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Sverigedemokratisk Ungdoms

JIMMY WINDESKOG
Aterigen har de batten
angaende yttrandefri-
heten i vart land kom-
mit pa tapeten, detta
via de olika nynazistis-
ka sekternas profile-
ringsforsok. SOU tar
naturligtvis kraftigt
avstand fran ideologier
sa som national socia-
lismen och fascismen,
men detta innebar inte
att vi anser att de har
mindre ratt att yttra sig
an oss demokrater .
Forestallningen att man
kan "radda" demokra-
tin genom att agera
antidemokratiskt ar
helt omojlig - genom-
fOr man en reform blir
man namligen antide-
mokrat i samma
sekund.

Trots detta ser vi hur
samhallsklimatet gent-
emot de som ar kri tiska
mot det infekterade och
korrumperade etablis-
semanget standigt
skarps. Under hela aret
har man an malt oss
SOare, man har hindrat
vara demonstrationer,
vagrat att hyra ut loka-
ler at oss och helt
struntat i att undersoka
de personer inom
e'i.tremvanstern som
legat bakom terrorism
och misshandel mot
oss. Ett ytterliggare
e'i.empel ar fallet
Karolina Matti som ni
kan Hisa mer om Hingre
fram.

JUSI delta all polisen
later .-\FA och E'i.PO-
terroristema harja tam-
ligen os tort ar intres-
sant, inle minst med
tanke pa att det nar
denna ledare skrin
(nagra dagar in i janua-
ri) a\Slojats att polisen
samarbetar med AFA,
till e'i.empel vid nazist-
spelningen utanfor
Stockholm. Att sam-
hallsklimatet forvarras
ytterligare da polisen
valjer att samarbeta
med terrorister for att
inskranka yttrandefri-
heten ar inte speciellt
forvanande, vad far
unga manniskor for
bild och attityd till
samhallet nar det blir
viktigare att se till att
manniskor inte bar
fornnordiska symboler,
mitt ute i skogen, mitt i
natten an att hindra
manniskor att sla ner
oskyldiga offer, mitt i
Stockholm, mitt pa
blanka dagen. Att allt
detta sker nar valet
borjar narma sig ar
naturligtvis ingen till-
fallighet.

Naturiigtvis foljer
media i polisens spar,
det sag vi inte minst i
december da ctt gang
anarkister drog runt pa
Soder i Stockholm och
misshandlade folk till
hagcr och vanster. P~l
morgonnyheterna rap-
portcradc man som dct

val', men snarl insag
man det oIampliga i
detta och innan kvallen
val' over var den offici-
ella versionen att anar-
kisterna hade "sam-
mandrabbat" med
skinnskallar. T ydligen
hade en av de c:a 20
misshandlade varit
kortharig och da maste
naturligtvis aven de
bamfamiljer som miss-
handlats varit sa kalla-
de skinnskallar. ..

Att denna bulletin ar
ca en manad fOrsenad
ar bara att beklaga - det
har dock ingenting att
gora med att vi har
varit lata eller nagon-
ting liknande. I sHilict
har det \arit Srl att
arbctsb()rdan pa sistonc
har \'arit \~ildigt tung.

Bland annat underteck-
nad har varit fullt sys-
selsatt med Sverige-
demokraternas 10-ars-
skrift (glOm inte att
kopa den). Oa valet
narmar sig har detta
naturligtvis lett till att
vi gor mer an nagonsin.
Ett exempeI ar att i
stort sett hela Borlange
samt Sollentuna tacktes
med flygblad under en
veckas tid (runt 18.000
flygblad bara i denna
aktion).

Oa SO i ar fyller 10
ar innebar det samtidigt
att SOU fyller 5 ar,
grattis till oss all tsa.
Skicka dock inga pre-
scnter - aktivera dig i
sUilict.
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RAPPORTER FRAN
FRONTEN

Vi har fatt en del klagomal att SDU-Bulletinen har varit alledess for daliga
pa att beratta om vad som hander i landet, detta ar naturligtvis helt ratt

och det ber vi om ursakt for. Lite tdikigt blir det kanske om vi i detalj berat-
tar om SDUs verksamhet da vi koncentrerar oss pa flygblad och inte har

nagon ovrig verksamhet (det skulle bli nagot typ:"da och da delade vi flyg-
blad, efter det delade vi mer flygblad och sedan delade vi annu mer flygblad).
Daremot ar det en god ide att beratta om vart moderpartis storre handelser.

Som ni ser lonar det sig att klaga pa bullen, ar du missnojd med nagon sa
skriv ett brev eller ring sa skall vi forsoka atgarda problemet.

Som ni ser blir det ganska mycket i detta nummer, det beror pa att vi gar
igenom aUt fran sommaren och framat.

Efter sommaroffensiven vars sett arbetskamrater med vara
farsta del presenterades i Farra motst<1ndare. Da man farstod
bulletin en tog nasta sin start i att manga stannade och Iyssna-
Kalmar, nu med partiJedare de pa oss gick ett gang helt
Mikael Jansson som talare. enkelt till attack mot mates-
Torgmatesgruppen, som farut- gruppen. Ledande i denna
om Jansson innehall partiorga- attack var Gran Ungdoms ord-
nisataren Lars Emanuelsson och farande - vilket kanske sager en
Ingemar Ramell Fran SD- del om Miljapartiet. Hela grup-
Gateborg, styrde efter detta upp pen fick faras till sjukhus. Var
mot Vaxja dar det skulle hallas allmanheten hade sina sympati-
fyra maten. ~1ed tanke pa vad er stod dock klart efter att en
som hande 1994 da pack och grupp manniskor bjad va,ra hjal-
sladder fran hela landet utsatte tar pa smargasrarta nar de kom
var demonstration for ett tre ut Fran sjukhuser.
timmar tangt stenregn var vi lite Nasta stad var Linkaping dar vi
osakra pa vad som skulle skulle halla tre moten, har byt-
handa. Nu blev det dock lugnt, tes ocksa Ramell lit mot SDUs
manga farbipasserande var posi- Jimmy \X'mdeskog. Har man
tiva och appladerade och det inte sett markliga manniskor
anda motstindet var ett pa mnan man hade varit 1

