
ROBERT NYBERG  har gjort illustrationen ovan. Den fanns på mittuppslaget i ST Press 9
2004, det är Statsanställdas tidning. Robert Nyberg har förklarat att han inte tillåter
återgivning i politiska sammanhang, å andra sidan har erfarenheten lärt honom, att undantag
görs i mindre omfattning. Bilden är här neddragen till 25 % och upplagan är bara 1300
varför undantagsregeln torde gälla.

ST Press hade på mittuppslaget en artikel med rubriken ”Välfärden upp till granskning”.
Den handlade om Ansvarskommittén.

Ansvarskommitténs uppdrag är att undersöka om den offentliga sektorn är rätt rustad för
framtiden.

Kommittén har lämnat ett första betänkande i december 2003. Den leds av Mats Svegfors,
landshövding. Därutöver ingår Hans Andersson (v), Acko Ankarberg Johansson (kd), Britt
Bolin (s), Göran Lennmarker (m), Göran Magnusson (s), Olle Schmidt (fp), åsa Torstensson
(c), Håkan Wåhlstedt (s) och Ulla Ölvebro (s).

När ansvarskommittén nu fått reda på, att SKÅNE STARTAR EGET, är det ju bara att
sätta igång.

FRITT SKÅNE

SKÅNEPARTIET är en ideell förening, som verkar för Skåne och frihet och som med detta syfte i särskilt program tar ställ-
ning i alla frågor av politisk betydelse. SKÅNEPARTIETS flagga är en kvadratisk korsflagga symobliserande Skåne i Norden
med inifrån räknat danskt rött, svenskt gult, finländskt vitt och norskt blått på lika stora ytor. (Partistadgarna §§1 och 2).
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TACK
alla medlemmar för 2004!

Vi blev 541 mot 520 medlem-
mar 2003 och ändå hade
årsavgiften fördubblats.

För 2005 planeras manifes-
tation i slutet av april och i
slutet av augusti. Den poli-
tiska icke-vålds kampen för
ett självständigt Skåne kom-
mer att ytterligare förstärkas
inför valet 2006.

Till alla medlemmar för 2004
och dem för 2003 som inte
betalt för 2004 bifogas i tid-
ningen FRITT SKÅNE pg-in-
betalningskort för 2005. Det
kan användas för flera om
vars och ens namn tydligt
ifylls.

PERSSON NON GRATA
Det är inte pensionärerna
utan Göran Persson, som är
Persona non grata! Säkraste
sättet att bli av med GP är att
skilja Skåne från Sverige.

HELGDAG 6 JUNI
och rycka Annandag Pingst
är bara ännu ett sätt att be-
reda vägen för Islam.
ABSOLUT NEJ till det omöj-
liga förslaget. Om det ge-
nomförs kommer beslutet att
återkallas när Skåne blir fritt.

SKÅNE STARTAR EGET

JULFESTER
Pensionärsförbundet 5/12 14.00, Sues´s Corner. Spånehusvägen  83. Anmälan tel 15 28 16.
Handikappförbundet 12/12 14.00, Nya Parkmöllan. Anmälan tel 26 24 59.
Jazzförbundet 14/12 17.00, Via-Veneto. Anmälan till Richard 040-39 02 00 i radion.
Kulturförbundet, 19/12 14.00, El Patio. Anmälan till Britt 040-39 02 00 i radion.

FRITT SKÅNE nr 8 2004
sänds till alla medlemmar och
till ordinarie och ersättare KF
Malmö och Burlöv samt RF.

och GOTT NYTT ÅR
Carl P. Herslow

www.skanepartiet.org

Dansbandsmusik är skånsk kultur. Skånes Kulturförbund har förstärkt sina närradiosändningar
med Brogrens och Ajax orkestrars framträdande musikkonstnärer. De är opolitiska.

Alla Gert Nina

Ålands flagga
Se art. sid 5
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Insändare till Fritt Skåne av ”Radio Karin”, som
varit ute i Skånepartiets olika närradioprogram
och tagit upp en del viktiga frågor, som våra
ansvariga myndigheter inte talar så mycket om.

