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Som ni troligen vet vid det här laget,
så har ett antal invandrare blivit
nedskjutna i Stockholmsområdet av
en vid den här tidningens
pressläggning okänd man. Kring
detta kommer vi i vårt fullspäckade
nummer av SD-KURIREN att ge
vår syn på saken.

En annan fråga som i dessa tider
är högst aktuell är frågan huruvida
Sverige skall bli medlem i EG eller
inte. Även i detta nummer gör vi ett
klargörande vad gäller vår syn på
EG. Som ni också kommer att finna
inne i tidningen så har utbyggnaden
av partiet inte avstannat bara för att
valet är över, tvärtom! Vi kan nu i
lugn och ro se oss om i landet för att
nagelfara vissa regioner som vi tror
kan komma att bli expansiva i
framtiden.

För en del av er som prenumererar
är detta det sista numret av
"Kuriren" som kommer och vi
hoppas självklart att ni förnyar er
prenumeration, vi lovar att bli mer
uppkäftiga och dra fram fler
orättvisor i ljuset i framtiden.

Ställ upp för
Sverigedemokraterna -
partiet som stöder dig!
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.,

() R J) F () I{ .\ ~ J) E i\ H. \ I{ () R J) E T

Vår partiledare:
Anders
Håller i pennan.
Carl Bi/dt tvingades i
början av februari fram
till en TV-studio och
lyckades där prestera
ett tal som i sitt innehåll
var totalt intetsägande
och meningslöst.
Varken svenskarna
eller invandrarna som
såg det blev vare sig
klokare eller lugnare av
det. Vi leker med
tanken att i stället för
Bildt, SO:s ordförande
Anders Klarström fått
tala till nationen. På
SO-kurirens
uppmaning har Anders
här (av utrymmesskäl
dock förkortat) skrivit
ihop ett 'TV-tal".

Svenska män och
kvinnor det är på
tiden att vissa
sanningar börjar
sägas offentligt i vårt
land
*Sverige har byggts
upp av svenskarna,
inte av invandrarna
(även om en del
kulturellt närstående
invandrare har
bidragit med ett visst
kunnande)
*När proffstyckarna
och massmedia
dagligen visar upp
vackra,
framgångsrika
invandrare för att ge

Klarström
er~
komplex,gå inte på
det Om vi var så
värdelösa och de så
duktiga, hur kommer
det då sigatt vi har
lyckats bygga upp ett
så fmt samhälle att
al13 tänkbara
människor söker sig
hit?
TIll de nyanlända
utomeuropeiska
invandrare som finns
här villjag mana. Er
kunskap, era initiativ,
er kunniga
arbetskraft behövs i
era hemländer eller
om ni är fOnöljda där;
i något fattigt
grannland Vimåste
alla gemensamt ta
ansvar fOrvår värld
Och det görs bäst om
vi alla tar ansvar fOr
utvecklingen i
respektive länder.
SOOankan vi mötas i
det internationella
handels, idrotts och
kulturutbytet som
vänner,ien
fOrhoppningsvis
betydligt mer
harmonisk värld än
den vi har idag. Sedan
angående svenskt
debattklimat av idag
har jag många

synpunkter. Ibland
frågar j~ mig hur
många svenskar som
(liksomjag) dagligen
retar upp sigpå våra
stora kvällstidningar
Exp~noch
Aftonbladet som varje
dag tar in insändare
från människor som
lovprisar mass-
invandringen men
nästan aldrig tar in
insändare från
människor som
hävdar andra
uppfattningar. Sedan
talar man om att mäta
opinionens inställning
och tar skadeglatt
fram varje del av
någon eventuell
undersökning som

kan visa ifall någon
grupp blir mer positiv
till invandringen och
utropar då
"Svenskarna alltmer
positiva till
invandringen r,
mätningar som visar
annat talar man tyst
om
joJo. Men sanningen
ska segra. Abraham
Lincoln sade en
gång:"Man kan lura
ett helt folk en liten tid
eller en del av folket
fOralltid, men aldrig
ett helt folk hela
tiden" •-Tänkvärda
ord
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Meillan ären 1986.11990 mördades 129
svenskar av Invandrare. Ofta har det
varit fräga om ,~;aJbrutala överfall.

Ganska nyligen
kunde vi läsa i

syd och västsvenska
tidningar om mordet
på Bettina Hulten.
Förövaren var en
iransk man som i
hemlandet ordinerats
psykofarmaka för sina
psykiska besvär.
Bettina hittades död
intill stenkulaskolan i
Malmö av två pojkar.
Obduktionen visade
att flickan hade utsatts
för sexuellt övergrepp
och därefter strypts till
döds. Hon hade fått
håret avslitet från hela
kroppen förutom en
liten tuss på huvudet.
Hon hade därtill blivit
iproppad olika
mediciner. Man kan
knappast föreställa sig
vilka känslor av smärta
och skräck hon känt
vid övergreppet. Ett
annat mord drabbade
den 20-åriga
lundastudenten Niklas
Elmberg från Bjärred.
Han mördades natten
till den 28-september
efter att han skiljts
ifrån en kompis utanför
en korvkiosk i Lund.
Den 39-åriga iraniern
var vid det tillfället
inskriven på Lunds
lasarett. Fallet som

4

ännu ej helt lösts har
därför också kopplats
samman med mordet
på Bettina Hulten.
Ett liknande fall men
av ett betydligt äldre
datum var mordet på
Mikael Bergman. Det
var en liten pojke på 6-
år som 1981 våldtogs
och ströps aven
helsvensk nordafrikan
(en nysvensk !)
I träramen på pojkens
säng hittades bitar av
pojkens tänder,
smärtan hade fått
honom att krampaktigt
bita på denna. En bit
av ändtarmen hade
fallit ur kroppen på
honom. Förövaren
hade tidigare gjort sig
känd som "mannen
med blyklubban"när
han några år tidigare i
Botkyrka kommun
hade slagit ned
människor som kom i
hans väg. En hade
avlidit och flera blivit
invalidiserade.
Förövaren hånflinade
under rättegången när
anklagelserna
presenterades för
honom; bevisbördan
var överväldigande.
Mannen fick några år i
fängelse och fick
därefter hjälp med att

skaffa en ny identitet
och lever förmodligen i
Sverige än idag.
Det har också blivit allt
vanligare att
invandrare ger sig på
svenskar, om de
märker att de hyser
nationella värderingar.
Nog kommer vi alla
ihåg patrioten Ronny
Öhman som i slutet
av oktober 1986 blev
injagad på Maria
kyrkogård och brutalt
ihjälsparkad av fyra
personer med
utländskt påbrå.
De skyldiga fick även
här löjligt låga straff -
den mördade var ju en
svensk och dessutom
nationalist. Två av
mördarna var
dessutom kända
bråkmakare med ett
stort intresse för sk
kampsporter.
1987 satt 20-åriga
Patrik Naeslund med
två kompisar på
bussen på väg hem till
Solna.
Där satt också ett
gäng kulturförbättrare
på väg hem från en sk
"antirasistkampanj".
En debatt om
invandringen uppstod.
Vid Hagalund gick
Patrik med vänner av

bussen, "kulturgänget"
följde efter.

Uppe i Hagalunds
bostadsområde gick
gänget till anfall under
löftet om "Jack skall
murrta dig ditt jävla
svensksvin", och med
några välriktade
knivhugg fällds den så
hatade
"svenskdjäveln" till
marken.
Patrik Naeslund dog
innan någon ambulans
hunnit till platsen.

Det intressanta är
massmedias hantering
av den här typen av
brott. Den senaste
tidens attentat mot
invandrare har skapat
en masshysteri.
Händelserna är i sig
tragiska, dock är
skillnaden mellan det
våld som drabbar
invandrare och det
våld som drabbar
svenskar den, att det
första används som
politiskt slagträ.
All kritik mot
invandringen jämställs
numera med våld,
attentat m.m. samtidigt
som den andra sidan
av verkligheten förtigs.
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Visa din avsky ...
Så bukar det heta när förrädarna skall tala om hur
det "vanliga" folket skall reagera i tid och otid
mot de "mörka krafter som sprider den rasistiska
hatbrygden" .

Socialstyrelsen
har uttalat sig i

protest mot att det
förekommer
svenska flaggor på
vissa taxibilar i
Stockholm.
Man kommer i

fortsättningen att
vägra anlita en taxi

som "syndar" och
har en flagga på sig.
Socialstyrelsen
märks ju annars
mest genom
uppmaningar som
"Ät sex till sju skivor
bröd per dag".
Fårvipå
SD-KURIREN

komma med en
uppmaning till
Stockholms taxi-
chaufförer.
"ett flagg märke på
bilen håller byråkrat-
parasiterna borta".
Flagga svenskt·
taxibilar, privatbilar
och polisbilar.

«z
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AMERIKANSKT INTEGRATIONSPROBLEM
Även i USA, har problemet
med brottsligheten hos den
färgade delen av befolkningen
börjat tas fram i ljuset. Det är
presidentkandidaten Pat
Buchanan som är den
drivande kraften bakom
kampanjen för att avslöja den
stora mediabluffen som
anklagar vita för att begå sk
"hate crimes" mot svarta.
Sanningen är den rakt
motsatta.
Buchanan presenterade den 7
maj 1991 följande statistik:

·Svarta begick 8 ggr fler

överfall än vita.
Svarta begick 9ggr fler

våldtäkter än vita.
Svarta begick 14ggr fler

mord än vita.
Svarta begick 1999r fler

väpnade rån än vita.
Svarta boendeområden är

35 ggr mer utsatta för våld än
vita områden.

svarta i de Amerikanska
fängelsena 46% Nästan en
fjärdedel av alla svarta i åldern
20-29 är antingen i fängelse,
på rymmen eller så är de
efterlysta m a o 609,000
personer. Detta kan ses i
jämförelse med 10% för
Mexikanare och 6% för vita.)

Om det inte vore för den
ständigt ökande brottsligheten
bland svarta i USA, så vore det
ett mycket tryggare land att
bo i.

