
: Postgiro: 818170-3 Telefon: 08-685797, 08-422532
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

MEDLEMSBULLETIN NR 1 1987

MODER SVEA VAKNAR

ANTLIGEN EN ENAD NATIONELL FRONT
Den 16 november 1986 b1ev en historisk
dag for svensk patriotism genom att BSS
oeh Framstegspartiet upploste sina riks-
organisationer oeh bildade SVERIGE-
PARTIET. Sammanslagningen har resulterat
i manga glada utrop fran medlemmar oeh
sympatisorer. - Antligen en enad svensk
nationell front, var en vanlig kommentar
bland BSS' respektive Framstegspartiets
anhangare.

Gladjen var annu storre bland manga
av aktivis.terna, som genast utlovade
att lagga ner om mojligt annu mer energi
pa medlemsvarvning oeh kampanjarbete.

Aven bland de passiva medlemmarna var
reaktionen myeket positiv. Manga horde
av sig oeh forklarade att det kanns me-
ningsfullare oeh hoppfullare an nagonsin
att stOdja svensk patriotism. De har
forstatt att kombinationen mellan BSS
erfarenhet som tvarpolitisk folkkampanj
oeh Framstegspartiets erfarenhet av par-
tiarbete kommer att leda till ett slag-
kraftigt Sverigeparti.

Hetsen mot svenska patrioter oeh gam-
melpartiernas vanstyre kan nu angripas
pa ett mer konstruktivt oeh verknings-
fullt satt.



s~ ORDFORANDENS SPALT
I Magasinet i TV 2, den 18 november,
satt Goran Elwin och Ijog svenska folket
re:ltt upp i ansiktet. Han pastod bl a,
att de bagge organisationer som bildat
Sverigepartiet (alltsa f d BSS resp f d
Framstegspartiet) hade verkat som under-
jordiska organisationer! En makalost
frack logn! Vad avser f d Framstegs-
partiet sa vet alIa i Stockholm, att
partiet i aratal haft dels regelbundna
oppna moten (varje vecka) samt dels re-
gelbundna sandningar i Stockholms nar-
radio (varje vecka). Aven f d BSS har
verkat helt oppet.

Samtidigt som Annika Hagstrom med gas-
ter (det vanliga, gamla ganget av bekvama
ja-sagare) satt och forfasade sig i tv-
studion over pastadda underjordiska ak-
tiviteter, sa var gammelpartierna och
deras lakejer i full fard med att, i
akt och mening, verkligen forsoka driva
det nybildade Sverigepartiet under jor-
den! Darmed asyftas dels Fritids-
forvaltningens hotelser att foresla Kom-
munfullmaktige i Stockholm att nolItaxan
(avseende kommunens moteslokaler) for
partiet ska dras in pga pastadd "ra-
sistisk verksamhet" (!) - samt dels den
politiserande justitiekanslerns atal
("hets hot folkgrupp") mot ansvarige
utgivaren (dvs undertecknad) for f d
Framstegspartiets narradiosandningar
i Stockholm. Baktanken med detta ar att
dra in partiets narradiotillstand!

Den politiska rattegangen avses aga
rum den 15 januari. Atalet fororsakades
av att nagra personer ringde in - med
kritiska synpunkter pa massinvandringen
- till ett av partiet direktsant telefon-
vakteri i narradion i varas. Inlaggen
var ganska frisprakiga och f d Framstegs-
partiets studiopanel (inkl undertecknad)
tog direkt - och oppet avstand fran
uttalandena. Inte desto mindre atalas

ansvarige utgivaren (undertecknad) (!)