Äldreförsörjningsstödet är avsett för de ålderspensionärer
som inte får sina grundläggande försörjningsbehov
tillgodosedda. De skulle inte längre behöva vara beroende
av socialbidrag. Det är för ensamstående år 2004 beräknat
som 5700 kr bostadskostnad plus 4237 kr levnadskostnad,
totalt 9937 kr per månad helt skattefritt och utan deklara-
tionsplikt.

Äldreförsörjningsstödet infördes den 1 januari 2003
samtidigt som den tidigare folkpensionen och
pensionstillskottet ersattes med garantipension. Men
garantipensionen är skattepliktig.

De som gjort så kallade förtida urtag på sin pension och
de som inte betalat in tillräckliga avgifter får idag en
reducerad garantipension. Men regeringen har nu ändrat
detta så att dessa personer får en del av det som fattas
jämfört med full garantipension som ett mellanskillnads-
äldreförsörjningsstöd. Detta är skattefritt.

Obs jämför med garantipension som beskattas i sin helhet.

Jag har talat med Riksförsäkringsverket om detta. De visste
inte om, att det slog så fel, men de skulle titta på det.

Det är att märka, att så fort det råder deklarationsplikt tas
det ut en begravningsavgift om 0,20 procent plus 200 kr,
som ökas varje år. De som har enbart äldreförsörjningsstöd
belastas inte av detta.

När reglerna ändrats den 1 januari 2003 visade det sig, att
bostadsbidraget kunde ha blivit sänkt med upp till 800 kr i
månaden. Socialdepartementet fick upplysning om hur fel
det blivit när äldreförsörjningsstödet infördes. Riksför-
säkringsverket (RFV) fick i uppdrag av regeringen att se
över reglerna. Enligt Berit Andor, familjeminister, fick
regeringen rapporten från RFV i oktober 2003. Men enligt
RFV hade den lämnats redan under sommaren 2003.

Svaret till undertecknad från minister Andor var, att det är
för tidigt ännu att säga om och när och vad som borde
föras för att kompensera dem, som fått för lite bostads-
tillägg.

Ärendet ligger nu hos Socialdepartementet för beredning
där tjänstemän analyserar det ytterliggare (de analyserar
det som RFV redan analyserat)

Till nyår har skojeriet pågått i två hela år.

Obs att i valet lovade s att de sämst ställda pensionärerna
skulle få 600 – 800 kr per månad mer i plånboken, men
det har alltså blivit minus istället!

PENSIONSSKOJERI
I svar till undertecknad har Berit Andor skrivit i början av
2004 att besked skulle komma i samband med vår-
propositionen i mitten av april eller senast i samband med
höstpropositionen som lades fram i mitten av september.

Men fortfarande inget svar.

Däremot har hyresdelen i äldreförsörjningsstödet höjts från
5700 till 5870 kr.

Även om bostadsbidraget till övriga höjs 2005 är det bara
91 procent som betalas ut så om det blir 4670 kr utbetalas
bara 4250 kr!

De äldre personer detta berör är ofta ensamstående och
kan inte strejka. De har ingen som för deras talan och de
är i regeringen Göran Perssons ögon PERSONA NON
GRATA, alltså icke önskvärda personer.

De är ju för gamla och för många och lever för länge.

Vänliga hälsningar

”Radio Karin”

40-50 MILJARDER!
Prof Bo Södersten, tidigare riks-
dagsman för (s), skrev i Dagens
Nyheter 2003-12-28 bl a föl-
jande:

”Svensk invandrarpolitik har
under de senaste tjugo åren
varit helt misslyckad. Intergrationen har ute-
blivit och nettokostnaderna för invandringen
har stigit i höjden så att de i dag ligger runt
2-3 procent av bruttonationalprodukten el-
ler 40-50 miljarder i kronor räknat.”

FRITT SKÅNE anser, att detta är en av de vikti-
gaste orsakerna till att ATP-systemet inte längre
kan finansieras.

FRITT SKÅNEs kommentarer:

1. Samtliga riksdagspartier
stödde införandet av
äldreförsörjningsstödet.

2. Äldreförsörjningsstödet
medför i många fall bättre
standard för inflyttade som
aldrig arbetat i Sverige
jämfört med svenska
fattigpensionärer.
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Malmö Närradio FM 90,2 schema från 2004-10-28
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Nedan återges båda sidorna av det
flygblad, som delades ut före mötet 2004-
02-19 och som åklagarbeslutet av 2004-
11-10 gäller.