Det förekom 629000
rasanknutna attacker 1985.
9 av 10 attacker begicks av

svarta mot vita.
USA består till 12% av svarta,

trots detta är ande len Itfii#~,,!@[tq9(#igg~qPf!Wilm_1
5
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Isyfte att skapa en
rikstäckande

partiorganisation inriktade vi
oss mellan åran 1988-1991
på att resa land och rike runt
och bilda kommun-
föreningar. Många bildades
också: 42 stycken. Några blev
jätteaktiva och vissa upprätthåller
skaplig aktivitet. Nu är tiden inne
(med två och ett halvt års tid kvar till
nästa val) att dra lärdom av våra
erfarenheter och kanske delvis ändra
på vissa former i vårt arbetssätt. Ett
stort och avgörande problem var
svårigheten för ett relativt fåtal
ansvariga i riksorganisationen att
hålla tillräcklig kontakt med
kommunorganisationerna. Detta
ledde ibland till att vissa föreningar
bildades, upplevde en storhetstid
men sedan självdog för att
initiativtagarna i kommunen tröttnat
eller av andra skäl försvunnit.
Stabilitet och en offensiv attityd
måste nu eftersträvas i vår
organisation. Ett sätt på vilket vi kan
uppnå detta är, om varje län eller
distrikt kan få en ansvarig ledning
som i samråd med riks-
organisationen ansvarar för
verkamheten i länet. Ett stärkt
regionalt samarbete kan ge den
nödvändiga sociala och
organisatoriska kontakt som kan
hjälpa till att få verksamheten att bli
aven mer varaktig karaktär.

Efter valet
Efter valet, var av naturliga skäl

verksamheten ganska låg. Men fro m
januari så blev det en ordentlig fart
på det mesta. I skåne höll SD
torgmöten i Hörby och HÖör. Det
ledde till att det skrevs en del och
även syd nytt sände reportage liksom
Rapport som tog upp syd nytts
reportage. SDs motioner till
fullmäktige i Dals-Ed och Höör har
uppmärksamats ordentligt i olika
lokaltidningar. Flera nya
kommunföreningar är på gång i
skåneregionen som alltmer börjar
fungera som ett länsförbund.

Nytt Fagerstaf(jrbund
I Fagersta höll SD ett lyckat möte i
6

Folkets hus, ett femtiotal personer
närvarade. Därefter har man
intensivt börjat bearbeta regoinen
och ett tiotal artiklar har skrivits i
lokalpressen.

Runt om i Stockholmsområdet har
en ganska intensiv gatuverksamhet
börjat (vilket ni kan läsa mer om på
annan plats i denna tidning) Vi
utvidgade även vår
närradioveksamhet bl a genom lite
längre sändningstid i Haninges
sändningar på närradion och SD-
Solna började även de sända i
närradion. Det hölls även
nattsändningar med telefonväckterier
i Stockolms och Solnas närradio i
slutet av februari och början av mars.
Flera nya flygblad har också
producerats av riksorganisationen.
(Se separat annons) Från flera håll
rapporteras också att åtskilliga skolor
nu fått besök av företrädare för SD
som fått berätta om vår verksamhet.
BI a sex skolor i Sundsvallsområdet.

Framtiden
Det viktigaste av allt inför valet 1994

är att vi då ska byggt upp en
ordentlig valfond. Vi kommer inte att
upprepa misstagen från 1991 års val
då vi tvingades ta på oss en del
alltför långiktigt verkande
ekonomiska åtaganden, och därför
knappast hade resurser att driva
någon valrörelse alls. Därför har vi
kört igång med valfonden så att vi i
1994-års val ska ha råd att trycka

miljontals valsedlar och via annonser
mm tala om för folk att vi finns-då
kommer också rösterna att komma.
En annan viktig sak är de
kommunmandat vi tog i 1991 års val.
Vi visade då att vi klarar av att bli
invalda. Inför 1994 års val kommer vi
också ha visat att vi dessutom klarar
av att sköta de mandat folk ger oss
och att vi sköter dessa på bästa sätt.
Det kan vi vara övertygade om med
två sådana duktiga representanter
som vi har. SD är deffinitivt det enda
nationella alternativet i svensk
poltitik, det visade både valet och
den efterföljande debatten. På
nittiotalet blir vi folkrörelsen som ska
återskapa folkhemmet. Det är vår
djupa övertygelse.

Nu kan du köpa en bunt
med 10 st äldre tidningar för
130:- Märk postgirotalongen
"buntmed blandade tidninaar'~

Köpen bunt av detta nya
dubbelnummer och sälj till

kamrater m.fl. pris: 200:-
märk talongen

"bunt med 10 nya Kuriren"
Använd som vanligt vårt

postgiro: 234565 - O
Ingen tvekan. SLÅ TILL!
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S~RIV TILL DIN
FÖRENINGI1)E"

BEHÖVER .!mI STÖD.

SD-Borlänge
Box 4013
781 04 Borlänge

SD- Burlöv-Malmö
Box 14022
20024 Malmö
P.G.423812-7 lJELS R

M"
_I TÅl 'KAN El

SD-Fagersta
Box 65
74322 Fagersta

SD-Göteborg
Box300 36
400 43 Göteborg
Tel.031 - 1291 46

SD-Haninge
Box 46
13621 Haninge
Tel. 08 - 745 58 45
P.G. 29 00 82 - 7

SD-Huddinge
Box4099
141 04 Huddinge
P.G. 20 41 93 - 7

SD-Höör
PL 831 Sten skogen
24336 Höör
P.G. 437 95 76 - 4

~

Det kom ett brev till
partlorganlsatlonen som

så väl speglar på vilket satt
Sverige alltmer upphör att
vara en demokrati och här
återger vi huvuddelen av
detta brev:

likt någon dissident kan
smyga sig undan inte. SL
utnyttjar alltså folks beroende
av sin anställning till att likt en
Mao eller Walter Ulbricht eller
liknande få dessa att gå ut på
gatorna och visa att de har
"rätt" åsikter. Av lätt insedda
skäl kan jag inte för risk att bli
av med min anställning uppge
mitt namn här.För om detta
kom i fel händer skulle jag i
bästa öststatsstil bli av med
min anställning. Hela
agerandet från SLs sida är
inget annat än djupt
kränkande för individens frihet
samt sårande för rättskänslan.

"Lurken"

kvinnor och män som blivit
mördade av utlänningar, dåd
som tystats ned helt utan
manifestationer. Men det är ju
bevars skillnad på folk och folk
och vi svenskar ska minnsan
veta vår plats och att det är
invandrarna som är "Sveriges
framtid". Vi får dock vara med
och betala den mycket dryga
notan för invandringspolitiken,
som mjölkkossor duger vi
kanske ändå? Som ett led i
denna indoktrinerings och
desinformationskampanj har
nu alltså även SL sällat sig.

SD-Kalmar
Box 7052
390 07 Kalmar
P.G.689514-8

SD-Kungälv
Box 281
442 23 Kungälv
P.G. 451 6990 - 1

SD-Lund
Box 1194
221 05 Lund

SD-Lysekil
Box 51
454 00 Brastad Jag är anställd vid SL och vill

gärna fästa er
uppmärksamhet på hur detta Det verkligt olustiga och med
styrs med övergrepp på all sannolikhet olagliga med
personalen medelst den är att man inte bryr sig om
fackföreningar och då ytterst lagen i detta land som
det Socialdemokratiska garanterar varje medborgare
partiet. Liksom att allting i flera full åsikts och yttrandefrihet SO-kuriren har valt ut vissa
veckor tillbaka nästan helt eftersom man enligt det delar av SLs avskyvärda brev
kretsat kring invandrarna med flygblad som distrubuerats till som här återges: "Vår koncern
en total mobilisering av hela samtliga anställda per post är ju i ordets bästa mening
den svenska journalistkåren, klart ut säger utan omsvep att m å n g n a t i o n e I I :
alla politiker plus en del andra "alla anställda ska delta i kollektivtrafiken i vårt län
kändisar i akt och mening[!'~~ .". .-..:~upprätthålls av människor
att hårt utnyttja F··rt k t av mer än 100
skottgalningens dåd för att O ryc e nationaliteter". "Vi räknar
vrida den allmänna med stor förståelse för
opinionen "tillrätta". Att ':tIfIII'"""""""'"""""""'"..1'""""""'" ~ ~ manifestationen". "Alla
hans dåd måste ha upplevts manifestationen." Alltså här anställda ska delta i
av hela "åsiktseliten" (särskilt gives inget utrymme för manifestationen" "Din lokala
av Bengt Westerberg) som en frivillighet utan det är diktat arbetsledning kommer att
skänk från ovan när uppifrån som vi ska rätta oss kontakta dig för att få din
opinionen börjat gå dessa efter. Grundlagen struntar bekräftelse på att du ställer
figurer emot, torde det inte man i bara. Dessutom står det upp på manifestationen" "Vi
vara någon tvekan om. "din lokala arbetsledning räknar med din aktiva

kommer att kontakta dig för att medverkan".
få din bekräftelse på att du
ställer upp på
manifestationen". Man ska
alltså inte inbilla sig att man

SD-Mariestad
Box 2056
54202 Mariestad

SD-Norrköping
Box 9015
600 09 Norrköping
Tel. 011 -146872
Fax.011-144761
P.G. 36 28 04 - 7

SD-Sollentuna
Box 766
191 27 Sollentuna
Tel. TiIIl. upphört
P.G 52 70 48 - 3

SD-Solna
Box 8011
17108 Solna
P.G. 77 37 13 - 3

SD-Sundvall·Timrå
Box 3
860401ndal

SD-Täby
Box 5108
183 05 Täby
P.G. 10 07 92 - 1

SD-Växjö
Vikingagatan7
35236 Växjö
Tel. 0470 - 828 58
P.G. 39 27 25 - 8

SD-Vårgårda
Box 20
52030 Ljung
P.G. 21 89 11 - 6

SD-Örebro
Box 526
701 50 Örebro
Tel. 019240517
P.G. 480 99 96 - 4

Den förljugna och oblyga
indoktrineringen har nått
oanade höjder och man låtsas
inte alls om alla de svenska

Allvarligt talat. Är det någon
som fortfarande tror på att vi
lever i en demokrati?