- alltsa for uttalanden som jag bevis-
ligen aldrig har fallt och som jag bevis-
ligen har tagit avstand ifran! Ett uppen-
bart fall av grov politisk forfoljelse!
Narradionamndens direktor, Olle Palmborg
- aktiv social"demokrat" (for bara nagot
ar sedan var han aktiv folkpartist!)
har redan i pressen aviserat att man,
ifran namndens sida, amnar dra in radio-
tillstandet direkt vid fallande dom
och detta innan domen vunnit laga kraft
genom overklagan! Social "demokrati"!
Att domen ar bestamd i forvag (hel-
politisk jury) bekymrar inte Palmborg.
Har galler det att uppna det viktiga
politiska malet att bli av med Sverige-
partiet i narradion! *

Pa detta vis forsoker alltsa gammel-
partierna att driva det nybildade Sve-
rigepartiet under jorden (samtidigt som
alltsa "Magasinet" i TV lognaktigt an-
klagar oss for att sedan lang tid redan
vara underjordiska!)! Sa fungerar asikts-
monopolet i Sverige - om ni nu inte vis-
ste det redan. Men det kommer inte att
lyckas med forsoken att satta demokratin
ur spel. Vi kommer att sla tillbaka och
vi kommer att fortsatta att verka helt
oppet!

Stockholm i januari
Stefan Herrmann

PS. Sverigepartiet har av JK stoppats
(i vart arbete med att forbereda for-
svaret infor den politiska rattegangen
den 15 januari) fran att ta del av of-
fentliga handlingar pa JK-ambetet! Vi
forvagras alltsa vara grundlaggande med-
borgerliga rattigheter! Vi har svarat
med polisanmalan och krav pa att den
politiska rattegangen stoppas! DS

* Gammelpartierna ar
vaxande opinionen
invandringen!

livradda for den
mot bl a mass-

Lyssna pa Sverigepartiet i Stockholms narradio, varje onsdag kl 22.00
(med repris torsdag kl 08.00) 88 mhz.
Du kan ocksa bestalla vara populara program pa kassett. Exempel:
Kassett Nr 1: Utdrag fran partiets bildande den 16 november (innehaller
program fran 861119 och 861126). Pris 60 kr.
Kassett Nr 2: Reportage fran demonstrationen den 30 november (program
fran 861203 och 861210). Pris 60 kr.



VILL DU FA DINA ASIKTER FRAMFORDA?VILL DU SXGANAGOTTILL DINA
MENINGSFRXNDER?DA KANDU SXNDANAGRARADERTILL DENNASIDA. VI
FORBEHALLEROSS RXTTENATI KORTANEDTEXTERNA.(}ol BREVSKORDENBLIR
MYO<ETSTOR PUBLICERARVI I FORSTAHANDBREVUNDERSKRIVNAMEDNAMN.SVERIGEPARTIET, ORDETFRITI,

BOX43067, 100 72 STOCKHOLM.

Sverigepartiet I

Jag tycker att Sverigepartiets program ar alldeles
utmarkt i sak och ytterst sansat i sina formu-
leringar. Ingen vettig manniska kan kalla nagot
i det "rasistiskt" etc.

Xven partinamnet ar mycket lyckat. Det ar kort
och darmed latt att komma ihag, neutralt, men talar
samtidigt om, att partiet gar omtanken om Sverige
forst i alIa fragor.

Jag skall efter basta form6ga gora reklam for
Sverigepartiet. Men, det basta argumentet for detta
ar pertiprog~t. Det bor spridas i sa stora
kretsar som moj ligt, t ex till tidningarna. Oat
ar battre med ofordelaktig uppmarksamhet an ingen
uppmarksamhet alls. Det ar emellertid en ekonomisk
fraga. De flesta manniskor har det karvt och att
t ex betala 250 kr for tio program ar betungande
for de flesta.

Kanske kunde partiet emellertid trycka ett' flyg-
blad med de for "vanligt" folk viktigaste punkterna
i programmet. Flygbladet kunde sedan massdistri-
bueras med pateckning pa bladet, att den, som ville,
genom att kontakta partiet per adress eller telefon
kunde fa sig programmet tillsant gratis. Den som
gor sig mOdan att kontakta partiet efter att ha
fatt flygbladet, torde namligen redan darigenom

I ha visat sa stort intresse. att man kan ha visst
hopp att fa en ny medlem. Framfor allt: aId rig
sa bra ideer kan aldrig fa framgang om de ej sprids.

Asikterna i programmet delas sakert av manga,
, kanske de fIesta, svenskar. Det galler emellertid

att forma dem att ocksA n5sta etter 6sikt i stallet
for att ha som framsta motiv for sitt rostande
att byta ut eller beh6lla den nuvarande regeringen.