All tså :
Så fort det är någon anmälan

och utredning så blir det stora

reportage. Men när det nedläggs

ingenting.

Om innehållet, det fasansfulla

innehållet i islam, aldrig aldrig

någonting i massmedia!

Förundersökningen nedläggs
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ÅLAND PÅ VÄG MOT SJÄLVSTÄNDIGHET

Vinnare. Som väntat gick självständighetsivraren Anders
Eriksson in i Ålands lagting med bred marginal.

Anders Eriksson, Självständighetspartiet
Ålands framtid, på bild i Hufvudstadsbladet
2003-10-20.

Nedan ledaren i Hufvudstadsbladet
tisdagen den 21 oktober 2003.

Skånes konturer om Åland i lika skala mellan Stockholm och Åbo (Turku). Från Bonniers
Universalatlas 1980, bearbetning CPH.

Åland består av ca 6 500 öar och är med vattenområdet ungefär lika stort som Skåne. Åland hade 1994 25 100 invåndare, Skåne 2003
1 145 090.
Åland har redan folkrättsligt gällande självstyrelse, men många ålänningar anser att det inte räcker. Åland beslutade på egen hand om
sitt inträde i EU och har egen delegation i Nordiska rådet.
Ålänningarna sökte 1917 stöd från Sverige som 1918 sände en flottstyrka till Eckerö. Därefter sveks ålänningarna i olika omgångar av
svenskarna, kanske är det anledningen till att strävandena nu är självständighet. Inte anslutning till Sverige.

Är det sämre krut i skåningarna än i ålänningarna?
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I tidsskriften Affärsvärlden nr 1/2 1977 anges Opec-ländernas
samlade oljeintäkter till 5,5 miljarder US-dollar för år 1970 och
till 80 miljarder för 1975. Med ledning av andra uppgifter kan
man förmoda, att oljeexporten från 1970 till 1975 volymmässigt
ungefär 2-faldigats och att a-priset 8-faldigats.
Redan före oljekrisen offentliggjorde Romklubben sina fram-
tidsberäkningar innebärande, att huvudsakligen råvarubrist,
befolkningsökning och miljöförstöring leder till att den allmänna
levnadsstandarden i världen nästa århundrade drastiskt sänks.
HUR INFORMERAS nu allmänheten om förutsedda och delvis
redan uppkomna ekonomiska förhållanden? Hur begripligt och
hur ofta redogöres t ex i radio och TV för sambandet mellan
relativ ändring av levnadsstandard, produktivitet och national-
förmögenhet?
NÄR MAN under ett antal år har följt TV-utvecklingen t ex i
Västtyskland (3 program). Och Holland (2 program) blir
jämförelser med Sveriges Radio/TV nedslående. Såväl västtysk
som holländsk TV präglas starkt av kvalitet och allsidighet. Det
som främst bär upp den västtyska TV:n torde vara den
föredömliga kvalitetsnivån hos programmakare och reportrar.
Utan avbrott sedan 1951 sändes exempelvis av ARD (program
1) varje söndag 12.00 – 12.45 ”Der Internationale Fruschoppen”.
Under ledning av Werner Höfer diskuterar därvid 5 a 8 särskilt
inbjudna journalister händelser i hela världen. Sändningen går
samtidigt ut via TV i Österrike och Schweiz och ofta är dessutom
några radiosändare anslutna. Ibland är en dansk och någon gång
en svensk journalist inbjuden.
DETTA PROGRAM borde SR/TV kunna återsända några timmar
senare med svensk översättning i bildrutan. Varannan torsdag
20.15 – 21.00 sändes i ZDF (program 2) ”Bilanz”, som på ett
begripligt och intresseväckande sätt behandlar ekonomiska
frågor. Varje fredag 19.30 – 20.15 bjuds ”Auslandsjournal”,
varannan måndag ”Report – Daten, Hintergründe”, varannan
onsdag ”ZDF-Magazine”, båda programmen 20.15 – 23.00. Som
information och underhållning är sistnämnda program före-
bildligt. Dessutom bevakas och kommenteras nyheterna varje
dag på ett sätt som förtjänar högsta betyg.
UTMÄRKANDE för holländsk TV är tittarföreningarna. En
tittarförening måste ha uppnått ett visst antal medlemmar för att
bli accepterad. Varje kvartal delas dagarna ut på tittarföreningarna
i proportion till deras kontrollerade medlemsantal föregående
kvartal. Om exempelvis de dogmatiska socialisternas tittar-