- PA LASARNAS SIDA

Och så var vi där igen .
För en tid sedan ville en svensk domstol
frikänna en man av "utländsk härkomst"
som hade våldtagit en svensk kvinna för
att detta var sed i hans hemland.
För några veckor sedan tilldömdes en
annan man vårdnaden om ett halvsvenskt
barn, som han dessutom olagligt hade
kidnappat. De svenska domstolarna är inte
på de svenskes sida. Domstolarna säger
till invandrade män att det är lovligt att
behandla svenskor hur som helst. Man
ti Ilämpar en slags "omvänd rasism" där du
blir rättslös därför att du råkar vara född i
Sverige av svenska föräldrar. Skall då
dessa kvinnor skylla sig själva? Det bästa
sättet att skydda sig själv från att råka ut
för tragedier är att hålla sig ifrån människor
med kulturmönster som i allt för hög grad
skiljer sig från vårt svenska demokratiska.
För våldtäkter är det svårare, men då kan
man ju ta efter deras egna kvinnors sed
och klä sig i svarta hucklen.

Den första blodöverförin-
gen utan gruppering skulle
kunna tillägnas Hans
Alfredsson som talar i
nattmössan så får han se
vad som händer!
Det han yttrade på Skansen
var bl a: "Ingen kan bestämt
säga att han tillhör en
speciell ras."
Kanske Alfredsson skulle ta
och sätta sig ner och ändra i
de tonvis med böcker som
finns om just olika raser.
De flesta Skansen-
besökarna kvicknade nog till
när de började tänka över
hans tal, både vad gäller
blod och ras.
Undrar förresten om
Alfredsson gjort
släktforskning? Men det
kanske han skulle skämmas
över att påstå idag efter alla
uttalanden han gjort på
senare tid.

Av någon underlig
anledning har Hans
Alfredsson blivit
Skansenchef. Den 8
februari skrapade han
ihop en skara
människor framför
Sollidenscenen.
Svammel och trams mötte
de duperade och
hjärntvättade åskådarna av
en s.k. kändis. Han borde
återgå till revyscenen där
han passar bäst.
De flesta hade nog kommit
för att det var gratis inträde
mellan 11-12. Samma
yttrande i TV, ett pladder
utan like att vi alla har
samma blod.
Det var något nytt för
vetenskapen och sjuk-
vården. Detta innebär
således att man kan slopa
de olika blodgrupperingarna
i fortsättningen, före en
operation t ex.

Sign. Ulla Varför rasism?
Nationalist, javisst. Främsta orsaken till invandrarovilja får politikerna ta

på sig skulden för.
Se på Westerberg till exempel. Han står och talar

om att Sverige är så rikt, så rikt. Vi kan ta emot mycket mer
"gäster", minuten efteråt vänder han en hotfull blick mot
Sveriges pensionärer. Då talar han om att vi om vi inte ska
avskaffa pensionssystemet, så skall det i varje fall kraftigt
beskäras. Var finns lika rättigheter för svenskar och "gäster"?
Vad har han för rätt att hota våra gamla, som är de som byggt
upp den välfärd som politikerna, myglarna och klipparna nu har
raserat. Angående rasism: Är inte vissa invandrarföreningar
också rasistiska?

vanligt,dessutommedensvenskflagga
på diSken.En invandrarefråQade:'Vaani
menameddetdär,just idag? och
pekadepå densvenskaflaggan.
Kvinnanbakomdiskensvaradeattdetär
vårsvenskaflaggaochattdenstårdär
va~edag.Däreftergickreportemtill
verbaltangreppochfrågadevarförhon
intedeltogi "manifestationen".Hade
reportemvaritNormalså hadehon
fragatinvandrarenhurdetkankomma
sigatt hankommertillSverigeochställer
kravpå vårsvenskaflaggaoch
dessutomställerkravpå osssvenskar
attvi skagå iderasledband.

VIHAR FAUNOGl

Trots att massmedia gjorde allt för att
framställa den s.k.
invandrannanitestationen på ett så
vinklat sätt som möjligt så kunde
ändå vissa fakta urskITjas.
Kl.22.00på kvällenden 21 redogjorde
riksradionsP3för dagensevenemang."I
Göteborgdemonstreradeca ooסס1
personermot rasismoch
främlingsfientlighe~i en liknande
demonstrationi Stockholmdeltogbara
500 personer'.Dettavar avslöjandeoch
visarattfolk inteär intresseradeav att
lierasig med landsförrädare.

Intressantatt noteravar ocksåett
inslagiAktuelltkl 21.00 i ett reportage
frånsaluhalleni Stockholmdär bilder
visadehursvenskarnaarbetadesom

Hej SO! Jag är en trettonårig tjej från
Angered i Göteborg och här vimlar det
av mörkhyade invandrare. I min
skolklass håller alla eleverna på SO.
Jag har många tråkiga erfarenheter av
invandrare och har flera gånger skrivit
till BO-sidan i Expressen men de vägrar
helt att ta in vad jag skriver, varför ska
det vara så här? Samma sak är det på
min skola där lärarna hotar oss med en
massa om vi inte ändrar vår åsikter.
Vad har vi svenskar gjort för ont
egentligen, varför hatar de oss så

1.ltI'.I,••Bm!I.I.I.~.·r.~.I·I••II~••~!I·!I~.~im~!.1
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JAS 39 GRIPEN
ETT STORT MISSTAG, ELLER?

Av Christer Lindell

Knappast m/mga svenskar
lär ännu ha kunnat fil en
nllgorlunda objektiv bild

om vad JAS 39 Gripen är för
nllgot, sil därför skall jag här
försöka ge en sIldan.

Massmedias syn
I våra gamla "kära" massmedier har

man ju som bekant aningen svårt för att
klara aven objektiv faktabaserad
rapportering av nyheter och annat. En av
de frågor där det har märkts, är frågan om
utvecklandet av ett svenskt modernt
stridsflygplan. Man har dragit upp stora
rubriker om katastrofer, fördyringar m.m.
Man har t.o.m i TV gjort skämtsketcher
där man visat sekvensen när det första
JAS-planet Kraschar och en pilot är nära
att sätta livet till.

Vad är dd JAS?
Ett svenskt dyrt misslyckande som man

aldrig skulle ha påbörjat?
Nej, jag vågar påstå att enligt de
uppgifter jag erhållit så är JAS ett plan
som kommer att tillfredställa kraven det
svenska flygvapnet har, bättre än något
alternativt importplan.

Bokstäverna JAS står för Jakt, Attack
och Spaning. Det är ett plan som klarar
av alla situationer som ett mOdernt
stridsflygplan kan ställas inför, det enda

som behöver göras är att ändra
bestyckning och styrprogrammen, och
detta är ganska unikt. Förutom att det blir
billigare att kunna använda samma
flygplan till alla olika uppdrag, betyder
det även att hela flygplansflottan
samtidigt kan koncentreras på ett
uppdrag i syfte att ge operativ
överlägsenhet.

Vad kostar JAS?
JAS-ramen sattes av riksdagen 1982 till

25 miljarder kronor, vilket i dagens
penningvärde motsvarar ca 45 miljarder.
Därtill kommer en beräknad
kostnadsfördyring på 7 miljarder eller
16%. I detta ingår utvecklandet och fem
provflygplan samt en första delserie till
ett fast pris.
Seriepriset på ett JAS-flygplan ligger på

Anledningen till att man 1982beslutade
sig för att låta konstruera ett nytt svenskt
stridsflygplan är bl. a. de tidigare
erfarenheterna från Tunnan, Lansen,
Draken och Viggen som alla har varit
lyckade satsningar. Dessutom fanns det
inte något plan på marknaden som
motsvarade kraven man hade. I en del
tidningar har skribenter förespråkat att
Sverige borde köpa in plan från USA
eller det som tidigare kallats
Sovjetunionen. Förslaget kan kortsiktigt
vara prismässigt intressant men
de plan det varit frågan om
uppfyller inte kravet på
att dels kunna operera
en lång bit in på nästa
sekel - därför måste en ny
flygplansmodell ganska
snart ersätta dem, och därmed
snavar prisargumentet på sin
kortsiktighet - och även pga att inte heller
de tekniska eller säkerhetspolitiska
kraven uppfylls.

drygt 100 miljoner. Drift och
uderhållskostnaden är 1,5 till 2 miljarder
lägre per år för JAS-systemet än för
alternativa plan.

Den totala ekonomiska bilden för JAS-
projektet blir sannolikt betydligt mer
gynnsam än vad dess kritiker velat göra
gällande, räknar man sedan in vad det
nationalekonomiskt betyder för Sverige
med de väntade sk "spinn off'-effekterna
( som redan nu gjort sig gällande på

exportinkomsterna av SAAB 340)
och exportmöjlighetema av JAS till

Finland, Schweiz m.fl blir det nog
rent aven lönsam affär.

Den ekonomiska biten är förvisso
viktig, men det absolut viktigaste är att
vi får ett plan som är slagkraftigt mot en
eventuell angripare, och det gäller då
inte enbart flyg/strids-egenskaperna utan

viktigt är även att det är konstruerat (som
JAS) enligt principen att det ska kunna
starta och landa på de svenska
landsvägsbaserna och gå att serva vid en
sådan "primitiv" miljö.



Beställ våra välkända klistermärken!
Ifrån Smygehuk i söder till
Treriksröset i norr syns
numera våra glada
klistermärken. Är det inte

dags att du sällar dig till de
människor som dagligen
går omkring med märken i
fickan? Köp dig en bunt

Du med och sprid det
nationella budskapet. 60
kr för 100 st. tycker i alla
fall vi är överkomligt.

M NADENS
SMAsKRIFT

EngeIbrekts
befrielsekrig. End. 25kr.