Kunde valet 1988 leda till, att partiet blir
representerat i n6gon kommun, skulle redan detta
vara av stor psykologisk betydelse. Kanske borde
partiet darfor satsa huvudparten av sina begransade
resurser i den kommun dar storst forutsattningar
for detta finns.

Ovanstaende framfort i all valmening och med
tillonskan om all framgang for Sverigepartiet.

L.H.
Svar: Tack for ditt positiva brev. Vi delar dina
asikter om att Sverigepartiet behover flygblad
for massdistribution. Vi h8ller redan nu p8 att
utforma ett par forslag till innehall i sadant
(sadena) flygbled. (Redan nu deler vi ut flygbled
varje Lordeg i Stockholms City.) Om partiet fAr
in ekonomiske bidrag oker mojligheten att producera
flygblad for "gratis" massdistribution. (Oat finns
inget som ar "gratis", det ar alltid n6gon som
far betala det som trycks.l

Vi viII fasta er uppmarksamhet p6 att gemmel-
partierna nu tanker bygga i Hansta p6 Jiirvatiiltet
i Stockholm.

Henste har ev biologisk expertis klassets som
den vardefullaste skogsmerken i hela stockholms-
regionen och ar ev ovarderlig betydelse som rekree-
tionsomrade for de 100-tusentals kringboende.

Neturvardsverket, lansstyrelsens naturvardsenhet
och andre tunga miljoinstenser stOder den starka
opinionen mot en skovling av Henstas unikt fina
skog.

De planerede lagenheterna for 20 000 manniskor
skulle gora Hansta till landets i sarklass storsta
byggprojekt.
,Gammelpartierna sager sig behova bebygge Hansta

for att fa frem bostader at ungdomen. Datta iir
100nl Lagenheterna i Hanste kommer namligen ett
bli extremt dyra. Inga vanliga svenska ungdomer
kommer att ha rAd ett bo i Hansta. I stallet har
det tydligt fremskymtet att politikerna tanker
sig Hensta som inkorsporten till "Det nya Sverige"
dvs ett Sverige dominerat ev invendrare.

I pressen, t ex "Ny i Sverige" nr 2 1982 och
Stockholms-Tidningen 1984-06-21. kan man lasa att
Hanste skall planeras for invandrare, sarskilt
utomeuropeiska. I Hansta planeras t ex Stockholms
China-town. Man planerar sjalvklart for en stor
andel muslimer i Hansta. En moske kommer sakert
att trona pa hogsta berget.

Den forda invandrings- och flyktingpolitiken
kraver helt enkelt projekt av Hanstas storlek.
Ute i landets kommuner har man inte langre bostader
for fler flyktingar. Jobb finns ju inte heller
ute i smakommunerna. For att bereda plats for nya
flyktingstrommar ute i kommunerna maste s6ledes
de flyktingar som kommit for ett par ar sedan borja
slussas till de regioner dar jobben finns, t ex
det expansiva Norra Storstockholm dar Hansta ligger.
(Flyktingmaffian har mycket starka skal for ordning-
en att forst placera invandrarna i sm6kommuner.
Oat for dock for langt att g6 in pa denna sak har.)

I Gammelpartiernas vision av "Det Nya Sverige"
ar alla kulturer och sprak "jamstallda", dvs svenska
ar bara ett av m6nga sprak som talas. Det ar saledes
inte sjalvklart att svenska ar undervisningsspr6k
i skolan. Likadant kommer det ett vera i arbets-
livet, nAgot som redan ar verklighet i m6nga av
de internationelle dateforetag som eteblerat sig
i Kista och kring E4:an dvs i det omrade dar Hensta
ar tankt att utgora centrum. Vill vi ha gammel-
partiernas "Nya internationella Sverige"? For varje
svensk Petr~ot iir svaret - tEJI Att kampa for var
livsmiljo ar att kampe for vart land.



Rapport fran Sverigepartiets presskonferens
Med anledning av sammanslagningen av
BSS oeh Framstegspartiet inbjOd Sverige-
partiet till presskonferens mandagen
den 17 november. Inbjudan giek till alIa
Sveriges dagstidningar av betydelse samt
Radio, TVoeh flertalet nyhetsbyraer.