förening har något över 3 proc av totalantalet medlemmar, får
den föreningen råda över programmen 1 dag i månaden, om de
fanatiska nykteristerna har 20 proc får de var 5.e dag osv. för att
av nästa dags förening bli nonchalerade eller motbevisade etc.
Från dag till dag växlar således föreningarna om med att sam-
manställa och leda TV-sändningarna. Därigenom blir all
ensidighet över tiden omöjlig, och opinionsförändringar får ett
snabbt och rättvisande utslag i TV.
YTTRANDEFRIHETEN är demokratins främsta kännemärke.
Samtidigt torde opinionsbildningens betydelse i alla sorters
samhällen vara enorm. Just mästerskapet i opinionsbildning
bildade grundvalen för Hitlers makt. Om opinionsbildningen i
de östeuropeiska diktaturstaterna tilläts ske under yttrandefrihet,
skulle enväldet säkert snabbt bli undanröjt. En uppfattning om
det uttryckta ordets betydelse får man också, om man jämför
Bibeln med kristendomens inverkan på de enskilda människornas
liv och på världshistorien. Den intresserade rådes se efter vad
som står i Joh 1: 1-3.
MOT BAKGRUND av opinionsbildningens och yttrande-
frihetens betydelse framstår Sveriges Radio/TV vid en jämförelse
med västtysk och holländsk TV som skandalöst dålig. Troligen
går det åt flera år att väsentligt höja SR/TV-programmens kvalitet.
Men det skulle bara ta några veckor att införa allsidighet  efter
holländsk modell. Frågor beträffande ansvar och finansiering är
snabbt och enkelt lösta. Sändningstiden under det första kvartalet
kan fördelas enligt någon schablon. Eftersom det ännu inte finns
några renodlade tittarföreningar, skulle existerande organisationer
under ett övergångsskede kunna fungera som tittarföreningar.

BLAND ALLA följder kan särskilt nämnas:
1. Yttrandefriheten i praktiken blir starkt utvidgad

eftersom det står var och en fritt att bilda tittarförening
varigenom dessutom den nuvarande kvävande känslan
av vanmakt omedelbart försvinner.

2. Alla de människor, som nu av gammal vana bara läser
en dagstidning, men ser alla TV-program kommer att
erbjudas ett bekvämt och roligt sätt att grundligt sätta
sig in i och bedöma olika argument och värderingar.

3. Den ökade livligheten kommer att starkt förbättra
sändningarnas kvalitet.

4. Yrkespolitikerna får ett nytt, bra instrument att bedöma
den allmänna opinionens utveckling.

TV och opinionsbildningen

SKÅNEPARTIETS  KÄRNA
I Sydsvenska Dagbladet var nedanstående debattartikel införd den 8 februari
1977. Den beskriver Skånepartiets politiska kärna. Det viktigaste målet är alltså,
att lägga makten över opinionsbildningen i avnämarnas händer.
Detta har SDS aldrig redogjort för utan i stället sedan 1977 konsekvent beljugit
Skånepartiet för rasism o dyl.
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OÖVERTRÄFFAD  SLASKTIDNING
Det är mycket fult att håna sina gäster. Ännu fulare är det dock att sanningslöst
påstå, att någon hånat sina gäster. I stort uppslagna artiklar med försåtliga
fotomontage påstod Sydsvenska Dagbladet tre dagar i rad, att muslimska gäster
hånades när Skånepartiet bjöd in till debatt om islam.

Sydsvenskan är numera en oöverträffad slasktidning.

”Muslimska gäster hånades” återfinns med
bilder som ej hör till den texten i SDS den 20,
21 och 22 februari 2004. Därtill förekom
ytterliggare två starkt negativa artiklar om
Skånepartiet och Herslow den 24.e februari.
Vg se förminskningarna här.