FÖR
SVERIGES

BÄSTA
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KAMPEN PÅ GATAN!

Ständigt kämpar modiga
patrioter med att sälja

ihop pengar till valfonden •
nästan alltid i hård kamp med
aggresiva horder av
"kulturförbättrare". Ofta slutar
det med att antingen vi, eller
de blir ivägkörda. Bli en av
"våra" kämpar i Stockholm. Vi
behöver varje man vi kan få.

En av våra mest trogna kämpar,
"Benke banan" berättar här själv
om vad som hände:
"Det var lördagen den 22
februari. Vi Sverigevänner stod i
gula gången och sålde våra
tidningar. Försäljningen gick
väldigt bra. Folk var glada åt att

se oss. Vi som rakryggat vågar
stå för de åsikter som de flesta
svenskar har. Vi var fem
personer från SD denna
gången. Veckan innan var vi
femton. När vi stått i två timmar
och sålt och pratat med folk så
stod det plödsligt 20-30
landsförrädare och så kallade
kulturberikare framför oss.
Dessa började skrika och hota
oss. Vi ansåg att det började bli
tid och gå därifrån, det går ändå
inte att sälja när det är bråk och
liknande igång. Några av
kulturberikarna blev al~mer
hotfulla. Vi tog då vår tillflykt mot
centralstationen. Hot som "vi
ska döda er nassesvin" hördes.
I det tumult som uppstod råkade
jag springa in i en Iynchmobb av

anarkister. Jag hamnade
underst och de sparkade och
slog mig så gott de kunde. Jag
lyckades dock ta mig ur den
villervalla av hysteriskt
skrikande fiender som rådde.
Dessa händelser visar behovet
av att vi svenska patrioter
återerövrar Stockholms gator.
Ju mer de försöker bråka med
oss, dessto mer kommer vi att
aktivera oss." Vi kan tillägga att
våra gatugrupper i
storstockholmsområdet sedan
detta skrevs nu är ute dubbelt
så ofta och framgångsrikt men
ofta i bitter kamp med olika
fientliga grupper sprider man
det nationella budskapet. Tänk
på att vissa delar utav pengarna
på valfondskontot (dit alla
pengar från gatuförsäljningen
går) är rena blodspengar. Du
som ej själv kan delta i
gatukampen: sätt in ett bidrag.
Pgnr: 62 932 702

Vi slog tillbaka

Redan under den
efterföljande veckan var

det dock omvända
förhållanden.

Två grupper patrioter, fyra i
varje, stod på var sin sida av
Götgatan och delade ut
flygblad. En grupp med
"offensivare" på fem-sex
personer såg bara ena gruppen
och i stor segervisshet sprang
dom mot patrioterna.
Kamraterna på den andra sidan
gatan såg dock vad som var på
gång och sprang upp i ryggen
på offensivarna. Ordentligt
mörbultade fick rödpacket
springande därefter ta sig från
platsen.
Demokratin vann slaget.
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EGs födelsedag är den ge maj 1950.
Det var då som Frankrikes
dåvarande utrikesminister Robert
Schumann inbjöd alla europeiska
länder att lägga upp gemensamma
riktlinjer för kol och stål. Meningen
med detta var framförallt att förhindra
att Tyskland och Fankrike skulle
komma i krig med varandra igen,
eftersom kol och stålproduktionen är
helt avgörande för rustningsindustrin.
1958 bildades Euratom som ett
gemensamt organ för
medlemsländernas kärnenergiverk
och EEC för det ekonomiska
samarbetet mellan
medlemsländerna. Dessa tre
konventioner bildar gemensamt EG.
Följande länder är idag medlemmar i
EG: Belgien, Holland,
Italien,Västtyskland, Luxemburg, '.. ::::....::::::::::::::::::..::.:::-.....:,'::::.....:::::'.. '~~:~i~~~;~~~~~r~~~;~d(~79~t~~ '..~_':;t~\\\\\\\\:\··\\\\{:~r:{:L':::.;':';:::~:'~>~\:~:::.~
samt Portugal och Spanien som kom
med 1986. EGs högsta
beslutsorgan är ministerrådet. Där
sitter en minister från varje
medlemslands regering
RÅDET:
är ett beslutande organ som tar
ställning till förslag som kommer från
kommissionen (se nedan) man
ansvarar också för samordnandet av
medlemsländernas ekonomiska
politik. Rösträtten i rådet avgörs av
ländernas storlek. Sammanlagt har
länderna 76 röster fördelade enligt
följande:
10 röster:Tyskland, Frankrike, Italien
och Storbrittanien.
8 röster: Spanien.
5 röster: Belgien, Grekland, Holland
och Portugal.
3 röster: Danmark och Irland.
2 röster: Luxemburg.
KOMMISSIONEN:
Ledningen för kommissionen utgörs
av 17 personer som sitter i

•

E n av de absolut
viktigaste
framtidsfrågorna är

. hur Sverige skall
fOrhålla sig till EG. Men vad är
egentligen EG och vad betyder
EFTA? SO-KURIREN ger här sina
läsare en bakgrund.

fyraårsperioder. Kommissionen
kontrollerar att beslut tas som är i
linje med de intentioner man hade
när fördragen bildades,
(CECA,EEC,EURATOM). Man
lägger också fram förslag till
ministerrådet i olika frågor.
DOMSTOLEN:
kontrollerar att medlemsländerna

uppfyller ingångna avtal. Om något
EG-organ, kommissionen eller rådet
anser att beslut som tas står i strid
med EGskonstitutionella riktlinjer kan
en proccess tas i domstolen. Även
enskilda personer kan driva
skadeståndsproccesser i EGs
domstol. Domstolen består av 13
domare och varje medlemsland har

t::::::::::::::::::::::::::::::::l EG·länder

EFTA-länder

minst en ledamot med.
PARLAMENTET:
Varje land håller direkta val vart
femte år där ledamöterna väljs in till
EG-parlamentet. Sammanlagt är det
518 ledamöter som sitter och
länderna har följande fördelning:
England, Frankrike, Italien och
Tyskland: 81 platser. Spanien: 60
platser. Holland: 25 platser.
Grekland, Portugal, Belgien: 24
platser. Irland, Danmark: 16 platser
och Luxemburg 6 platser. De beslut
som parlamentet fattar är av
rådgivande karaktär. Parlamentet
har en ganska begränsad makt men
har dock rätt att godkänna eller
förkasta medlemsansökningar från
nya länder och utformningen av EGs
budget. Det har sedan starten gått

ganska trögt för EG att uppnå
fastlagda målsättningar. BI a gjorde
kraven på enhälliga beslut och en
otymplig byråkrati att många
ärenden tog flera år att behandla.
1986 antogs den sk vitbokens
program som gick ut på att ca 300
andra handelshinder än tullar skulle
avskaffas. Det resulterade i den sk
enhetsakten som
bl a ledde till att
EG frångick
enhetsprincipen.
Pappan var
Jacques Delors;
president för EG
kommissionen
sedan 1985.
Fortfarande är
dock besluts-
processen
otymplig och Jacques Delors

knappast demokratisk eftersom
ministerrådet vars representanter
utses av nationella regeringar har
den verkliga beslutsmakten ochJo.te.
parlamentet.

e.y; ~~~Ö;t::t~~~~~:~r~~
~. dock med en mindre

" .. ,t. långtgående form av
samarbete.

EFTA bildades 1960 i Stockholm.
Idag är Finland, Schweiz, Island,
Norge, Sverige, Österike samt
Liechtenstein medlemmar i EFTA.
EFTA är ett frihandelsavtal med EG
för industrivaror. Man har dessutom
samarbetsavtal med Polen,
Tjeckoslovakien, Jugoslavien och
Ungern.

är ett avtal som reg lerar
världshandeln. Syftet är
att utvidga den fria
handeln mellan länderna.
Motsättningarna är dock
stora bl a i frågor som

berör patent, teko och jordbruket.
Från USAs sida utsätts GATT-
förhandlingarna för omfattande
påtryckningar bia att
jordbruksproduktionen måste
minska. För Sveriges vidkommande
skulle det om vi gick med och USAs
påtryckningar gick igenom handla
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Med anledning av ett möte I
början av februari månad,

som handlade om ämnet
"rasism", känner jag mig nu
manad att nedteckna några
rader för att klargöra vissa
förhållanden.

Av Gabriel Wikman

Tisdagen den 2 februari hade
Anna-Lena Lodenius och Stieg
Larsson (författare av boken
"Extremhögern") sammankallat till
möte i ABF-huset på Sveavägen i
Stockholm för att än en gång få
spy ut sin galla över svenska
patrioter.
Publiken tycktes till största delen
bestå av folk från mer eller mindre
avsomnade kommunistsekter,
utlänningar samt en grupp
intresserade patrioter.
För dom som läst boken
"Extremhögern" var mötet en
besvikelse, inget nytt sedan boken
kom ut hade dessa två att bjuda
på m.a.o samma gamla skåpmat.

Mötet inleddes av Stieg Larsson
med en I å n g inledning om
de s.k. "identitetsrörelserna "i
USA, (vad nu detta hade med
svensk "rasism" att göra).

Efter Stiegs orerande om detta
ämne, som nog ingen riktigt
förstod, så övergick Anna-Lena
till att visa ett tjogtal diabilder där
det bl a insinuerades att SD skulle
vara någon form av
paraplyorganisation till mer eller
mindre militanta grupperingar i
Sverige. Någon saklig grund för
detta vansinniga påstående fick vi
som åhörare aldrig ta del av.

Framåt f ö r
Den Sydafrikanska

regeringen med Fredrik
Willem De Klerk I spetsen har
efter år av påtryckningar från
omvärlden rörande deras
Inrikespolitik givit vika.

Det resulterar nu i att man i
princip tänker tillåta den
kommunistiska
terrororganisationen ANC att ta
makten.