SSUare som stod och muttrade Linkaping sa fick man onekli-
for sig sjalva. Tuffare blev det i gen se det har. Vara motst<1nda-
Jonkaping dar polisen var I stort re utgjordes av en marklig sam-

ling av homosexuella (dessa
stalldes sig och barja hangla
alledes framfar var talare, var-
for?), punkare, svartrockare,
invandrare och en grupp man-
niskor som var sminkade sa som
den gamle hardrockaren Alice
Cooper var pa 70-talet samti-
digt som de hoppade runt pa
alia fyra som hundar och ylade
"vov-vov", jag har aldrig sett
nagot liknande. Hur som heist
blev matena Iyckade da mycket
vanligt folk Iyssnade. Nasta stad
var Norrkaping dar motstindet
vaxte varje mote och till sist
innehall over 200 manniskor.
Med i pabeln fanns bade f1ator-
na och de Alice Cooper diggan-
de hundama, men aven jycklare
och feta invandrare i mogen
alder som lassades fa hjartattack
nar polisen skulle gripa dem.
Innan vi lamnade staden hade



pollsen gnplt ert 20-tal manl1ls-
kor, en a v flatorna Iyekades bli
gnpen rre mc>ten pa raken.
I Eskilsruna hade bland annat
SSU oeh Vanster partiet gatt ut
till polisen och media och hota-
de med upplopp om vi skulle fa
tillsrand till vara fyra moten. Nu
blev det naturligtvis inte sa.
Trots art de hade forstarkning
fran bade Stockholm och
Vasteras Iyckades de inte med
mer an att kasta nagra agg samt
sla sander en bi!. Roligast var
SSU, de var sa arga att de tugga-
de fradga nar de fick hora
Jimmy Windeskog beratta om
socialdemokraternas rasbiolo-
giska politik pa 40 och 50-talet.
Ett litet kansligt amne kanske,
framfor allt nar deras kampanj
heter "Krossa rasismen".
Turnen avslutades i Sodertalje
utanfor Stockholm. Oet hade
varit en fantastisk turne, over
tusen manniskor hade sett och
hon oss och nastan varje mote
hade uppmarksamats i nagon
lokaltidning. Oessutom medver-
kade vi I bade radio- och tv-
kanaler.

Narurlign'is fanns vi pa plats pa
partl\"tckan pa Gotland. Joakim
Larsson och Torbjorn Kastell
talade tillsammans pa samman-
lagt 8 moten. Oa ovriga partier
tycks strunta i denna trevliga
tillstallning numera fick SO
dominera helt.

Nasta motesprojekt inleddes
under Stockholm Water
Festivals slsta helg och innebar
moten pa Sergels Torg fyra lor-
dagar pa raken. Oetta var tydli-
gen helt I allmanhetens smak,
oha avbrots talen av spontana
appLlder. Efter de td. forsta
motena dok vara motsrandare
upp och med slg hade man sirt
vanliga mod. ~1ed polisen pa
plats vagade man inte gora
mycket men da motesgruppen
eftet motet skulle besoka ert
cafe glck man till attack. Oa de

var runt 40 man hevapnade med
pakar, jarnriJr och kedjor och VI

var fyra som var ohevapnade
tyckte man tydligen att det var
ganska jamna odds. Samtliga
hamnade pa sjukhus, Joakim
Larsson slogs medvetsk>s och
fick sy 20 stygn i skallen medan
Lars Emanuelsson slogs igenom
ett skyltfonster. Oessutom slog
de sander material for tusentals
kronor. Naturligtvis stod det
inget om detta i tidningarna,
annat ar det nar en invandrare
stukar tummen!!!

I Uppsala- och Gavleborgs Ian
har det under hasten ocksa
bedrivits omfattande motes
verksamhet. Bade i storre stader
samt mindre, exempel pa det
forsta ar Enkoping och Uppsala
medan Hofors, Sandviken, Tierp
och Orebyhus ar exempel pa det
senare. Alia mbten var lugna,
trevliga och lyckade utom det i
Uppsala dar AFA dok upp mot
gallande lagstiftning. AFA I

Uppsala har aven roat sig med
inbrottsforsok, skadegorelse och
mordbrand mot ledande SOare.
Inte sa konstigt kanske med
tanke pa an yrkesterroristen
Tobias Hi.ibmene numera har
lamnat den "seriosa" tidningen
ExPO.

Ocksa vastkusten har fan sin
ranson av SOmoten, detta i
samband med Gustav II Adolf
firandet, den forsta helgen I

november. Inledningsvis holl sig
vara motsrandare bona (tva
moten i \'ardera Goteborg och
Molndal) men dbk dock upp i
Varnesborg. Polisen ansag art
det inte fanns nagon anledning
an ha nagon personal pa plats
vilket ledde till an pobeln helt
obehindrat kunde arrackera allt
i fran SOs miltC'sgrupp via all-
manhet till journalister.
Naturlign'ls ar det aven synd
am )ournalisterna men en ]our-
nalistfroken fick forhoppnings-
vis en sa pass nymg laxa sa art

hon nil nasta gang hon skrlver
om SO fattar vilka det ar som ar
de egentliga fascisterna. Pc>beln
jagade i flock och misshandlade
SOare, flera hlev misshandlade
oeh en fick ti II och med kaken
bruten. Till nasta gang: det ar
alltid sakrare att sra med motes-
gruppen da polisen (nar de ar pa
plats) koncentrerar sig att skyd-
da dem.
Redan samma kvall var det dags
for Trollhattan dar runt 100
motstandare och 80 ahorare
Iyssnade pa Mikael Jansson och
vice ordforande Jakob Eriksson.
Till nasta dag hade polisen forst
avslagit vart torgmote men detta
ogiltigforklarades lansratten.
Oenna gang var bade ahorarna
och motstandama fler, omkring
200 personer i bada lager. Aven
har roade sig motsrandarna med
att bade jaga SDare och allman-
het. Efter detta torgmote holls
det ett inomhusmote som locka-
de runt 40 personer.
motena atdrog sig otroliga
mangder publicitet, bade lokalt
och pa riksniva. Mest av allt
sags vi i Trollhattans Tidning
dar vi fick minst en helsida om
dagen i 10 dagars tid.

Helgen den 30 novenber holls
det bade valkonferans och Karl
XII firande i Stockholm, dessut-
om klubbades riksdagsvalseden
till valet -98 i samband med ett
styrelsemote for SO-Riks. Fern
representanter fran SOU fick
plats pa den: Jimmy ~!indeskog
(SOU-Nord), Martin Karlsson
(SOU-Syd), Jimmie Akesson
(SOU-Syd), Christian Andersson
(SOU-Vast) och Fredrik
Eriksson (SDU-Vast). Sjalva
Karl XII firandet lockade kring
90 ahorare, 5 motsrandare och
ett 20-tal joumalister som fick
Iyssna pa Mikael Jansson, Jakob
Eriksson oeh ~1arti Jarviharju,
ordfbrande i finska IKL.



-Demokratisk hjaltinna eller politisk idiot???
am ni onskade information om soeialdemo-
kraternas politik, hade ni du ringt till mode-
raterna? am ni var nyfikna pa hur en SAAB
fungerade, hade ni da besokt en
Volvohandlare? am ni onskar diskutera
musik, letar ni da upp en samling manniskor
som ar tondova musikhatare. am ni skall
satta sig in i teorierna om hur Jorden oeh
Vintergatans ovriga planeter kretsar kring
Solen, letar ni da endast fram de teoriena
som har som utgangspunkt att Solen
kretsar kri ng Jorden?
Knappast, sa dum ar
ingen?? ?