Det var inte sa manga som kom, men
Dagens Nyheter, Aftonbladet oeh Aktuell t
fanns representerade dar tillsammans
med nagra frilansjournalister. Sverige-
partiets ordft:Jrande Stefan Herrmann ft:Jr-
klarade bakgrunden till sammanslagningen
oeh fiek sedan en mangd fragor rt:Jrande
partiets politik. MedanAfonbladets foto-
graf ihardigt fotograferade partiets
representanter ur alIa mt:Jjliga vinklar
gav Herrmannjournalisterna svar pa tal.

Nar presskonferensen pagatt en halv-
timme kom tva personer fran "Rapport"
insmygande med en filmkamera. De gjorde
nagra svep oeh ft:Jrst:Jkte pa sitt eget
vis fanga stamningslaget i bild oeh ljud.
De var inte dar ft:Jr att stalla fragor
som Stefan Herrmann - likt andra politi-·
ker - skulle fa tillfalle att svara pa.
De hade andra planer. Tio minuter senare
smt:Jgde ivag lika diskret somde kom.

Journalisternas fragor klarade Herrmann
galant ocn' svaren gav i stallet journa-
listerna problem. Nar t ex Aftonbladets
reporter ft:Jrst:Jkte ft:Jrklara hur viktigt
det ar att ta emot de som ar ft:Jrft:Jljda
i sina hemlander fiek han veta, att Af-
tonbladets reportrar ft:Jrft:Jljer landsman

Antligen har den nya upplagan av
Ultima Thule's EP ftSverige, Sverige
fosterlandft kommit. Bestall aven ~t
Dina kompisar. PRIS 35 krf st inkl
frakt. L~tarna:
Sverige, Sverige fosterland
Engelbrektsmarschen
Du gamla du fria
Friday evening

med avvikande mening. Nar journalisten
fiek en fraga om de poli tiskt ft:Jrft:Jljda
i Sverige kliade han sig i huvudet oeh
mumladeavfardande nagot oht:Jrbart. Natur-
ligtvis visade han inte sammat:Jmmakans-
lor ft:Jr utsatta svenska patrioter som
ft:Jr allehanda kommunistiska gerillaman
som i allt stt:Jrre utstraekning st:Jker
sig till Sverige.

Aftonbladet's fotograf tog narmare nar-
mare hundra bilder, men inget reportage
ft:Jljde efter presskonferensen. Varken
Aftonbladet eller nagon annan svenskt
tidning skrev om presskonferensen. Den
var alldeles ft:Jr bra.

Den var sa bra att TV 2 dagen efter
i "Magasinet" maste visa ihopklippta
filmsnuttar fran presskonferensen It:Js-
ryekta ur sitt sammanhang. Program-
ledarnas uttryekssatt var de bland jour-
nalister vanligen ft:Jrekommande.Annika
Hagstrt:Jmkallade Sverigepartisterna "fula
gubbar" oeh Gt:JranElwin drog till med
att Framstegspartiet oeh BSShade jobbat
"underjordiskt" . Ett pastaende som t

o m f d invandrargeneralen Kjell Oberg
tvingades ta avstand ifran. Som vanligt
nar det galler Sveriges Television fanns
inga representanter for invandrings-
kritisk opinion med i studion. Stefan
Herrmann skrev ett skarpt brev till Che-
fen ft:Jr TV 2 oeh kravde att fa tillratta-
lagga felaktigheterna, men annu har detta
inte sett.



Den 22 november skiekades ett press-
meddelande till Aftonbladet med anledning
av tidningens lognaktiga hetskampanjer
mot svenska patrioter. Krav stiH1des
pa att fa bemota Aftonb1adets logner,
men Aftonbladet vagrade. (Nagon veeka
fore bi1dandet av Sverigepartiet hetsade
Aftonb1adet i f1era he1sidesarik1ar mot
BSS. Trots att Leif Zei10n agnade totalt
4-5 timmar at att uppvakta journa1isterna
person1igen vagrade tidningen att korri-
gera felaktigheterna).