Den som studerat hur det gått i
övriga Afrika som i exempelvis

Anna-Lena kom även med det
totalt befängda påståendet, att på
Sverigedemokraternas möte den 7
september med bl a Franz
Schönhuber, skulle mötes-
deltagarna efter det att herr
Schönhuber ha talat klart gjort sk
"Hitlerhälsning".
Mot detta på gränsen till åtalbara
uttalandekan anförastre argument:

övriga mötesdeltagarna när vi
kastat ut vedebörande.

"Sltter l E6rbundsdaqen"

Ett annat felaktigt påstående
från Lodenius, var påståendet att
vårt broderparti i Tyskland, Die
Republikaner skulle ha mandat i
den tyska förbundsdagen.
Snälla lilla fröken Lodenius.
Hur skall du nå onsin kunna bli

bemött med respekt från dina
åsiktskamrater när du inte ens vet
vad du talar om?

Die Republikaner har inte och
har aldrig haft mandat i
förbundsdagen* (men de kommer
att få, var så säker).
Däremot så har de 1 plats i
EG-parlamentet,* det finns en
viss skillnad mellan dessa två
institutioner, faktiskt.

1. Anna-Lena var aldrig
närvarande på mötet den 7
september.
2. Anna-Lena grundar sitt
påstående på uppgifter från en
s.k. journalist från Lidingöposten,
som Inte heller var med på
mötet I fråga.
3. Författaren till denna artikel
ingick i en sk "skyddsgrupp", som
hade till ansvar att se till att ingen
störde eller försökte göra så att
partiet kom i dålig dager. Det bör
nämnas att ingen i den mer än 30
nian starka gruppen registrerade
någQt försök till att störa mötet.
Det bör också nämnas att hade
någon gjort något "dumt" så hade
det garanterat noterats av de

tJiq*fq!Mr#fmi%!f#rnifflMrnl##I#.j~ffi~#~##ffi~gM~~~~i
1IIIIla~liji1;~L~IIII;r~~111f~I;0IR~~~~~·tOO

Nej, nästa gång
Lodenius-Larsson skall prata om
"rasismen" bör nog dessa två
personer vara bättre pålästa.

Konservativa
Rhodesia, (nuvarande U-landet
Zimbabwe) behöver inte tveka
om hur det kommer att gå i
Sydafrika när det blivit befriat
från de "vitas förtryck" och de
svarta ska organisera landet
En sak är säker, ingen

människa som vill fortsätta leva
skulle vilja vara vit Sydafrikan
om ANC innehar makten.1
svenska massmedia har man
gjort vad man kunnat för att
övertrumfa varandra i sitt hat

Partiet.
mot Sydafrika. Nu har man varit
tvungen att rapportera stora
framgångar för det Konservativa
Partiet i de nyligen hållna valen.
Man uttalar också sin bävan för
att detta parti vill dela upp
Sydafrika, så att varje folkgrupp
får sitt eget hemland.
Konservativa Partiet vill att även
de vita ska få ett eget hemland.
Huh så hemskt!



Deförsta säkra uppgifterna
om Blå duk med ett gult

kors daterar sig till 1500-talet.
Blått och 2ult (2uld) var redan
då sedan 2ammalt svenska
rärKer.

Folkkungaättens vapen som 1275
blev kungavapen för Magnus
Ladulås visade i ett Blått fält ett
upprest lejon av Guld och
Sveriges riksvapen antogs 1364
av Albert av Meckleburg en Blå
sköld med tre öppna kronor av
Guld. När dessa båda vapen 1448

av Karl Knutsson sammanfogades
till stora riksvapnet åtskildes
sköldens fyra fält av ett gyllene
kors. Detta är förebilden till den
svenska flaggan. Korset är en
kristen symbol på fanor ända
sedan de svenska korstågen på
1000 och UDD-talen.

Första gången som bestämmelser
utfärdades angående den svenska
flaggan var 1663. Det årets
flagglag innebar det första
officiella tillkännagivandet av det
blågula baneret som officiell

Den blåa flaggan var tidigare
mycket mörkare och det gula gick
mera i orange. På privat initiativ
1894, i samband med 300-års
minnet av Gustav II Adolfs
födelse gjordes flaggan ljusare.
Den kom att dominera i
flaggningen vid
Stockholmsutställningen 1897 för
att officiellt fastställas i 1906 års
flagglag. Standardmåttet är
160 cm x 100 cm
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so· HÖGER ELLER
VÄNSTER?

Ofta får man höra eller
läsa att SO är ett

högerextremistiskt partI.
Många frågar oss också
om vår Ideologiska
hemhörighet.

Vänster-höge rbeg reppet
är uteslutande en
beteckning på synen på
statligt kontra privat
ägande. En vänstersinnad
vill lägga en stor del av
produktionsmedlen i det
offentligas händer, detta i
syfte att skapa en rättvis
fördelning av resurserna.
En högersinnad vill frilägga
produktionsmedlen
eftersom en sådan anser
att kapitalismen, den fria
företagsamheten är motorn
som skapar framåt-
skridande och tillväxt i
ekonomin. (Detta var
givetvis en positiv
beskrivning av båda
sidor)SDs ekonomiska
politik gör oss definitivt inte

,cc· ;< J

~~.~

till något högerparti,
snarare till ett mittenparti.
Vi har alltid varit måna om
att betona vikten av att
svaga samhällsgrupper
som pensionärer,
handikappade och
barnfamiljer värnas.
Överdriven socialisering
och förstatligande leder
dock alltid till ekonomisk
stagnation och då finns
ingen välfärd att fördela
hur gärna man än vill. I
konsekvens med detta har
vi alltid varit emot
löntagarfonderna och mot
tanken på att t ex fjärde
AP-fonden skulle in på
börsen. Men vi är också
mot karensdagar,
försämringar av
sjukförsäkringen, etc. Så
länge staten inte håller i
pengarna bättre än vad de
gör så är varje steg i denna
riktning oförsvarbar.

f(jr blandekonomi

Det goda samhället
förutsätter en
blandekonomisk
sam hällsstruktu r.

Företagsamhet ska få
tillräckligt utymme för att
kunna öka samhällskakans
storleksordning.
Samhällets osynliga hand
ska dock alltid garantera
att vissa grupper inte slås
ut och att det inte förs
rovdrift på naturen.
England och USA är
sannerligen inga
föredömen, där gamla
fryser ihjäl på vintrarna för
att de inte har råd med
poletter till värmesystemet.
Eller många utslagna och
hemlösa som har gatan
som hemvist. Men plan-
ekonomin i tidigare Öst-
europa med dess rovdrift
på natur och totala
oförmåga att skapa
ekonomiskt
framåtskridande är lika
värdelöst. Köpkraften i det
område som gamla
Sovjetunionen utgör är lika
låg som på 40-talet,
infrastrukturen mer
föråldrad och ineffektiv än
någonsin och svarta börs-
handeln och korruptionen
slår alla rekord, detta beror
mycket på avsaknaden av

fri prisbildning. Som grund
för våra sakpolitiska
ställningstaganden finns
alltid nationalismen och
parollen "svenskarna
först". Detta binder
samman vår politik oavsett
om det handlar om EG,
invandring, socialpolitik
eller behovet av att skydda
vårt näringsliv från att
köpas upp av starka
utlänska krafter. SD värnar
främst om vårt folks
möjligheter att bevara sitt
oberoende ekonomiskt och
i alla andra hänseenden,
där har ni det mest
centrala i vår idelogi.
(sammanhängande synsätt
som bildar ett tänkemässigt
mönster för varje
sakpolitiskt
stälIn ingstagande).

FILMBITEN
Jag köpte 7
Septembervideon i förra
veckan och måste säga
att det var en positiv
överraskning. Själv hade
jag inte möjlighet att
vara med i
demonstrationen den 7
September. Vad jag kan
säga om filmen är att
visserligen märks det att
den är framställd med
vanlig VHS-utrustning,
men det var verkligen en
upplevelse att med
kamerans hjälp själv "gå
med" i
de mo nstrati o nståget.
Jag rekommenderar den
varmt till alla andra
Sve ri gede mo krate r.

Citatet nationalisten Visvaldis Lasis med
citatet: Ni är Inte andraklassens
medborgare. Ni är inte
medborgare alls!"
(Angående inslaget av ryska
medborgare i Lettland, som Moskva
medvetet fört in för att undergräva
folkets motståndskraft)

På insändarsidan i Folkbladet 21/1 -
92 kunde man förutom en insändare
från SO-Norrköping läsa en
insändare undertecknad Lothar
Wixtröm, som gjorde vissa
utnämningar.
"Arets nationalist blir den lettiske
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Karl XII och hans
karoliner har

alltid varit som ett
rött skynke för de
anti nationella och
Sverigefientliga.
Traditionen med att
högtidighålla hans
minne på hans
dödsdag den 30
november är
gammal.
Vi Sverigedemokrater
var inte heller så
naiva att vi trodde att
de antisvenska
krafterna skulle låta
oss få vår solidaritet
med 1600 och 1700-
talets hjältemodiga
försvarare av vår
svenska nation
ostörda.

Hyckleriet och
skenheligheten som
de Sverigehatande
visade upp vid detta
års högtidighållande
slog dock alla rekord.

Vi som var med
kommer aldrig att
g'lömma bilden av
kung Karl XII:s staty
där det denna natt
vajade hatets,
förtryckets och
slaveriets symbol -
den forna
sovjetstatens fana '-
den med hammaren
och skäran.

Aldrig kommer vi att
glömma bilderna som
trots censur och
åsiktsförtryck
lyckades möta oss
när vi slog på TV-
apparaten.

