
3829

92264
51 550

2000
10000

70000
7950
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Läs Det dubbla sveket:
Det dubbla sveket.

ANDERS
KLARSTRÖMs
tal från
Engelbrekts-
demonstrationen
Pris: 30:-
Medl: 20:-

SD:s handlings-
program i EG-frå-
gan: 20:-
Läs om varför SD
säger nej till
EG/EU

Ny skrift från

SVERIGEDEMOKRAnRNA

GUSTaV
Vasa -
FRIheTskämpen!
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Vart är Sverige på väg? Varför
vill vissa politiker så gärna
störta Sverige i fördärvet?
Läs denna avslöjande skrift!
Åtta sidor i tvåfärg: 15:-

Läs om hur han befriade
Sverige. Pris: 50:-
Medlemspris: 40:-

Har du ännu inte läst SD:sungdomsför-
bunds tidning är det definitivt dags!
Denkostar bara 20:-
SDUhar också många egna aktiviteter.
Ring SOtör mer information!

ULTMIMA
TMULE

Bladet som

~~i~~:·"~~~~:~ex.;.~~=.••
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I
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Sverige Sverige fosterland (EP): 45:-
För fäderneslandet (CD): 129:-
Svea hjältar (CD): 129:-
The early years (CD): 129:-
Är du intresserad av annan nationell musik
som Agent Bulldog,Screwdriver etc ring oss
så skickar vi en separat skivlista. 150:-/1000 st!

BILDEKALER:
Nej till EG- Ja till : =
Familj - bembyggd-
fädernesland

20:-/51

Prov ex på SD:s
sändningar i

Sthlms närradio,
Prov ex på SD:s

sändningar i
Haninge:

40:-/SI

Hör av dig till OIN
kommunförening -
OITT stöd behövs!

SO-Borlänge
Box 4013
781 04 Borlänge

SO-Dals Ed
Angshögevägen 6
66800 Ed

SO-Eskilstuna
Box 2071
630 02 Eskilstuna

SO-Göteborg
Box 300 36
400 43 Göteborg
Tel: 031-41 72 44
Fax: Ring först!
Pg: 38 05 85-0

SO-Haninge
Box 46
13621 Haninge
Pg: 29 00 82-7

SO-Huddinge
Box 4099
141 04 Huddinge
Pg: 20 41 93-7

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

SO-Kalmar
Box 7052
390 07 Kalmar
Pg: 68 95 14-8

SO-Karlstad
Box: 5165
650 05 Karlstad

SO-Lund
Box 1194
221 05 Lund

SO-Malmö-Burlöv
Box 14022
20024 Malmö
Tel. 040-96 60 65
Pg: 42 3812-7

SO-Norrköping
Snart ny box och tel!
Pg: 36 28 04-7

SO-Sollentuna
Box 766
191 27 Sollentuna
P.G: 527048-3

SO-Solna-Sundbyberg
Box 8011
171 08 Solna
Pg: 77 37 13-3

SO-Sundvall- Timrå
Box3
86040lndal

SO-Växjö
Box 489
351 06 Växjö
Tel. 0470-828 58
Pg: 39 27 25-8

SO-Örebro
Box 526
701 50 Örebro
Tel. 019-240517
Pg: 480 99 96-4



SD och arbetslösheten
Massarbetslösheten växer lavinartat. Kostnaderna för samhället är
gigantiska; 30 - 40 miljarder per år i understöd och A-kassepengar.
Därtill kommer de samhällsekonomiska kostnader som arbetslösheten
för sig - genom förlust av exportintäkter för varor som aldrig produceras,
förlusten av arbetserfarenheter etc. För att inte tala om den förlust det
innebär att få en ny generation människor som aldrig känner sig önsk-
värda i samhället, en generation där stora delar aldrig får lära sig vad
det innebär, att sköta ett jobb. Många ungdomar ser att deras tjänster
inte önskas, men att det ändå alltid finns plats i landet för nyanlända
invandrare. Man räknar med att innan året är slut kommer en miljon
människor att stå utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Nu krävs
omfattande och målmedvetna åtgärder om inte det svenska samhället
ska duka under i ett kaos vi omöjligen kan se något slut på.

SD förespråkar bland annat följande åtgärder:

• Satsningar för att bana väg för företagsamhet och entreprenörsanda.
• Tekniska satsningar inom industrin som kan förhöja marginalprodukti-
viteten (effektiviteten) och stärka vår internationella konkurrenskraft.

• Åtgärder för att hejda importen av sådana varor som kan produceras
på ett fullgott sätt i Sverige.
• Tidigareläggning av satsningar på infrastruktur, såsom utbyggnad av
vägar och järnvägsnät och på bostäder.

• Återuppbyggnad av vårt välfärdssystem - bland annat genom anställ-
ning av personal inom hemtjänst, sjukvård och polis.

Finansieringen av dessa åtgärder skall komma från en omfördelning
inom samhället, inte genom dyra utlandslån (vilket för övrigt socialde-
mokraternas förslag innebär) som bara skulle underminera vår ekonomi
ytterligare.

Kön av arbetslösa bara växer ...