Tydligen! Hela diskussio-
nen betraffande Umea
Universitet, dess ledning
oeh forskaren Karolina
Matti har tappat alia
former av proportioner.
Det hela hade sin start i
att Karolina Matti bjod
in en skribenr Fran den
nynazistiska tidningen
Nordland for art denne skul-
Ie halla ett foredrag under
namnet "Vad viii nazisterna"
infor ett tiotal elever. Vissa av elever-
na tog markbart ilia upp, man sprang snabbt
till skolledningen som i sin tur sprang ut till
media - sedan var karusellen i full gang.
Karolina Matti avstangdes fran sin tjanst pa
universitetet oeh overallt i media kunde man
se oeh hora proffstyekare beklaga sig over
det intraffade. Froken Mattis egen hallning,
att halla det hela pa en yrkesmassig niv8. oeh
varken ta avsrand eller ge sympati for det
som sagts pa forelasningen, gjorde inte saken
battre. Snart var hon beskylld for att sjalv
vara nazist oeh skolledningen giek sa langt
som att forsoka grava fram hennes politiska
medvetenhet, helt emot gallande lagstiftning

6

da asiktsregestrering bryter mot denna.
Den Fran etablissemanget hallna linjen i fra-
gan har inte varit helt igenom homogen,
medan vissa har gatt sa Iangt som att foresia
att all forskning i amnet skall betraktas som
lagbrott oeh belaggas med straff Finns det de
som inte varit emot det hela "egentligen",
utan endast i de former det skett under.
Anhangarna av den senare linjen har menat
att ahorarna i storre utstraekning skulle fa

reda pa vad som handa skulle oeh fa
mer tid art forbereda sig. Hur var

oeh en forberder sig borde vara
upp till eleven oeh art sjalva

forelasningen giek under
namnet "Vad viII nazister-
na" borde gert en Iiten
ledtrad till art forelas-
ningen skulle handla om
vad nazisterna viII.
En av eleverna, tillraek-
Iigt irriterad for art
beklaga sig i media men

inte tillraekligt engagerad
for att saga vad han heter,

giek ut i Svenska Dagbiadet
oeh berattade om att det hem-

ska. Man hade inte fart reda pa
att det var en nazist som skulle

komma, nazisten hade haft kamrater med
sig, Karolina Matti hade endast uttalat sig
fore oeh efter forelasningen oeh nazisten
hade haft svarr art svara pa fragor. am vi
borjar fran borjan: Eleven misstankte att en
representant Fran den uttalat antidemokratis-
ka tidningen ExPO skulle komma. Alltsa
menar han art det yore mer intressant art
Iyssna till motsrandare an anhangare. Skulle
han ha reagerat likadant om forelasningen
bar namnet "Vad vill ExPO" oeh en ExPO-
skribent dykt upp oeh inte en nazist, for det
kan val inte vara sa art denne elevs uttalande
helt oeh hallet baserat pa hans egen politiska



uppfartning. Skulle det vara sa ar det beklag-
ligt, enligt lag ar skolan namligen opolitisk
och darmed ar alIa asikter varda lika mycket.
Vad det galler det faktum art nazisten hade
kamrater med sig undrar man vad det har
med saken art gora och art Matti inte lade
sig i fbredraget skall val ses som positivt, om
man besbker ert fbredrag viII man sallan att
fbredrager skall bli avbrurer - viII man der
kanske man skall lamna lokalen. am sedan
fbrelasaren inte kan svara pa ahbrarnas fd-
gor skall val forelasaren ses som besegrad -
och om sa ar fallet, och man offentligt gjort
ner motsrandaren, borde val det ha varit en
lyckad tillstallning. Atminstone anser jag
som Sverigedemokrat art jag har lyckats med
nagonting da jag offentligt gbr bon en
meningsmotsrandare.
Van srar da Karolina Marti egentligen? Ar
misstankarna om art hon ar nazist berartiga-
de? Helt saker pa van hon srar kan man
aldrig vara, och det ar som hon sjalv papekat
helt ovasentligt. Vill man dock vara smaaktig
kan man papeka att froken Matti under sina
studentdagar i Uppsala var akriv anarkist
och berartade i tidskriften Kaos om sina
asikter om art vald mot oliktankande var
ratt.
Men denna debatt handlar inte om nazism,
den handlar om demokrati. Man kan inte
som SSU och Ungdom Mot Rasism tror
bekampa fascism med fascism - i samma
bgonblick man gor det blir man sjalv fascist.
Antingen har ALLA asikter SAMMA rart att
komma till tals i samhallet - vilket a yen
inkluderar skolan, eller sa har bara VISSA
asikter rart art komma till tals - vilket inne-
bar art man valjer den fascistiska vagen.
Skall man bedoma hur bra demokratin fun-
gerar i ert land skall man se till de grupper
som srar langst i fdn makten. Fbr att se hur
bra demokratin fungerar i Sverige racker det
bara art se till det intraffade ...
Art intellektuellt handikappade personer sam
Michael Alonzo sitter och spyr galla ar en
sak, men nar till och med riksdagsledambter
sa som folkpaniets Hakan Holmberg sitter
och anser att Sverige skall bli fascistiskt Finns
det anledning till oro. Nar herr Holmberg
sart i Tv morgonen den 16 december och
pratade om art skolan bara <ir till f()r vissa

skartebetalare undrade undenecknad nar det
skulle komma nagon som sa art demokratin
skulle avvecklas heIt - jag behbvde bara
vanta nagra minuter.
Bo Sbdersten, professor i internationell eko-
nomi. gick alltsa lit samma morgon och
menade art Sverige skulle bli elitstyrt. En av
hans anledningar till derra overgrepp skulle
vara arr Sverige stagnerat efter 1970, vi som
har lite mer sunda vatskor an antidemokrat
Sbdersten kan anmarka att det just 1970
bbrjade strbmma in flyktingar i Sverige.
Hade folket fart ta del i derta beslut hade det
aldrig hant och darmed inte stagnationen
heller.
Man kan konstatera art denna utveckling
efter ert fbrdrag for ert tiotal manniskor i
lilla Umea beror pa 3 huvudorsaker fran eta-
blissemanget.
1. FOLKFORAKT. Man anser heIr enkelt
inte vanliga manniskor vara kloka nog art
sjalva kunna fbrsra att nazism ar fel.
2. BRISTANDE TILLTRO TILL DEN
EGNA ARGUMENTATIONFORMAGAN.
De kan inte ha mycket till sjalvfbrtroende
om de inte anser att de kan bverbevisa en
naZ1Sr.
3. DEMOKRATIFORAKT. Det har kanner
vi igen sedan lange, "Tyck som du vill sa
lange du tycker som oss - resten far inte
bppna kaften".
Heder skall dock ges till de manniskor, sa
som Peter Wahlback och Jan Myrdahl (!!!),
som fbrsrart art Karolina Matti ar en forska-
re och inte nagon proffstyckare. Vetenskap
skall bedrivas i objektivitetens namn och inte
se till vad som for stunden anses vara poli-
tiskt korrekt. Karolina Marti har via att inte
be om ursakt for det intraffade inte bara
visat sig vara en duktig yrkeskvinna och god
d'emokrat, hon har ocksa visat sig vara ett
tusen ganger battre foredome for unga sven-
ska fickor an Mona Sahlin och Gudrun
Schyman.
Mirr stad har du Karolina, sra pa dig i demo-
kratins namn.