***
Sverigepartiet skiekade den 24 november
ett brev till Chefen for TV 2 med an-
1edning av ett vinklat ins1ag i Magasinet
om Sverigepartiets presskonferens. Trots I
att ytter1igare ett brev sandes har annu
inget bemotande fatt goras. I ett PS
till TV 2-ehefen skriver Stefan Herrmann:
"Guil1ou tvekade inte, att lata fore-

I

tradare for de utpekade zigenarna fa
genma1e i sitt TV-program. Nu vantar
vi pa Hagstrom, el1er ga11er olika reg1er
for zigenare respekti ve ieke-zigenare
vad avser ratten till genma1e?"

***

NAgra av de beslut som hittills fattats
av riksorganisationens styrelse.

Ett arbetsutskott har valts bestaende av
Stefan Herrmann, Eva Liverfalk och Leif
Zeilon.

Richard Meyer har valts till chef for
registervardsenheten.

Eva Liverfalk har val ts till ekonomichef
och Jerker Magnusson till vice ekonomi-
chef.

Margareta Temikhan har polisanm~lts for
storande av motesordningen den 30 novo

Nuvarande styrelse bestAr av:
Stefan Herrmann, ordf, Sven Davidson,
vice ordf, Olle Engvall, Eva Liverfalk,
Jerker Magnusson, Richard Meyer, Peter
Pedersen, Veikko Saarnijoki och Leif
Zeilon. Suppleanter: Kristoffer B~ckstrom,
Jussi Hyvonen, Lars Ljungh och Michael
Ohlin.

Den 2 deeember postades oeksa ett press-
medde1ande till Aftonb1adet med anledning
av att en bi1d foresta11ande tva ny-
nazistiska provokatorer kopplades ihop
med Sverigepartiets demonstration den
30 november.

liven Expressen fiek brev fran Sverige-
partiet. Den 10 deeember skrevs ett brev
till ansvarige utgivaren med anledning
av att Expressen inte tog avstand fran
Margareta Temikhan, som overfo11 en Sve-
rigepartist, utan i sta11et framsta11de
hennes handling som beromvard. Expressen
anklagades - med ratta - for att hyek1a
avstandstagande mot opaka11ade va1ds-
tendenser i samha11et.

***
Den 30 deeember besokte Stefan Herrmann
oeh Peter Pedersen Justitiekans1ern for
att ta del av offentliga hand1ingar (att
anvanda i en kommande po1itisk ratte-
gang). Tjanstemannen Harald Dryse1ius
vagrade Sverigepartisterna att ta del
av hand1ingarna, vilket resu1terade i
en po1isanmalan mot Dryse1ius.

Klisterm~rken, affischer, flygblad och
annat efterfragat material kommer att
produceras omgaende. I vissa fall ligger
best~llningar redan inne hos tryckerier.
Medlemsbulletin kommer att s~ndas regel-
bundet med information om partiets ut-
veckling och information till medlemmarna.
De nya medlemskorten har kommi t och de
som betalt avgiften for 1987 far sina
kort tillsammans med denna bulletin.
Uppbyggnaden av kommunforeningar kommer

att ges hog prioritet. Infor bildandet
av dessa kommer riksorganisationen att
st~lla upp med rad och viss praktisk
hj~lp. En fungerande kommunforening bor
ha egen adress, eget postgiro och arbeta
efter de stadgar som avser kommunforening.
Ta forst reda pa hur de andra partierna
arbe tar i din kommun. Hur manga Manda t
har dom? Hur manga roster behover Sverige-
partiet for att fa ett mandat i din kommun?
Hor g~na av Dig om du viII bilda kommun-
forening.

Partitidningen
Planering och forberedelser for att
framst~lla en partitidning och en
ungdomstidning har paborjats.