Vi kommer aldrig att
glömma bilderna när
en svensk patriot helt
16

oprovocerat blir
brutalt nerslagen
aven grupp
invandrare som
fortsätter
misshandeln med
en träpåk tills
påken går av mot
Sverigevännens
huvud. IVi kom mer aldrig En del av de över 700 demonstrationsdeltagama den 30 november. I
att glömma bilden av bastardhopen på Polisens siffra på
den svårt blödande flykt. Hade vi bara antalet deltagare är
patrioten som fick en lyckats få dit alla dock 700 personer,
flaska krossad mot nationalister hade mot ca 5000 på
huvudet och fick fienden med enkelhet motståndarsidan. DN
bortföras i ambulans. kunnat nedkämpas, vägrade därefter på

Tyvärr kan fler ~et är vår fasta sedvanligt maner att
exempel liknande de ove.rtygelse. ta in ett genmäle vi
ovanstående VI måste nu lära skickade in angående
rapporteras från inför framtiden - hur vi en falsk och lögnaktig
denna dag. Exempel ska. k~.nna undvika artikel av vad som
på det förtryck och Pohsfallor och behålla hände som en
den terror med vilket våra huvudgrupper skribent hade skrivit.
dagens sjuka intakta. Massmedias I radioprogrammet
samhällssystem p~yko.~o.giska Kanalen debatterades
försöker hindra varje kngsfonng gentemot det efteråt vad som
utslag av sann oss Sverigevänner hade hänt, men som
patriotism och förnekade sig inte vanligt var det en
fosterlandskärlek. heller denna gång. envägsdebattt. Vi fick

Man ljög t ex om inte vara med, vi som
antalet deltagare i var arrangörer av
vårt tåg - allt ifrån 50 demonstrationen.
(Rapport) till 400 Men kamrater: det
(Aktuellt) till 700 kommer fler
(radion) - på kvällen demonstrationer, vi
den 30:de gick man skall aldrig ge oss. Vi
ut med. ska demonstrera tills
Taktiken är förstås att domedagen, vi
få oss att framstå som kommer tillbaka var
så små och svaga så säkra, ni kommer
som möjligt samtidigt att få se oss med vårt
som älskade baner - det
vänsterkrafternas blå med gula korset
antal höjs upp till på.
jättesamlingar. Detta
görs endast i ett syfte: Sverigedemokrat, slJ
Att skrämma patrioter klart.
från att ställa upp i
kommande
sammanhang.

Från början var vi ca
700 nationalister och
Sverigevänner som
samlats vid Slussen.
Tyvärr gav den svaga
Polismakten vika för
de ca 5000 röda som
ockuperade
Kungsträdgården och
Polisen tvingade då in
oss på Riddarholmen.
Endast en grupp på
150-200 man
lyckades ta sig förbi
Polisavspärrningarna
och avancera fram till
Kungsträdgården.
Men de var tyvärr
alltför få för att kunna
driva den röda



Ratt svar
skickas till:
Box 20085
10460
STOCKHOLM
Mark kuvertet
"Korsord".
Tre vinnare
kommer att
dras. 1a pris
blir en
collegetröja
"Sverige
fädernesland"
2a och 3dje
pris blir 5
blandade
klisterdekaler
lyxutförande ,
Rätt svar ska
vara inne
senast den 1
april

:I:
c:
C)
C)
men

i "II JJ
5 Oenen

.....L
~V-A-G-R--=A.:-· T-T-----;:;2

s
;ov8A"rtvt;,em~me;-;sdh"hj~är~n;-ah';ha;;-;:-r---------------i

c1 RA"TT 15. Exklusivbil.1. Interjektion konsekvensen? LOD 16. Dummerpartiet.
3. Kan Bordeauxen 30. Sammasomdom. 1.Vattenälskandeträd. 18.T ex vid jul.
framställassom på 31. Brom. 2. Tillåtsföras in i 23. Sådantslagsdäck
bordet. 32. Landtungan. Sverige. passarvinterbil.
11.Gammaltsvenskt liv. 33. Ort medmodigaoch 4. Är landetSverige,
13. Manligaoch starka. redligamän. LiksomNorge. 25. Idesom forceraspå
14.Vårt land har blivit 34. En Sverigedemokrat 5. Rumpmascentrum mångahåll i Europa.

l'ngsplatsför tt tt 6. Grälomgrannland. 26. Kontraktom "FrusetuppsamI har e. go ...
. I" t 7. Snabbtfrån. vatten".hela... 37. Devarar angs

17. Hjulmitt inom musiken. 8. Ostadighet, 27. Torskkusinen.
19. Den svenska 40. Precisa. opålitlighet. 29. Landtunga.
invandringspolitikenär 41. Ensådanvar Freja 9. Skynda. 35. Före - cross.

10.Denpåminneross 36 Enett...mot den sv. från början. omfosterstadiet. 38: Fö~edetta.
nationen. 43. Forntida. 12.SVERIGE. 39. Mena.
20. Ej inne 46. Kändför 42. Del,t ex av opera.
21.Tagakort. åsiktsjournalistik. 44.Vindstöt.
22. Halvtenligt. 47. Kanonens 45. IngeVacker.
24. Pengartill underrede.
instruktionen.
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På omslaget till den I nylIberala
kretsar populAra tidskriften

AffArsvArlden kunde man I
bOrjan av
detta år. IAsa den
IntellIgensbefriade texten:- Utan
Invandrare stannar SverIge-
När det vid närmare granskning
visade det sig vara en tidskrift med
motto (?) att vara vetenskaplig och
objektiv så höjde undertecknad
onekligen både det ena och det
andra ögonbrynet vid åsynen av
detta textomslag. När jag väl hade
införskaffat denna alldeles för
dyrbara tidskrift insåg jag redan vid
en snabb genomläsning att hela
artikeln var full av gallimattias,
skenvetenskaplighet och värst av
allt: Rena lögner! En motartikel till
denna lögnpropaganda från
affärsvärldens sida var med andra
ord en absolut nödvändighet. Jag
har i min artikel i tiopunktsform valt
att först redovisa Affärsvärldens
lögner och påståenden för att
sedan efter varje lögn eller
påstående redovisa min syn på
svensk invandringspolitik ur
ekonomisk, social, historisk
synvinkel m.m. Håll till godo!
1::invandringen kostar sverige
årligen ca 7 miljarder kronor"".
SD:Denna summa är vad Statens
Invandrarverk (SIV) uppger att de
svenska skattebetalarna får betala
för förläggningskostnaderna plus
klumpsumman som kommunerna
får för att ta emot ··kulturberikarna".
I denna summa är dock inte en
mängd merkostnader inräknade.
Exempelvis kan nämnas ökande
belastning på bostadsmarknaden,
sjukvården, diverse bidrag som inte
ryms i den klumpsumma som
kommunerna får för att ta emot
"kulturberikarna"' ökad brottslighet,
hemspråksundervisning, bidrag till
"kulturföreningar"' m.m. Det är
dessutom ett stort slöseri både
mänskligt, ekonomiskt och
materiellt att alla de personer som
arbetar inom SIV inte har vettigare
arbetsuppgifter att sysselsätta sig
med än att leka dadda åt
··kulturberikare··. Att beräkna
kostnaderna för invandringen är
dessutom en total omöjlighet om
mn inte räknar in kulturella,
historiska och psykologiska

argument i kostnadsdebatten.

g ',,.".
• • Johcson. förtust.
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: Invandrarna :
Utan invlMdrate stannar ,sveri&ft ekonom( :

i
I

I

I

2:'Efterkrigstidens invandring har
räddat Sverige från den "kris i
befolkningsfrågan" som makarna
Myrdal varnade för på 1930-talet.
Utan invandrare skulle dagens
löntagare tvingas till ännu högre
skatter skatter för att ge dagens,
och morgondagens, pensionärer
dagens levnadsstandard".
SD: Detta argument motiveras från
Affärsvärldens sida med att vi har
en negativ åldersutveckling bland
svenskarna med förhållandevis
många pensionärer samtidigt som
vi har förhållandevis få svenskar i
produktiv ålder. Denna utecklings
påstådda negativa följder har
senste året via flera
undersökningar visat sig vara något
överdriven eftersom ett lands
produktionsutveckling och förmåga
att ta hand om pensionärer,
handikappade m.m. inte är helt
igenom beroende av hur si och så
många som finns i den ena eller
andra åldersgruppen.

VAsttyskland skolexempel
Ett lysande exempel på detta är det
f.d. västtyskiand som trots
avsevärda förluster i människoliv
(framförallt allt unga män) på några
år steg upp från ruinerna efter
andra världskrigt och blev en
ekonomisk stormakt som starkt
bidrog till den i huvudsak positivt
ekonomiska uveckling som
västeuropa (däribland Sverige)
hade under 1950-talet. Detta
berodde bl a på att tyskarna inte
hade en övertro på den offentliga
sektorn (till skillnad från svenska

regeringen) utan helt riktigt insåg
att den produktiva industrisektorn
var, är, och förblir ryggraden i en
modern industrination. Västtyskiand
hade under dessa år också
förhållandevis låga abortsiffror som
bidrog till att man hade en
framtidstro på sin egen befolkning
och nation som vårt inhemska
etablissemang saknar nästan helt.
Det omtalade gästarbetarsystemet
som västtyskiand drabbades av har
vid grundliga undersökningar under
visat sig vara oerhört övervärderat
ur ekonomisk synvinkel. Vår
liberala abortpolitik är för övrigt
ingenting annat än en stor nationell
skandal och är ren och skär
folkmordspolitik. Sedan slutet av
1940-talet till dags dato har
närmare 1 miljon (!) barn aborterats
under några få decennier är
fullkommligt orimligt! Vad
Affärsvärlden borde göra istället för
att argumentera för ökad
massinvandring är att sätta igång
en kampanj eller debatt för att få
ned de svenska abortsiffrorna
radikalt. Med en förnuftig
abortpolitik skulle vi svenskar
definitivt inte behöva någon
invasion av "kulturberikare för att
upprätthålla det sociala
skyddsnätet för äldre,
handikappade m.m.