Minclre an 8 mAnader kvar till valet, har du
annu inte aktiverat dig sA ar det hog tid nu.
Sverigedemokraterna kommer under Aret att
genomf6ra den hittills st6rsta nationalistiska
valkampanjen som Skandinavien nAgonsin
sett. I den beh6vs naturligtvis med ocksA.

Sverigedemokratisk Ungdom Kommer anda tills
valet ar over (20 september) att halla en lag profil.
Alia de krafter och resurser vi har forfogande over
Kommer utan forbehall att koncentreras till moder-
partiets valkampanj. Direkt efter valet Kommer
dock SDC att bryta sig u ur SD, bilda en egen sty-
reIse, och efter detta bygga ut forbundet sa aU vi.
allra minst, blir storre an ungdomsforbund KDU
och CUF.

Detta ligger dock en bi fram i tiden. Under
tiden vill vi i SDU-Riks kraftigt uppmana ALLA,
SAMTUGA, SDUare att snarast ta kontakt med
narmaste SD-Iokalf6rening. All hjalp kommer att
behovas och alIa fyller en funktion. Vill man inte
dela flygblad finns det manga andra uppgifter som
vantar. lika sa om man inte vill affischera, deltaga
pa torgmoten eller salja tidningar. Alltid finns det
nagonting att hjalpa till med - och kom ihag att
ingen insatts ar for liten.

Det kanske kan vara av intresse att
Sverigedemokraterna kommer att ha visst samarbe-
te med andra partier i valet -98. I Helsingborg stal-
ler vi upp tillsammans med Svensk Samling och i
Alvkarleby tillsammans med Framstegspartiet.
Forhoppningsvis kommer dessa partier. och aven
fler. att inom en snar framtid att ga upp i
Sverigedemokraterna, vilket gar oss annu starkare.

Infor valet 1994 utsag socialdemokratema oss
som deras huvudmotstandare i invandrarfragan, till
detta val ar vi bade storre och battre organiserade -
hjalp nu till att ge clem en kalldusch valnatten 20
september!

Kommunforeningar
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66800 Ed
Pg: 6445457-2

SD-Gotland
Box 1478
621 25 Visbyr

SD-Gavle / Sandviken
Box 190
811 23 Sandviken

SD-Goteborg
Box 30036
400 43 Goteborg
Tel: 031-41 7244
Pg: 380585-0

SD- Halland / Laholm
Box 6006
312 06 Mellbystrand

SD-Haninge
Box 46
136 21 Hanin~e
Tel: 08-7450~ 13
Pg: 290082-7

SD- Helsingborg
Box 130 4t>
250 13 Helsingborg
Tel: 070-7524453
Pg: 935779-9

SD-Hoor
Box 545
24326 Hoar
Pg: 4379576-4

SD-Kavlinge
Box 99
244 22 Kavlinge
~: 191488-6
Tel: 070-7407587

SD-Lund
Box 1194
221 05 Lund

SD-Malmo
Box 7061
20042 Malmo
Pg: 6171116-4

SD-Norrkoping
Box 10071
600 10 N orrkoping
Pg: 198335-2

SD-Sala
Box 17
733 21 Sala
Tel: 0224-12453
Pg: 92 4027-6

SD-SkAne
Box 545
24326 Hoar
Tel: 0413-53043
Pg: 423812-7

SD-Stockholm
Box 6003
129 06 Hagersten
Pg: 85 92 8J-4

SD-Sundvall / Timd
Box 3060
850 03 Sundsvall
Tel: 060-500608
Pg: 21 5542-2

SD-Tierp
Box 19 ..
748 02 Orbyhus

SD- T rollhattan
Box 7045
461 07 T rollhattan
Tel: 070-8481454
Pg: 491 7622-5

SD-Uddevalla
Box 7045
461 07 Trollhattan
Tel: 070-7540467
Pg: 83439 13-3

SD-Uppsala
Box 19J2
751 49 Uppsala
Tel: 070-,[ 400336
Pg: 798357-0

SD-Vax'o
Box 48g
35106 Vaxjo

SD-Ystad
Box 78
271 22 Ystad
Tel: 070-86531 46
Pg: 6433061-6

SD-Orebro
Box 526 ..
701 50 Orebro
Tel: 019-2741 70
Pg: 4809996-4
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SLUDDRANDE FYLLON OCH
BARBIEDOCKOR

Oebatten om feminism och
jamlikhet ar i dag nastan lika
infikterad som debatten om
Sveriges intag av sa kallade
flyktingar. Nagonstans pa
vagen tycks ordet jamlikhet ha
bytt betydelse, fran att fran
borjan ha betytt att alia skall
ha samma mojligheter och for-
utsattningar verkar det i dag
som att jamlikhet star som en
motsats till vetenskap och bio-
logi.
Ett typiskt exempel pa detta ar
den dokumentarfilm som
under namnet "Flickor, kvin-
nor och en och annan drake"
det senaste aret visats i manga
skolor, och under senhosten
aven gick i TV tva ganger.
Filmen var debatterad redan
innan den var klar och i och
med att den sandes i den statli-
ga televisionen kulminerade
debatten. Efter den forsta sand-
ningen var detta amne uppe i,
det foga imponerande pro-
grammet, Nattoppet. Inbjudna
var bland annat filmens tva
skapare Marianne Ahrne och
Rigmor Robert samt naturligt-
vis en hel del vulgarfeminister
med dess drottning/huvudhaxa
Gudrun Schyman i taten. Att
froken Schyman har lite svart
fc)r detta med biologi ar ingen
nyhet f<)r nagon nationaldemo-
krat - trots detta ar det svart

att ime reagera pa hennes utta-
lande
Sjalva programmet ar av en
sallsynt imressam karaktar.
Rigmor Robert, till vardags
arbetande som lakare och ana-
Iytiker, lagger under hela fil-
men fram exempel pa exempel
att vi inte bara handlar efter
var hjarna, utan ocksa efter
va.ra instinkter. Yare sig det gal-
ler kvinnans relationer till
sitt/sina barn, andra kvinnor
eller man i hennes omgivning
sa finns det generella beteende-
monster, bade negativa och
positiva. Och konstigt yore det
fbrstas annars. Oet ar samma
sak som med djur som med
manniskor, vi har utvecklats
under miljomals ar och under
den tiden hela tiden fatt lov att
anpassa oss till omgivningen.
Som exempel kan vi ta det fak-
turn att det till bara nagra
decennium sedan var en sjalv-
klarhet att barnen vaxte upp
kring kvinnan - saledes ar det
alledes naturligt att kvinnor
talar mer an man, hur skulle
barnen annars kunna lara sig
spraken. Filmens kanske mest
talande episod ar nar man gar
in pa forhallandet och relatio-
nen mellan kvinnan och hennes
harn minuterna efter fC.)r\oss-
ningen. Oil om nagon gang
hevisas det att det mellan