Sverigepartiets antivaldsdemonstration blev en 5ucce
Lanspolismlistare Hans Holmer ville inte
heller denna dag ge svenska patrioter
tillstand att demonstrera •. i sitt eget
land. Trots demonstrationsfOrbud samlades
flera hundra personer (polisen bedOmde
'antalet till mer an fyra hundra) fOr
att protestera mot valdet pa gatorna
och fOrtryeket. Polisen hade ett par
veekor tidigare bOrjat planera hur de
skulle handskas med Sverigepartiets anti-
valdsdemonstration. De anade att vi skul-
Ie bli betydligt fler an aret fOre oeh
att det skulle vara uteslutet att stoppa
oss. DlirfOr planerade man efter vara
Onskemal. Tidigare ar har en samling
skett vid Karl XII: s torg oeh sedan har
manifestationen avslutats dlir. Den hlir
gangen hade en svensk patriot blivit
mOrdad oeh dlirfOr beslutades att marsehen
skulle fOrlangas till platsen fOr dadet.
Nagra av Ronny Ohmans vlinner medverkade
av den anledning i planeringen av demon-
strationen.

vid Karl XII:s torg h011 Sverige-
partiets ordfOrande ett laddat tal dar
han bland annat angrep de kommunistiska
motesstorarna som samlats en bit bort
i hopp om att sabotera var demonstration.
Vi fick veta att BSB, Kommunistisk Ungdom
oeb Soeialistiska Partiet fanns re-
presenterade tillsammans med t ex "Kom-
munistiska enhetsorganisationen (Iran)",
"Folkets befrielsearme (Iran)", "Iranska
kommunistpartiet" oeh "OGPFI-gerilla
(Iran)". Stefan Herrmann fortsatte sedan
med att berlitta hur fortryeket trappas
upp mot svenska patrioter oeh gav flera
exempel pa detta. Efter talet spelades
nationalsangen oeh Carolus Rex.

Under den andra delen av demon-
strationen spelades sorgemusik hela vagen
fran Karl XII:s torg till Maria Kyrkogard
vid Mariatorget. Dar holl Ronnys vanner
tal oeh dikter lastes upp. ALIa var djupt
rorda over den uppskattning som visades
Ronny. Han var myeket uppskattad bland
sina vlinner.

• Inte en enda gllng sedan 1983 tick BSS tillstllnd
att demonstrera i Stockholm. Det har llret stod
Sverigepartiet for arrangemanget. men Hans Holmer
(utsedd av "Rapport" till "Arets svensk" - llret
fore var det EI-Sayed) vagrar att folja FN:s dek-
laration om de manskliga rattigheterna.

: • STOPPA HEiSEN !oIOT SVENSj(~ PATRIOTE,I" STOPPA VALDET PA G~TORNA

t

· STOPPA IHVAHDRINGEN
• HE~RA !oIINNET AV RONNY OHMAN

__ (en mOrdad s'le~sk oaa!otJ

Ronny Ohman. 1 dec 1967 - 1 november 1986.
Den 30 november hedrades den mordade patrioten
av sina vanner. Hans baneman kallade honom
"svenskjavel".

En var har ratt till Asiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna ratt innefattar frihet
for envar att utan ingripande hysa Asikter och frihet att soka, mottaga och sprida
upplysn;ngar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hansyn till granser.
Artikel 19 ur FN:s deklaration om de manskliga rattigheterna.



"Den som offentligen eller eljest i ut-
talande eller annat meddelande som sprids
bland allmanheten hotar eller uttryeker
missaktning for folkgrupp eller annan
sadan grupp av personer med anspelning
pa ras, hudfarg, nationellt eller etniskt
ursprung eller trosbekannelse, dams for
hets mot folkgrupp till fangelse i hogst
tva ar eller, om brottet ar ringa, till
bater". Detta star att lasa i brotts-
balken 16 kap § 8. Sasom lagen ar for-
mulerad skall inte enbart svenskar som
bryter mot lagen kunna domas, utan aven
invandrare som uttryeker missaktning
for svenskar. Men ar det sa? Vi nationa-
lister har befarat att lagen enbart ar
till for att straffa s v ens k a r.
Det fiek vi bekraftat i slutet av forra
aret da en invandrare i ett TV-program
helt fritt fiek leva ut sitt hat mot
svenska folket. Jag anmalde programmet
till JK, Diskrimineringsombudsmannen

JUHtitiekanslern (JK)
Box 2308
103 17 STOCKHOLM

oeh Radionamnden for hets mot folkgrupp.
Nu skulle de ansvariga stallas infor
domarskranket oeh domas till kannbara
straff for si tt hat oeh sina fordomar?
Men ieke! Programmet friades av JK med
en svavande motivering att programmets
innehall var en "konstnarlig framstall-
ning". Det ar inte svart att tanka sig
hur JK skulle ha reagerat om uttalandena
hade fallts av en svensk om invandrare
i liknande sammanhang. Bade radionamnden
oeh Diskrimineringsombudsmannen friade
oeksa inslaget.