3. "De invandrare som varit här i
mer än tjugo år har högre
arbetsinkomst än svenskar."
SD: Av de invandrare som kom hit
på 1950 och 1960-talet var en
mycket klar majoritet av nordisk
och nordeuropeisk härkomst.
Närmare 10000 utbildade
norditalienare som ofta hade
österrikiskt eller tyskt påbrå skall
heller inte förbigås. Dessa
invandrare kunde p.g.a. sin etniska
och kulturella härkomst mycket
snabbt slussas in i det svenska
samhälls och arbetssystemet.
Kritiken av invandringspolitiken har
aldrig gällt och kommer aldrig att
gälla dessa invandrare. Det går
överhuvudtaget inte att jämställa
1950 och 1960-talens invandring
med 1970 och 1980-talens
invadring. Under 1970-talet kom
färre och färre nya invandrare in på
den svenska arbetsmarknaden
beroende på oförmåga från deras



sida att vilja anpassa sig språkligt,
kulturellt m.m.
På 1980-talet har trenden vänt
helt. Invandrare förvärvsarbetar nu
i mycket mindre utsträckning än
svenskar. Detta gäller speciellt de
som anlänt sedan 1984. Av
manliga invandrare som kommit till
Sverige sedan 1984 har inte ens
hälften kommit ut i förvärvslivet. På
den kvinnliga sidan är siffran så
låg som 38%. En annan mycket
viktig detalj att ta upp i detta
sammanhang är frånvaron på
arbetsplatserna. 1990 var svenska
medborgare sjukskrivna i
genomsnitt 24,6 dagar per år.
Utomeuropeiska invandrares
frånvaro var i genomsnitt 43,2
dagar. Grekiska kvinnor hade fyra
gånger så stor frånvaro som
svenska kvinnor.
Invandrarfamiljerna visade sig vid
ett stort forskningsprojekt på
Göteborgs universites
nationalekonomiska institution
mottaga betydligt större belopp i
sjukersättning än svenska familjer.
Vad detta betyder
samhällsekonomiskt och
samhällsekonomiskt kan vem som
helst räkna ut. Dessutom bör det
påpekas här som i alla
jämförelsesammanhang
svenskar/invandrare att siffrorna är
förrskönade till invandrarnas fördel
eftersom många arbetsskolkare ,
brottslingar, m.m. räknas som
"svenskar" eftersom de av galna
makthavare förlänats med ett

. svenskt medborgarskap. Detta
medborgarskap kommer givetvis
att dragas in den dag vi nationella
kommer till makten. Detta är en
självklarhet eftersom dessa
"kulturberikare" genom sina
handlingar eller ickehandlingar
(vad gäller arbetsskolkarna) på
intet sätt förtjänar något
medborgarskap.

4. "Kostnaden för att ta emot en
flykting, undervisa i svenska O.S.v.
är så väsentligt mycket lägre än
både de offentliga utgifterna och
de totala samhällsekonomiska

kostnaderna för barnavård och
skolgång"
SO: Detta är en falsk idealbild som
A.V. målar upp. Nämligen: bilden
av den ensamme produktive
"kulturberikaren" som bara arbetar
och arbetar och inte på något sätt
ligger samhället till last.

att invandrade barn får betydligt
lägre betyg än helt svenskspråkiga
elever. Det är också en betydligt
större andel av de invandrade
eleverna, jämfört med de svenska
eleverna som söker sig vidare till
gymnasieskolan. Vad detta
betyder samhällsekonomiskt och

I Yrkesverksamma och produktiva invandrare?1
Denna idealbild har vi redan ur utslagningssynpunkt talar sitt
smulat sönder, men det viktigaste eget klara språk.
av all som A.V. medvetet(?)
glömmer bort är följande:
"kulturberikaren" kommer ofta förr
eller senare dragande med hela
familjen, släkt och vänner som
inkluderar både gammelmorfar,
gammelmormor, men framför allt
en "himla" massa barn som kostar
betydligt mer än jämnåriga
svenska barn som inte behöver
extra psykiatrisk hjälp,
hemspråksundervisning m.m.
Totalt har nära 100.000
grundskoleelever, drygt 11% av
alla elever, ett annat hemspråk än
svenska. Hela 65% av dessa
deltar i hemspråkundervisning, de
flesta under skoltid. Samtidigt har
drygt 50% av dessa 100.000
dåliga kunskaper i svenska och
drygt 17% saknar nästan helt
kunskaper i svenska! De dåliga
kunskaperna leder naturligtvis till

5. "Socialbidragen är en liten post
som i fjol motsvarade 0,5% av de
totala offentliga utgifterna eller 2%
av de offentliga transfereringarna
till hushållen. och av detta går bara
en bråkdel till invandrare"
SD: Här gör A.V. ett stort
tankefel.För det första är siffrorna
för låga eftersom de inte räknar in
vad administrationen för
socialbidragen kostar. Men det
viktigaste av allt: En person som
blivit beroende av socialbidrag
under en längre tid får eller har
betydligt oftare drogproblem,
psykosomatiska problem, eller
andra typer av hälsoproblem
jämfört med en icke
bidragsberoende. Detta gör att en
socialbidragsmottagare i
genomsnitt kostar samhället
betydligt mer än de ovan nämnda
siffrorna. Dessutom: Vad är det för
struntprat att bara en bråkdel av
socialbidragen går till invandrarna?
1989 gick 44% av bidragen till
utländska medborgare! En
majoritet av bidragen gick m.a.o.
till personer med utländsk
härkomst etersom många av de



som fick bidrag har getts
medborgarskap av mer eller
mindre galna svenska makthavare.
6. "Många av de som sökt sig till
Sverige av ekonomiska eller
politiska skäl återvänder hem när
de kan räkna med att förhållandet i
hemlandet förbättrats".
SD: Skillnaden mellan olika
invandrargrupper är på denna
punkt som på de flesta andra
punkter iögonfallande. Invandrare
från vårt broderland Finland
återvänder i stor utsträckning till
sitt fädernesland. Av de finländare
som flytttade hit 1969 hade 55%
återvänt 1989. Chilenare och
Argentinare ex ( s.k
"fIYktinginvandrare") har dock inte
alls varit lika benägna att flytta
tillbaka till sina numera
demokratiska hemländer. Eftersom
deras hemländer inte förvandlats
till marxistiska enpartidiktaturer är
tydligen viljan att flytta tillbaka
betydligt lägre än hos finländarna.
Bara 12% av de Argentinska
"fIYktingarna" har återvänt hem.
För de flesta andra
invandrargrupperna som kommit
hit under 1970-talet och 1980-talet
är benägenheten att flytta tillbaka
betydligt lägre än hos de ovan
redovisade grupperna. Att ex
iranier och irakier skulle flytta
tillbaka i tiotusental vid en politisk
kursändring i deras respektive
hemländer är på intet sätt någon
självklarhet.
7. "Utan invandrare stannar
Sverige"
SD: Detta påstående är lika
relevant som att Sverige med 10
eller 15% färre långtradare skulle
stanna. Naturligtvis uppstår alltid
tillfälliga störningar i samband med
en plötslig resursinskränkning. De
från analytisk synpunkt relevanta
jämförelserna till vad som gäller
idag är emllertid inte
störningstillstånden utan de

förhållanden, vilka skulle ha
succesivt stabiliserats ifall antalet
invånare och antalet långtradare
varit tio till 15% lägre. I det senare
fallet skulle Sverige ha haft en
annorlunda sysselsättningsstruktur
och kanske större järnvägsnät än
idag. Givetvis hade också BNPn
varit mindre. Det för välståndet
väsentliga är dock BNP per capita.
Vad A.V indirekt hävdar är, att
drygt sju miljoner svenskar inte
skulle ha kunnat klara att uppnå
samma genomsnittliga
levnadsstandard som t ex sex och
en halv miljon Schweizare lyckats
med. Detta är naturligtvis
gallimatias. Viktigt att påpeka i
detta sammanhang är också att
trycket på bostadsmarknaden,
sjukvården, utbildningsväsende
m.m. på ett stort antal platser i
Sverige skulle bli betydligt mindre
om man repatrierade improduktiva
invandrare.

8. Invandringen är en lönsam affär
för svenskarna".
SD. Påståendet att invandringen
varit och är en lönsam affär för
svenskarna implicerar att
invandringen inte bara ökat den
producerade mängden av varor
och tjänster utan också
produktiviteten. Några skäl som
gör en dylik effekt trolig anförs inte.
Ej heller sägs något om att den
skulle vara förbehållen enbart
Sverige. Det är mao uppenbart att
AV. anser att ju större invandring
ett land har dessto snabare växer
dess arbetsproduktion. Sverige har
enligt officiell statistik 9% av sin
befolkning född utomlands (här
räknar jag inte in andra eller tredje
generationens invandrare). Norge
och Danmark har en cirka hälften
så stor andel medans Finland har
1,2% utrikes födda. Ställs dessa
siffror mot O.E.C.D:s uppgifter om
arbetsproduktiviteten i form av

B.N.P per sysselsatt, blir
sambandet inte positivt utan
negativt. Ju lägre inandrarandel
dessto högre produktiitetstillväxt.
Den årliga volymförändringen av
B.N.P per sysselsatt var i
genomsnitt under perioden 1970-
19902,6% i Finland i Norge 1,5% i
Danmark och blott 1,1% i det
"mångkulturella" Sverige.
9. "Övriga invånare kan sägas
tjäna på att invandrare utför vissa
sysslor med låg förtjänst och
status".
SD: Den stora invandringen av
personer med för Sverige
inadekvat utbildning har i allra
högsta grad bidragit till att bromsa
rationaliseringen och
moderniseringen av t ex industriellt
tempoarbete, städning, diskning
m.m. Det är naivt att påstå att
invandring av okänd arbetskraft
skulle vara fördelaktigt för dagens
Sverige. Sverige släpar efter i
fråga om förädlingsvärde per
sysselsatt. I en färsk rapport från
SNS' konjukturråd sägs klart och
tyligt att vad vårt högteknologiska
näringsliv behöver är
högskoleutbildad personal.
10. "Vissa angelägena arbeten,
som städning, skulle bli dyrare
eller inte alls utförda utan
invandrare".
SD: Påståendet att städning
överhuvudtaget inte skulle utöras
utan invandrare är så absurdt och
fördomsfullt i verklig mening att
man bara kan ta sig för pannan!
Påsåendet om att det skulle bli
dyrare med städningen utan
invandrarna är ett påstående
gripet ur luften och helt utan
relevanta fakta. Slutligen vad
gäller denna punkt: En mycket klar
majoritet av alla städ och
renhållningsarbeten i vårt land
utförs faktiskt av svenskar eller till
svenskar etniskt, kulturellt och
historiskt närbesläktade folk.