modern och barnet finns en
exempellos och unik relation,
det kan ingen liberalmarxistisk
reform i varlden andra pa.
Utan att ga in i detalj pa filmen
kan vi dock konstatera att dess
mening och mal ar att visa
kvinnan som det biologiska
unikum hon ar, och detta gors
bade bra och overtygande.
Men ar da kvinnan verkligen
ett unikum? Tveklost nej,
atminstone om man far tro fro-
ken Schyman och hennes rod a
svans. Mellan kvinnan och
mannen finns det inga skillna-
der, det ar bara de historiska
socialakontakterna mellan man
och kvinna som ger sken av
detta. Oet ar en forsattning pa
det resonemang man hade pa
lO-talet da man till exempel
menade att man skulle ta bort
gylfen pa jeans och liknande
byxor, den fyllde ju ingen som
heist funktion da vi alia var
likadana. Oet ar dessa ideal
Schyman tillber. Hon ar inne
pa samma spar som han ar i
George Orwells bok "1984" -
manniskan kan flyga om hon
tror att hon kan flyga, jorden
ar platt om vi tror att den ar
platt, det finns inga skillnader
mellan manniskor i Norden
och Afrika bara vi tror att det
ime finns det. Schyman viII
bygga en ny generation kvin-



nur sum skall sl;'i sig ut ur de
fiiraldrade, unkna kilnsroller-
na, filr denna kvinna ar det fel
an vara hemma med sitt barn i
stallet filr att g()ra karriar.
SOU menar inte att vafJe
moder skall stanna hemma
med sitt barn tills det ar 18 :lr.
Visst skall man fa arbeta som
moder om man sa onskar, man
behover inte ens vara hemma
med sitt barn under dess fOrsta
levnadsar. Men innan man som
nybliven moder kastar sig ut i
karriaren kanske man skall
tanka en sekund pa barnet och
varfor man skaffade ett sadant,
trots allt ar nog fadem och
modern lite viktigare for barnet
an anstallda pa ett dagis. ViII
man gora karriar kanske man
skall lugna sig ett tag med an
skaffa barn.
\1en sa ar det inte
Schymans rilda varld.
karriar ar ett maste -
tydligen annu mer ett
m3.ste om man ar en
ensamstaende
kvinna.
Manniskor som
G u d run
Schyman, Mona
Sahlin och sa
vidare skall vara
forebilder fOr
denna nya genera-
tion, en varld av
sluddrande tylIon och
framlingsalskande klepto-
maner att vanta?
Gemensam for alia vulgarfemi-
I11ster tycks vara dess daliga
uppvaxt. Att de som brukar
d\-ka upp pa vara moten som
motdemonstranter har och har
haft problem rader det ingen
tvekan om. an Schyman i sin
ungdom san och gjorde d()ds-
listor pa politiska motstandare
verkar ha satt sina spar och an
fru Sahlin spenderade sina
tonar i Stockholms foroner
rokande olagliga preparat fijr-
star man nar han hor henne.

Vrak skall fostra vrak ... Den
sum vam pa den arliga
Dalarocken i Hedemora har
med egna (igon kunnat se
exakt vilken "bra" filrebild
Schyman har varit till sin dot-
ter.
En annan form av feminism
tycks bandet "Spice girls" vara.
Girl Power fiJr fulla muggar.
Forna knarkare och porrmo-
deller talar, endast ikladda
underklader, om att ta det man
viII ha och resultatet blir att
14-ariga fIickor i deras hem-
land England ranar och spar-
kar pensionarer. Modiga f1ick-
or! ViII man ha kvinnliga fore-
bilder borde man i stallet
blicka tillbaks pa historiska
personer som Kristina

Gyllerstjerna och Barbro
Stigsdoner, eller varfor ime
SDs egen Solveig Renhammar-
Metus. JUSt i Norden ar den
platsen pa jorden dar kvinnor
verkligen inte har varit under-
kuvade. pa den gamla goda
tiden var det kvinnan som
skone och styrde och stallde pa
gardarna, passade det inte sa
var det bara for henne behalla
gardens nycklar dar de hade

sin sjalvkara plats - pa bi:iltet
kring hennes midja. Annat
ar/var det i Asien, Mellani)sten,
Afrika och sa vidare.
Feminister talar ofta om an
man borde se till sin kvinnliga
sida - vilket i vissa fall yore an
rekomender. An rekommende-
ra yore dock ocksa att dessa
feminister ser till SIN kvinnliga
sida. SD och SDU har fran vara
motstandare i bland framstallts
som "kvinnofientliga" (bland
annat i samband med vansterns
kravaller pa Sergels Torg). Och
menar man att valfrihet for
kvinnor ar kvinnofientligt sa
har de ratt. Men viII man som
kvinna bade ha mojligheten att
vara hemma med sina barn
samt mojligheten att vara kvin-
na (om man sa onskar) - da ar
SO och SOU det enda partiet

man kan rosta pa.
An som vulgarfeminister

och flator framlagga en
krigsforklaring mot

mannen ar lika des-
truktivt som att
del a in samhallet
i klasser. Det ar
sjalvklan an
ingen kvinna
skall behova bli
misshandlad eller

till och med vald-
tagen, men detta ar

ingen kvinnofraga -
det ar en fraga om lag

och ordning. Likasa ar
det en sjalvklarhet att kvin-

nor skall ha samma Ion som
mannen for samma arbete,
men dena ar ingen kvinnofraga
- det ar en fraga om nationell
solidaritet. Inte helIer ar sjalv-
klarheten om att stat och kom-
mun skall underlana for de
som vill an vara hemma med
sina barn nagon kvinnofraga -
det ar en fraga om Sveriges
framtid!
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Svensk arbetskraft ar tydligen inte tillrackligt
konkurrenskrattig langre, sa varfor inte ge de ofta
mer valutbildade utlanningar som Finns i Sverige
vira arbetsplatser? Skit i att massvis med sven-
skar gar utan jobb i sitt eget land, vi maste satta
de som ar battre internationellt utvecklade pa de
arbetsplatser som Finns eftersom framtiden ligger
i internationell handel over granserna.

Argumentet ovan later nagot absurt, men ar
trots allt en framtidsvision for en nystartad, stat-
lig understodd forening som gar under namnet
"Sverige 2000". Johan Hiller, ledaren for verk-
samheten, berattar mer om deras projekt i tid-
ningen Folkuniversitetet.

Foreningen ar som sagt statligt understodd,
och under de narmaste aren kommer stora resur-
ser av foreningens pengar (las: statens) att satsas
pa de nya "svenskarna", sa att det blir mer gynn-
samt for foretagare att anstalla invandrare. Ett
foretag som redan nappat ar Ericsson, men fler
kommer sakert att folja nar de nya medlen satts
in for att diskriminera oss infodda svenskar i vart
eget land.