Verkligheten var, att det hölls en saklig och
fin debatt 16.00-17.00 den 19.e februari
mellan Adly Abu Hajar och Carl P. Herslow.
En kvart efter mötets slut, när debattörerna
lämnat platsen, sade en skånepartist till en
flicka, som ej tillhört publiken men hört
debatten i foajén: Får era killar kallar oss
horor bara för vi inte hade en lase på huvudet,
är jag en sämre människa för det? Svar: Det
är inget att bry sig om dom bara säger så.

SDS gav intryck, att Herslow hånat Abu Hajar.
SDS är en oöverträffad slasktidning.
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VÅLDSVÄNST
Sid 8 o 9 visar bilder från
manifestationen den 29 april
2004. Texterna och bildurvalet
ger ett rättvisande intryck av
händelserna.
Dessutom påvisas socialde-
mokraternas självvalda bero-
ende av kommunisterna. Det
viktiga sambandet mellan kom-
munisterna och nazisterna åter-
finns i den enkla fråga.
Uno Aldegren vek sig för kom-
munisterna när han lät ta ner
reklamskyltarna. Vilmer Ander-
sen struntar i Amnestys begäran
att de politiska fångarna hos

Castro ska släp-
pas och menar,
att denne res-
pekterar de män-
skliga rättig-
heterna. Eupar-
lamentarikern
Jonas Sjöstedt
(v) i SvD 2004-
11-01: Samma
personer som
blundar för för-
trycket på Kuba
vill samtidigt vara
pålitliga demo-
kratiska socia-
lister på hem-
maplan. Det ger
uppenbara tro-
värdighetspro-
blem. För oss
andra är det
plågsamt. Har
vi inte kommit
längre? Har vi
som parti inte
lärt det mest
grundläggan-
de?

Pojken i mörk keps och med röd ryggsäck kastade med
full kraft det äpple, som med några centimeter missade
huvudet på Carl P. Herslow.

Mannen i solglasögon en av ledarna för attacken. Känd
taxichaufför i Malmö. Pojken i mitten inledde bråket.
Äppelkastare till höger.

En annan ledare för våldsvänstern övertog för en kort
stund mötet. Säkert välkänd i SSU-kretsar.

En av de kvinnliga vänsterfascisterna. Slog senare
coca-burken i huvudet på en dam från Skånepartiet så
att det blev en bula och coca rann ut över hår och
kläder.

Pojken med den röda ryggsäcken
omhändertas. Förd till polisbil
och förhörd.

Äppelkastaren igen. Träffade den danska gästen Birgit
hårt i nacken. Rusade i högsta fart därifrån när
kastresultatet setts.
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ERN I FARTEN

Kommunisten
Vilmer Andersen.
Castroanhängare, regionråd,
ledamot i v-styrelsen.

Regionstyrelsens ordförande
Uno Aldegren.
Vek sig för kommunisten
Andersen.

Ilmar Reepalu.
Ordförande i Malmö
kommunstyrelse och i
kommunförbundet
beroende av stöd från
kommunisterna.

Flygblad från Vänsterpartiet och Ung
Vänster. Delades ut vid lokalbussarna i
Malmö inför valet till EU-parlamentet 13/
6-04. Som resenär blev jag vittne till hur
en vänsterfascist utan att erlägga avgift
rusade in i bussen, slet ner reklamen och
rusade ut igen. Texten löd: Vi fick behålla
snuset men förlorade vår frihet, Sverige-
demokraterna. Kommunisten Andersen
skrev i SDS 7/6-04: Det är nämligen inte
de enstaka orden som står på reklam-
skyltar som har betydelse utan, som alla
reklammakare vet, avsändaren av bud-
skapet.
Därmed sätter sig Andersen över hela
regelverket för yttrandefriheten i den
svenska demokratin.
Kommunisterna utnämner sig själva till
utredare, åklagare, domstol och verkstäl-
lare av påföljd.

Genom att stödja sig på kommunisterna
blir socialdemokraterna dessas politiska
fångar.

Likt ett pistolskott ekade i Malmö kommun-
fullmäktiges sessionssal 21/10-04 kom-
munisten Andersens yttrande till Reepalu:
Du vet vad som gäller!