Hur ligger det till egentligen?
Av Fredrik Jansson

Så fort en "flykting"
stukar tummen

frossas det i
snyftartiklar och
spekuleras i "tecken"
på inblandning av
"organiserad rasism" •
detta vet vi ju alla.

Men nyligen har
massmedia bitit sig
själva ordentligt i
svansen, och framstått
som ännu dummare än
vanligt.
Utanför Norrköping
ligger ett samhälle som
heter Vånga. I höstas
kunde vi se löpsedlar av
världskrigsklass om hur
"rasister" bränt ner en
villa för en familj där

fadern hade afrikanskt
ursprung.
Lokalpressen gick
dessutom så långt att de
öppet anklagade SD för
att ligga bakom
attentatet.
Aftonbladet satte på
omslaget upp en
jättebild av Anders
Klarström och
Framstegspartiets Tony
Wiklander med
övertexten "Ledarna".

Inne i tidningen satte
man in en bild på huset
och bilder på Anders
och Tony. Texten
insinuerade på ett
mycket fult sätt att dessa
två personer skulle vara
ansvariga för våldet mot
invandrare och då bl a

för husbranden.
Efter ett tag kom dock
sanningen fram.
Familjefadern hade
förmodligen gjort allt
själv för att få ut
försäkringspengar. Men
press, TV och radio
förnekade sig inte.
Expressen visade t ex i
januari (när sanningen
stod klar) upp en bild på
det nedbrända huset,
som ett exempel på "den
utbredda rasismen" i
samhället. Detta skedde
samma dag som man på
Text-TV rapporterade
sanningen. Media i stort
har knappast alls varit
intresserade av att tala
om sanningen - man
använder t o m lögner
som propagandavapen

KORTHET.

(som Expressen). Ett
parallellfall var väl
också den polska
"antirasistkämpen" i
Lerum som fick stora
rubriker över ett påstått
överfall mot henne som
skulle ha förorsakats av
hennes "hjältemodiga"
arbete mot främlings-
fientligheten. Sedan
visade det sig att hon
själv skurit sig och rivit
sönder sina kläder för att
få en falsk martyrgloria.
Men även här fick man
närapå använda lupp för
att läsa sanningen i
pressen - till skillnad
från när lögnen
publicerades. Men - en
dag ska sanningen segra
och lögnerna krossas.

DRÖMSTATIONEN
Ett positivt avsteg från
monopolmedias
enkelriktade program,
främst i radion är
programmet
"Dröm stationen " som
sänds tisdagar till
fredagar på Radio
Stockholm.

Äntligen ett program
som låter lyssnarna ringa
in och i direktsändning
säga sin mening utan att
bli avbrutna av
programledaren. I
samman-hanget kan det
nämnas att de flesta
samtalen handlar om
invandring, våld och
andra problem i
samhället.

UTI SKOGEN SKA Yl GÅ

SD har mycket på
gång. Till sommaren
(kring midsommar)
kommer vi att anordna
ett tältläger inom en av
våra mest expansiva
regioner. Dalarna.
Intresserade kan höra av
sig till riksorganisationen.
Förhoppningsvis
kommer vi att kunna
rapportera om detta i
kommande nummer av
"Kuriren".

Behovet av fri radio och
TV är viktigt för en
levande demokrati. Detta
visas väl ganska tydligt
av den ökade bredd för
debattunderlaget som de
nya TV-kanalerna
möjliggjort. Ett exempel
på dettta är det utmärkta
TV-programmet "Kalla
Fakta" som tar upp
problem inom det
s~nska samhället, som t
ex snusket i Kungshallen
i Stockholm,
invandrarvåld m.m.
Sådana uppgifter har vi
från monopol TVs håll
varit "befriade" ifrån.

AFTONBLADET har i
stort uppslagna artiklar
börjat beskriva de
negativa konsekvenser
av invandringen som vi
ständigt har påpekat. Det
intressanta är att man
presenterat artikelserien
med motiven "nu måste
vi sluta lägga locket på
sanningen", "det är dags
att sluta tiga" etc. Bra -
genom att skriva så här
erkänner man ju faktiskt
att man tidigare har
ljugit.



AB NACKA HEM

Robert ••••----.131 45 NACKA

GÄLLANDE UPPSPÄND SVENSK FLAGGA SOM TÄCKER HELA VARDAGSRUMS-
FÖNSTRET

Med anledning av att jag den senaste tiden emottagit ett fler-
tal telefonsamtal bet r ovanstående ombedes Ni vänligen överväga
att se till att flaggan ifråga plockas ner med' anledning av bl.a.
den senaste tidens händelser gällande rasistiska inslag som vi
dagligen bevittnar såväl i dagspressen som i TV:s nyhetsprogram.

Flertalet av de kringboende på •••••• ,vägen har REAGERAT MYCKET
KRAf',TIGT på denna, för Di~t fönster, placerade flagga. De ser den-
na flagga som mycket provocerande, speciellt i det läge vi nu
befinner oss i som tyvärr tycks ha utmynnat i, för många av vå-
ra invandrare, en mycket 9rbetsam situation.

Jag VÄDJAR därför till Dig att tänka över situationen och för-
hoppningsvis inse att någon annan typ av gardin vore bättre.

AB NACKAHEM
'~~~u ~ ~.~;~.;,-'-
Brith EngströmRelinque
områdeschef

Kontakta mig gärna såvida Du har en annan uppfattning än ovan
nämnda synpunkter. Om jag ej är anträffbar, lämna ett meddelan-
de så ringer jag upp.

Postadress
BOX 4074, 133 04 SALTSJÖBADEN
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KORRIGER/NGAY
SIFFROR

I förra nummret av
SD-kuriren
presenterades
siffrorna i procent
för våra 25 främsta
kommuner
(kommunalvalen).
Dessvärre blev det
ett smärre räknefel.
Vi räknade vår antal

röster i förhållande
till totala mängden
invånare i
respektive kommun.
Men man ska räkna
i förhållande till
antalet röstande.
Siffrorna är därför
högre än vi skrev
och här kommer
mer korrekta
siffror:

% Kommun
3,36 Dals-ed
2,78 Höör
1,42 Säter
0,96 Vårgårda
0,91 Norrköp.
0,69 Örebro
0,40 Hedemora
0,39 Haninge
0,35 Mölndal
0,32 Burlöv
0,25 Sundsvall
0,22 Växjö
0,22 Mörbyiånga

0,22 Södertälje
0,21 Solna
0.17:Smedjebacken
0,16 Huddinge
0,16 Stockholm
0,16 Mariestad
0,16:Haparanda
0,15:Upplands-
Väsby
0,13 Kalmar
0,13 Falun
0,13 Arboga
0,13 Göteborg

- SUERIGEDEMOKRATERNA_·

:T-Shirt och CQ legetröjor

1. Text "Sverige - Fädernesland" med motiv i flerfärg
Pris: T-Shirt 120 kr, College 170 kr ink!. frakt.

2. Illustration från Bondetåget 1914 på framsidan. Marsch för Bondetåget på
baksidan. (Svart motiv) Pris: 120 kr, College 170 kr ink!. frakt

Torshammare i brons
Pris: 150 kr. (halssmycke)

Affisch i A3-format
"Sverige - fädernesland" med motiv i flerfärg

10 affischer/150 kr
Sätt in beloppet på ~~II&~ postgiro 62555 53 • 7 och ange vad beställningen avser. Vid

beställning av tröjor ange storlek. Storlekarna XL och L levereras som rgel inom en vecka.
Andra storlekar kan ta ytterligare några dagar.

(Vi har även barnstorlekar.) OBS! Endast förskottsbetalning· Ej postförskott.
Adress: Sveamål, Åsögatan 123 B· avd 140, 11624 Sthlm



- . ~SD eftersträvar ett brett och omfattande
samarbete mellan europas alla nationer, vi
har ett gemensamt europeiskt kulturarv
och vi utgör civilisationens vagga.
Många utav de hot som vi står inför är
gemensamma
bl a miljöförstöringen, narkotikans utbredning och
befolkningsinvasionen från tredje världen.
Detta är exempel på problem vi som europeiska länder bör
samarbeta om för att kunna lösa. Våra länders förhållningssätt
måste kännetecknas aven ömsesidig respekt för varje lands
rätt till självbestämmande, suveränitet och rätt att själv ha en
fullständig kontroll över sin utveckling och framtid.
Den svenska nationen har formats och utvecklats tack vare
miljoner namnlösas kamp och uppoffringar genom seklerna.
En del namn ihågkommer vi dock ända in i våra dagar efter
storheten och betydelsen av deras verk och dessa stjärnor lyser
klart ut färdriktningen åt oss patrioter.
Att nu upplösa vår nation för att uppgå i ett kommande
SuperEuropa innebär ingenting annat än ett landsförräderi och
svek emot de som gav sina liv för vårt folk och vår nation.
Ingen sann nationalist kan tveka eller tänka sig att
kompromissa i denna fråga som kan leda till att vissa
ställningstaganden i viktiga frågor blir helt meningslösa.
T ex flyktings och invandringsfrågor kommer att avgöras i
Bryssel och är vi med i EG så spelar det inte längre någon roll
om det är Folkpartiets eller Sverigedemokraternas politik som
eftersträvas av det svenska folket.
För att verkligen få igenom vår politik måste vi då först gå J![
EG igen, något som kan bli mycket komplicerat.
Detta är det avgörande för vårt ställningstagande i EG-frågan.
Alla andra delfrågor kan också vara nog så viktiga. Men den
egna nationen måste alltid komma först för varje patriot -
annars är man ingen sann sådan.