Detta beslut visar att det inte exister-
ar nagon likhet infor lagen.

Svenska folket far nu i sitt eget land
utsta offentlig smadelse av de "nya sven-
skarna", utan att nagra myndigheter in-
griper. Trots lagbrott!

lIarm"d anmal s TV-programmet Ungllumsledaktionen: Stockholms
negrer, sam sandes den 3u oktober 21. 00-21. 30 j TV 2, for
~:ets mot folkgrupp. I ovan namnda program sade:: filljande:

Javla svenskjavlar, flytta pa er, Vl bar ocksa har. Blanda
vackra blaogda javla krak".

Vi dare framkom filljande genom en melodi Ham sp~lades i
programmet: "Dod at alIa blonda javla vikingar, fy fan vall
Jag hatar er".
ovan namnda cltat tarde klarr bryta mot lagen om hets mot
fulkgrupp, varfOr vi raknar med att Ni vidtager rattsliga
tngarder.

Best~nl nu!
Kassettband nr 3 + 4: Sammandrag
av rattegang mot Stefan Herrmann,
atalad for "hets mot folkgrupp".

Herrmann s~tu: ti~~baka mot lJJc.1agaren,
Per-HAkan Bondestam. Derma kassett borde
innehas av varje Patriot. Den ger inte
bara god underha.~ming, den visar k~art
att rattegangen var po~itisk.
PRIS (2 kassetter) 100 kr inkl frakt.

"Trana for Sverige" (St!. L, XL)

T-shirt 78 krIst, College 140 krlst

"Nationell Solidari tet" (L, XL)

T-shirt 78 krIst, College 140 krlst



Kinesiska
foretagare
kan scUtafart
pel svensk ekonomi.

Svensk invandringspolitik un-
der modern tid har haft ett
kringskuret och egoistiskt drag
over sig. Invandringen har ge-
nomgAende betraktats som ett
potentiellt hot mot sysselsatt-
ningen av landets egna med-
borgare. Den har foljaktligen
alltid vari t strikt reglerad, for-
mellt av myndigheterna, i reali-
teten av fackfOreningsrorelsen.

Stara invandringstal regi-
strerades egentligen bara un-
der 60- och borjan av 70-talet.
for att tillgodose rent svenska
intressen. Invandrarna tillats

"'dA fylla ut de luckor som hog-
konjunkturens efterfragesug
skapat pAmarknaden fOr lagut-
bildad arbetskraft, och att 13
over de enkla och trakiga ar-
betsuppgifter som ratats av
svenskarna. Nai arbetsmark-
naden hArdnade, fran mitten av
70-talet, skars invandringen
fOljaktligen ned.

Mojligheten att de utlandska
tillskotten. kunde oka i stallet
for minsk' arbetstillfallena i
Sverige h~ aldrig pa allvar dis-
kuterats. Iqvandringen av kva-
lificera~ aibetskraft har varit
begransad toch sporadisk, oeh
har aldrig JAtt nagot systema-
tiskt stOd at myndigheterna

SvenSk ~yktingpolitik utgor
en del ~ d4n allmanna invand-
ringspoJitilten. Syftet har ar
inte att tillgodose specifika
svenska in~ssen. Trots att det
grundlagg$lde motivet ar hu-
manite~ och medkansla har at-

Jfarian Radetzki

Locka kineser
att invandra!
tityden mot flyktingarna, med
nagra fa undantag. varit snal.
ibland rent av grym. Av de stora
flyktingstrommarna under de
tva senaste decennierna har
vart land regelbundet tagit
emot ett i forhallande till den
egna befolkningen mYCl\et litet
antal, jamfort med nationer
som Frankrike, Tyskland eller
USA. Den okand a utlamningen
av en grupp baltiska flyktingar
till Sovjet under 40-talet har
modern a paralleller i den med
vald neddrogade flyktinggrupp
som flogs tillbaka till Chile eller
formalistiska aterforvisningar
av dem som flytt inbordeskri-
gets Libanon och revolutionens
Iran.