Sverige 2000 projektet kommer dessutom att
samla information om attityder till mangfald i
arbetslivet, och medverka i opinionsbildande
verksamhet. Hur denna opinionsbildande verk-
samhet kommer att te sig ar inte svart att gissa.
Nagra kritiska sidor av den mangkulturella sor-
jan kommer sakerligen inte att visa sig i deras
kommande projekt. Forutom detta har det aven
ett visst samarbete med institutet for kvalitetsut-
veckling, SIQ, som svarar for utmarkelsen Svensk
Kvalitet. Fran oeh med 1996 har detta institut
tagit med fragor om det mangkulturella aspekter-
na hos pristagarna, eftersom det det enligt dem
har valdigt stor betydelse for kundernas kvalitet-
upplevelse. Utmarkelsen Svensk Kvalitet har allt-
sa fatt en helt ny innebord.

Losningen till problematiken med virt hoga
antal invandrare blir enligt Sverige 2000 projektet
alltsa att invandrare fir ta over vira jobb i
Sverige, eftersom de manga ganger ar battre lam-
pade att arbeta i det nya internationella samhalle
vi kommer att leva i. Eller som Johan Hiller sjalv
uttrycker det:

".\1anga av dem som kommit till Sverige fran
andra lander har en uthildningsniva som ar fullt

jamforbar med eller hogre an den svenska. Den
kompetensen kan, om den tas tillvara, starka
svenska foretags intemationella konkurrensfor-
maga."

Ar det da sa solidariskt som Hiller pastir att
slappa in massvis med invandrare pa den svenska
arbetsmarknaden, yare sig mot invandrarna sjal-
va eller oss svenskar? Nej, knappast! Genom att
vi anvander oss av valutbildade utlanningar har,
bidrar vi ocksa till s.k "Brain drain" (kompetens-
utarmning) i utveeklingslanderna, eftersom de
inte far behalla de fa valutbildade personer de
har. Dessutom far det givetvis negativa konse-
henser for svenskarna da det blir farre jobb kvar,
och det ar faktiskt var sjalvklara ratt att vi far
jobben i forsta hand eftersom det trots allt fortfa-
rande ar vart land. forutom detta, sa bildas ett
mangkulturellt samhalle, oeh med detta samhalle
foljer en rad problem.

Denna smaltdegel som Hiller foresprakar, dar
de nya grupperna skapar en ny, gemensam identi-
tet med staten och det marknadsekonomiska sys-
temet framstalls i hans vision som ett samhalle
overlagset det gamla, eftersom de olika grupperna
tillfor nya ideer och kulturelement. I denna sam-
mansmaltning astadkommer man en slags positiv
samverkan menar de pa. USA brukade faktiskt
anda fram till kravallerna i Los Angeles beskrivas
som ett lyckat mangkulturellt projekt. Social
splittring oeh kulturkrig ar val snarare en mer
passande beskrivning pa USA i dag, och nagon
annanstans har man inte heller lyckats att skapa
ett sadant samhalle, sa vad ar det som sager att
Sverige inte gir samma ode till motes?

Istallet for att atersanda invandrama till sitt
ursprungsland, dar de kan hjalpa till att bygga
upp sin egen stat oeh ekonomi, sa skall de alltsa
ha vara jobb i Sverige trots att manga svenskar
gar utan jobb. Johan Hiller talar oeksa om att ju
fler foretag som gar i deras linje, desto battre
kommer det att ga for Sverige.

Jo tack Johan, vi ser ju hur bra din samhallsvi-
sion har fungerat i andra lander - men har i
Sverige klarar vi oss utan dina framtidsdrommar



ALLA SAGOR AR INTE SNALLA
Djupt inne i skogen Finns en smal, odslig grusvag som nagon sallan fardas fram pa. Pa ena sidan
utmed vagen stracker sig ett omrade med tat mork lovskog. Pa andra sidan vagen hojer sig en lang-
strackt as sakta uppat glest bekladd med tallar och en och annan raggig gran. Lovskogen pa forst-
namnda sidan av vagen ar en aldrig nedsjunken skog som sluttar nedat mot en fuhig sank a ar de tata
lovmassorna bildar ett tak som lagger allt under djup skugga aven under dagen. Inne bland triiden
tycks det darfor alltid rada ett slags dolskt ruvande halvdunkel. Den tata, tunga lovmassan dam par
ocksa effektivt alIa ljud sa att ocksa tystnaden kanns som en oonskad patrangande narvaro.
Besokaren far en tung, tryckande kansla av dod och forruttnelse.

Det enda som nagon gang bryter den olycksbadande stillheten inne bland snaren ar rorelsen av nagon
liten underlig fagel av obestamdbar art. Mellan traden Finns en ogenomtranglig mur av snariga buskar
och hoga, toviga grastuvor hindrar ocksa framfarten. Ingen manniska har nog dristat sig till ett forsok
att tranga sig fram i denna djungel av tilltrasslade snar. Vandraren som gar utmed denna vag i skym-
ningen strax innan det tata nattmorkret faller far stundom tillfalle att uppleva ett egendomligt natur-
fenomen.

For plotsligt varseblir vandraren ett svagt prassel inne i den tata snaren. Han eller hon inser att ljudet
redan har horts en stund innan det har natt medvetandet. Vandraren stannar da till och lyssnar och da
tystnar ocksa det svaga Ijudet inne i lovmassorna. Vandraren gar da vidaremed da borjar ocksa prass-
let av nagot som foljer efter att horas igen. Da tanker vandraren att det ar nog bara ar ett liter djur
och forsatter obekymrat vidare. Men efter en stund borjar denne inse att ljudet Fran lovskogens dun-
kel borjar att komma allt narmare 9~h att det n,u later p~Jagligt_h9,gre~Da tan~er vandraren attdet
troligen ar nagon av riivarna eller ett av radjuren som Finns i skogen ochgar vidare.

Men nar de sista resterna av dagsljuset dor bort sa att det nu nastan ar nattskumt sa tilltar Ijudet allt
mer i styrka och nagot narmar sig bakifran. Vandraren stannar da ater till, da tystnar ljudet i skogen
igen. Det blir totalt dodstyst och inte minsta Ijud kan horas i morkret. Man gar da vidare, detta
nagonting aterupptar sitt forfoljande bakom. Men efter en stund borjar vandraren att hora ljudet av
kvistar som knacks i morkret. Det later nu som tunga steg som foljer efter. Vandraren tanker att det
maste vara nagot stort djur som en bjorn eller alg.

Men efter en kort stund borjar ljudet att hora strax bakom vandraren som nu borjar att ana en narva-
ro av nagot skrammande som hastigt kommer allt narmare. Men hur an vandraren spanar in i dunkelt
sa kan denne aldrig se nagonting annat an ororliga lov och snar. Men nagon gang kommer grenarna i
rorelse inne i ett snar som om nagonting trangde sig fram dar. Till slut vaxer kanslan av en obehaglig
narvaro av nagot mycket friimmande sig allt starkare och nu ar det inte langt till paniken. Nu far van-
draren en stark fornimmelse att varelsen inne i morkret har kommit upp jamsides och gor sig fardig
till sprang innanfor den tata ridan av trassliga grenar och lov.