Vagor av sympati hos rege-
ringens byrakrater eller i poli-
tiska maktcentra har ibland gi-
vit upphov till betydande och
reservationslosa infloden av
flyktingar. Den ojamforJigt
storsta gruppen av kvalificera-
de, hogutbildade invandrare
har kommit till Sverige med
dessa strommar. Exemplen in-
kluderar polska judar mot slu-
tet av 60-talet och chilenska so-
cialister efter Pinochets makt-
tilltrade mot mitten av 70-talet.
Det ar svart att fOrstA kontras-
ten mellan den oppna och val-
komnande attityden i dessa fall
och restriktiviteten i ovrig flyk-
tingpolitik.

Humaniseringen av flykting-
poiitiken utgor dock inte hu-
vudtemat for denna kronika. I
stallet vill jag diskutera en ut-
vidgning av den redan nu egois-
tiskt motiverade allmanna in-
vandringspdlitiken, som kunde
bli av utomordentlig nytta fOr
Sverige. Inspirationen till mina
funderingar kommer fran det
framsynta regeringsbeslutet
fOr ett par hundra ar sedan att
locka en star grupp vallonska
yrkesman till bosattning i Sve-
rige. I ett langre tidsperspektiv
var det beslutet ett utomordent-
Jigt Iyckokast for vart land. Val-

lonernas fardigheter i metall-
hanteringen i fOrening med de-
ras skicklighet som handels-
man och deras internationella
kontakter lade namligen grun-
den till den svenskii bruksin-
dustrin, och darmed till den in-
dustriella revolutionen i vart
land.

Min ide gar ut pa att vi ska
identifiera och locka nagra tu-
sen kinesiska entreprenorer
jamte familjer till permanent
bosattning i Sverige. Uppgiften
bar inte vara svar. Mangdubbelt
fler kineser med den onskvarda
bakgrunden finns i lager runt-
am i Sydostasien. efter flykt
fran outhardliga omstandighe-
ter iVietnam, Laos och Kampu-
chea. Atskilliga i alltjamt val-
etablerade omstandigheter i
bland annat Hongkong ser sin
framtid hotad av planerade po-
litiska samhallsforandringar.
oeh skuile sakert nappa pa ett
svenskt an bud.

En omsorgsfullt vald invand-
rargrupp av detta slag behover
inte myndigheternas stiid, mer
an under en kort anpassnings-
period strax efter hitkomsten.
De kinesiska foretagarna kom-
mer snabbt att finna en rad lon-
samma nischer i den stelbenta
oeh lite fantasilosa svenska
samhallsekonomin. Att ge ex-
empel pa sAdana niseher ar inte

. miijligt. Poangen ar just att det
fordras ett ieke-svenskt per-
spektiv for att upptaeka de out-
nyttjade fOretagsmojligheterna.
Men var saker pA att det blir pa
langt fler omraden an kinesres-
tauranger oeh att de nya aktivi-
teterna kommer att skapa at-
skillig sysselsattning oeksa
utanfor denna invandrargrupp.
Tank oeksa, vilken utomordent-
lig inkorsport till framtida han-
del med Kina som Sverige skul-
Ie fa!

Marian Radetzki iir giistprofes-
sor vid Colorado School of Mi-
nesi USA.

DU HAR VAL INTE GLOMT ATT FORNYA MEDLEMSAVGIFTEN FOR 1987?
erhaller det nya

denna bulletin.
inte fatt kart

ass efter att denna

AlIa medlemmar
snygga
(Om Du har
sa berar
bulletin

fornyat avgiften
medlemskartet tillsammans med

avgiften, men anda
betalningen natt

fornyat
det pa att
sants ut.)