Nar detta hander sa har vandraren tur om han eller hon har hunnit att na skogens slut. For annars ar
det hog tid att fly bort over asen pa andra sidan vagen. Rakt in i morkret dar den glesa furuskogen
star hog. For nar Yakkerwoby kommer for nara ar det forstandigast att skyndsamt satta sig i sakerhet.
Du kanske till och med sjalv har last de sma tidningsnotiserna som forekommer ibland om skelettres-
ter av manniskor som hittats djupt inne i skogarna.



Sverige har kommit till en tid
da vi srar infor ett gigantiskt
vagval, likt Hercules
Stiernhielms bok "Hercules".
Valet vi star infor kommer att
bli avgorande for nasta gene-
ration och deras varderingar.
Ungdomar, invandrare och
den aldre generationen har
ingen gemensam ratts-, moral-
och normuppfattning. Dagens
samhalle skiljer sig fran alia
tidigare, da Sverige aid rig
varit ett invandrarland utan vi
har endast tagit emot folk
fran det egna kulturomradet
och sma kulturimpulser i sto-
ten fran omvarlden. Det sam-
hallet ar ett minne blott och
nu ar det olika och andra var-
deringar som galler. Ar det
sjalvklart att politiker inte
skall fa ta emot mutor? Far
man besoka prostituerade om
man har pengar och ar kan-
dis? Ar fallskarmar fel? Det
ar fragor som vi maste stalla
oss och ta stallning till.

De aldre fran "den gamla
goda tiden" tar bestamt
avsrand fran sadana ovan
namnda handelser oeh tycker
att det ar moraliskt forkast-
ligt. Svenska ungdomar har en
splittrad uppfattning i denna
fraga, ty de som ar fostrade i
"genuin svensk hemmamiljo"
har kvar samma varderingar
som sina foraldrar medan
andra svenska ungdomar som
umgatts med myeket invan-
drare har en gemensam upp-

fattning om vad som ar tillatet
och ime.

Brottslighet och bidragsfor-
sorjning ar mycket vanligare i
den senare gruppen och det
beror inte pa att de ar en soci-
alt utsatt grupp man snarare
pa en annorlunda uppfattning
av vad som ar ratt oeh fel.
Lite fusk ar "allmant god-
kant", men de har tagit steget
langre och har hogre tolerans
for vad som ar ratt och fel.

Marielousie Samuelsson
skriver i boken "Vem bryr
sig" - "Moral ar overenskom-
melser och tilliten att andra
ocksa haller sig till det over-
enskomna. Att utga fran att
ens medmanniskor inte dodar
eller ljuger ar ett avtal manni-
kor emellan. Avtal som ger
forutsattningar for ett uthar-
digt samhalle."

Har VI ett sadant
avtal/samhalle i dag?

Ar det inte sa att man tar
med sig normer och moral dit
man kommer? Kanner man
sig inte som svensk och delak-
tig, da kanner man inget
behov av·att gora ratt for sig
heller. Det ar patetiskt att
hora alderstigna politiker
beratta vad invandrare och
svenska ungdomar tyeker och
viII, de har ingen aning! Ar
det sakert art man viiI jobba
nar man klarar sig bra anda?
Situationen vi har skapat ar
ett dilemma, antingen anpas-
S~H vi oss (och offrar all var

egen moral for art underkasta
oss en frammande blandning
av moral och tillit ... ) eller sa
ar det de som har kommit hit
som ar tvungna till att anpas-
sa sig till vara lagar oeh nor-
mer.

Vi kra ver ett rent svar och
det snabbt, for tiden borjar
rinna ivag och vi ungdomar
saknar tydliga referensramar
for framtiden. Alia ni gamla
maste lyssna och kliva ner
fran era piedestaler, varlden
ser inte sadan ut som ni
beskriver den. Samhallet har
forandrats, men ni tror fortfa-
rande art det ar samma sam-
halle som pa er tid. Vad som
saknas ar ansvar och folkge-
menskap. "Vi vilja bliva ett
end a folk, och vi aro och bli
det vi vilja." skrev Verner von
Heidenstam. Stammer det
eller ar vi en skoek rotlosa
individer som far hora att vi
har ingen historia och inget
gemensamt? Vad som saknas i
samhallet idag ar gemenska-
pen och kanslan av vad som
ar ratt och fel. For att komma
tillratta med detta maste det
upprattas en folkgemenskap
som svetsar sam man folket till
en solidarisk grupp som stal-
ler upp for varandra, annars
kommer det art ga ilia for oss
i framtiden.



Vintern har kommit tilliandet, snan vraker
ner utanfar fanstret. Vagarna ar blixthala.

Det har kallt ute.
Visst ar det har ligt anda?

Vid den har arstiden ar manga manniskor inne och har det
skont i varmen. Man klagar over snon och kylan, vill inte ga
ut.
Men sa finns det da en flock manniskor som inte bryr sig om
vad det ar for vader ute, eller hur kallt det ar. De ar VI. Just
det, vi tappra, stolta Sverigedemokrater. Visst, det kan vara j-
vligt jobbigt att ga upp 06.00 pa en sondag och sedan dela
mangder av flygblad i fyra till fern timmar. Men sa ar det vi
kor har i Trollhattan, varje sondag .. Just nu haIler vi pa med
att dela vart lokala flygblad som gaIler TroIlhattan. Och vi
har redan £att bidrag fran Allmanheten. Amligen!
Ja det kanns underbart. Vi hade det tungt i Tollhattan efter
det att SD-Riks hade torgmoten i stan (las mer under rubriken
"Hant i SD - rapporter fran fronten"). Det blev en haxjakt pa
oss. Tidningarna vrakte pa med insandare fran SSU, Ung
Vanster, Folkpartiet m.fl mot oss. Gang pa gang. fula pahopp
med stark a ord (som vanligt). Men nu kanns det underbart.
Jag har glomt allihop nu nar jag ser att Allmanheten inte gar
pa nagra fler lognhistorier om oss. De tror pa oss, och vi skall
gora aUt for dem i kommunfullmaktige 1998.
Sa nu kor vi pa, man och kvinnor, pojkar och flickor - mot
1998. Sverigedemokraternas stora genombrottsar i landet.

Pa SD-Trollhattans vagnar vill jag onska er alia ett gott nytt
ar.'

Christian Andersson
Distriktsledare
SDU-Vast
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Christian Andersson
SDU~Vast



199'7:3rs matematiker:
Vanstern (ExPO,
Internationalen, Arbetaren,
Proletaren osv) och den eta-
blerade Pressen.
Mer an val fbrtjanat da dessa manniskor
under aret lyckats beskriva folksamling-
ar pa 200 personer som fern
(Trolihattan), hundratals blev "ett fatal"
(sommarturnen) och sam vanligt blev
runt hundra "ett trettiotal" pa 30 novem-
ber.

1997:31'sp1'ofil:
Andreas Rosenlund (ExPO)
Att beskylia andra fbr att vara ljusskyg-
ga gar tydligen bra. men sjalv valjer
Andreas att bara bli filmad och fotogra-
ferad bakifran (komplex kanske?).
Rosenlund paminner faktiskt lite om
Jesus, alia har hart om honom men
ingen har sett honom.

199'{:a1'sMotdemonstration:
30 november pa
Riddarholmen.
Trots manga. irriterade telefonsamtal till
vanner och bakanta blev man inte mer
an 5 personer i motdemonstrationen.
"Folkfest mot rasism" val' namnet.

1997:3rs Debatteknik
AFA:
Knappt hade Tobias HDbinette hunnit
lamna ExPO innan AFA anfall 4
Sverigedemokrater utanfbr ett cafe. De
hade 40 personer. bevapnade med pakar,

jarnrbr och kedjor dessutom. "Nar hjar-
nan tar slut tar navarna vid" sags det,
vad har tagit sl ut nar vapen kommer in i
bilden?

1997:3.rsObjektiva rappo1'tering:
ExPO
71 torgmaten landet over beskrevs sam
"spridda anstrangningar".

1997:3rs Barlast:
Goran Persson
Au det kostar att flyga Gbran Persson
utomlands bekymrar oss inte sar'3kilt,
problemet ar att elandet envisas med aU
komma tillbaka.

1997:31'SSagofigu1':
Kamrat Bamse
Flummaren Rune Andreasson har tydli-
gen inga skrupler vad det galler indok-
trinering av unga sma Iiv. Ett av Bamses
aventyr som nyligen gays ut pa kassett-
band (saljs bland annat pa posten) bar
underrubriken "DOM ar val ocksa VI".
Hoppsan! Med det resonemanget hI'
Rune Andreasson VI med allt i fran vald-
taktsman, pedofiler och mardare tHI
nazister. Nasta Bamse-aventyr kanske
till och med bar namnet "Bamse blir SS-
officer" .

1997:31'sURFASCIST:
Karolina Matti
Useh och fy! Vad tanker det lilia flicke-
barnet med, bjuda in meningsmotstanda-
re? I en demokrati? Till ett utbildnings
institut? Lite mer respekt fOr yttrande-
friheten oeh jarnlikheten far vi be!!!



VAL- Tobias, Stockholm 50:- Dan, Uddevalla 200:-
300000 Ulf, S6derala 100:- Mats. Norrkdping 50:-

FONDEN 290000
Joakim, Gdteborg 100:- Stig, Taby 500:-

FaRRA
Karl-Ivar, Kalmar 50:- Gdran, Gdteborg 100:-

REDOVISNINGEN 280000 Ann, Trollhattan 100:- Anders, Stockholm 500:-

113.244,32
Per, Gdteborg 100:- Anna, Solna 300:-

KRONOR. 270QOQ Dan, Uddevalla 200:- Astrid, Hagersten 200:-
Tage, Alingsas 75:- Ann-Marie, Sthlm 200:-

FR.O.M. 9710 22
260000r Tomas, Borlange 100:- Eva, Uppsala 1000:-

HAR 250000
Pensionar, Laholm 50:- Paul, Enskede Gard 200:-

FoLJANDE BIDRAG
Gdsta, Lallolm 200:- Mikael, Orebro 200:-

INKOMMITPA 240000 Torkel Olsson 500:- Peter, Goteborg 500:-lPOSTGIROKONTO: I
Anneli, Stockholm 100:- Patrik, Gdteborg 100:-

[29 32 70-2. 2:lQS&Q Roland, Kalmar 200:- Benny, Gdteborg 100:-

A~trid. :-iagersten 200:- n 220000
Sten, Huddinge 1000:-
Gdran, Gdteborg 80:- SUMMA 98 02 08:

Claus. Rc.deby 200:-
1
21 QQQQ

Patrik, Gdteborg 100:- 145.103,28, :-
Gunnar, Karlskrona 200:- Steve. Trollhattan 100:-
Radio-SO, 182,70:- 1200000

Anders, Sthlm 500:- KRONOR.

Ulla, Kaiix 50:- Mats, Norrkoping 50:-
Fredrik & sa.mbo, Gbg 100:- 11900001 Mikael, brebro 100:-
Mikael. Hdnd 100:-

i 180000!
Greta, V. Haninge 200:-

Karl-!var, Kalmar 50:- Kenny, Kungsg. 536:-
I

Stig, Vallingby 100:-
, Maria, Jorlanda 3000:-

: 170000!
Ake, ..Johanneshov 100:- I I Leif, Spanga 200:-

Gosta, Storvik 200:- ! 1600001 Seppo. Arsta 200:-
Anders, Lagan 50:- Steve, Trollhattan 100:-

!

.Jens, Helsiflgborg 39:- : 150000 Tomas, Borlanga 100:- .

Anneli, Stockholm 100:-
i I Astrid, Hagersten 200:-I

Steve, Trollhattan 100:- 1140000 Bengt, Uddevalla 300:-
Goran, Gdteoorg 100:-

! 1300°°1
Rikard, Sthlm 15000:-

Marie, Haninge 100:- Arne, Visby 100:-·
"t.(.ixnmJ~TT1p3l'e" 200:- 1120000 Gdran, Gbteborg 100:-
T B \" 200:- Tage, Alingsas 100:-,O'llas, or ange
Kenny, Kungsg. 500:- 110000 Hardy, Korpemala 200:-

Ullemor, Spanga 500:- Sven Dufva, HammartJy 250:-

Anders, Sthlm 500:- 100 000. Tobias, Sthlm 1000:·
Tage, A:ings~s 75:-

90000!
Joakim, Gdteborg 100:-

GOSTa, rluddinge 100:- I Bruno, Bromma 300:-
Uila, -:aby 200:- I

80000! Ranta 492,26:-
St;,J, Gbtebora 50:- Ingegerd, Huddinge 300:--J __

Relr~e. Vanersborg 50:- 70000 Mikael, Orebro 5000:-
Patrii-:. Gdteborg 100:- I Anders, Lagan 50:-

Pc:ul, Enskede Gard 100:- I
60 0001 Stig, Vallingby 100:-

Mats, Norrkdping 50:- i Ref nr: 2050 500:-
5QJ2QQ1

,~.rn-Marie, Sthlm 100:- ! Gun. Skarho!men 150:-

Fiedrik & Tina. Gbg
i Edi~. Visby 100:-100:- 40 0001

Pete~. Gbteborg 300:- Frideborg, Vasteras 100:-

S9;JPO, Arsta 100:- 30000! EriK, Vasteras 120:-

Mikael, Orebro 100:-
2QQOQI

Tage. Alingsas 7r;,·-",.

Michael. Hbg 250:- Kristina. Jarfalla 200:-
OIle, Billinge 200:- 1iLO.OO!

Per, Gdteborg 100:- $-98Andreas, Lund 250:- Xeno Phobe 300:-

QI Mikael, V Frblunda 70:-
'-