Carl P. Herslow

Äppelkastaren i mitten av bilden. Fotot taget några
minuter före kastet. Denne äppelkastare störde Skåp-
mötena även 2002.

Birgit svimmade till efter träffen i nacken som hon fick
stående. Efter att ha fallit satte hon sig upp för
återhämtning.
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Skåne fritt
Debatt, Skånska Dagbladet
Box 165
201 21 Malmö

Kommentar till huvudledaren 2004-09-05

Skåne fritt utan våld

I Skånskans synnerligen läsvärda huvudledare 5/9-04 fanns ett särskilt intressant avsnitt:

”Runt om i vår omvärld, såväl i vårt europeiska närområde som längre bort, finns det etniska grupper
som lever i regioner som en gång  i tiden blivit ockuperade. Men det innebär inte att dessa grupper
hundratals år senare med våld har någon rätt att försöka slita loss dessa områden från det land i
vilket de ingår. Det må sedan handla om Baskien, Nordirland, Korsika eller Skåne.”

Vilken eller vilka grupper menas beträffande Skåne?

Skånepartiet arbetar förvisso för ett självständigt Skåne men partiet är ingen etnisk grupp och använder
absolut inga våldsamma metoder. Det bygger sina strävanden på argument och på att väljarmajoritetens
uppfattning i Skåne är helt annan än den allmänna meningen i resten av det nuvarande Sverige. Det gäller
många viktiga frågor som pensionslöftenas infriande, medlemskap i NATO, införandet av Euron,
inflyttningspolitiken, ISLAM-frågan, Barsebäcksverkets framtid, resursavsättning till sjukvård, äldrevård
och handikappade, förhållandet i skolorna, brottsbekämpningen, sysselsättningen, skattetrycket,
alkoholbeskattningen och –monopolet, vänstervridningen i radio/TV, mm.

Såvitt jag vet har ingen i historisk tid verkat med våld för ett självständigt Skåne utifrån etnicitet.
Snapphanarna slogs för Skånes återanslutning till Danmark. Oroligheterna  bl a i Klågerup i början av
1800-talet hade huvudsakligen sociala orsaker i samband med ägoskiftena inom jordbruket och de allmänna
svårigheterna till följd av Napoleonkrigen och kontinentalspärren.

Däremot har Sverige baserat på etnicitet med våld framgångsrikt slitit sig ur den nordiska unionen. Inom
Skånepartiet menar vi, att den utbrytningen var djupt olycklig. Naturligtvis borde Norden ha stått enat och
inte förblötts genom alla de nordiska krigen.

Ser man till nutiden är det också Sverige, som står isolerat. Bedömer man de ovan nämnda politiska
områdena märks det tydligt, hur Sverige är på ensamvandring  i förhållande till övriga nordiska länder.

Ovanstående debattartikel erbjöds Skånska Dagbladet 2004-09-08. Men den blev aldrig publicerad.
Därför kvarstår frågan, vilken grupp menar Skånskan?
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utan våld
Något som verkar förvandlas till ökenvandring. Här kan skåningarna göra en historisk insats genom att
frigöra Skåne från det svenska bestämmandet, gå sin egen väg i anslutning till Norden och EU och på så
sätt ge Restsverige ett efterföljansvärt exempel.

Men självklart skall och får våld under inga omständigheter komma till användning. För det första
motverkar det sitt syfte, för det andra är det omänskligt och för det tredje är det inte nödvändigt.
Därför vore det välgörande, om SkD klargör vem som avses så att ingen tror att det är Skånepartiet.

Svenskarna förlitade sig på våld vid korstågen i Finland och erövrade på det sättet stora delar av landet.
Men det var då, det. Numera är det andra tider. Redan vid norrmännens frigörelse ur unionen Sverige-
Norge hade svenskarna lämnat våldsidéerna. I nutida europeiska sammanhang är våldsmetoder givetvis
uteslutna. Till exempel bildade Tjeckien och Slovakien egna stater av Tjeckoslovakien utan att såvitt
bekant våld ens diskuterades.

Skånes frigörelse skall naturligtvis när den tiden är inne föregås av en folkomröstning om självständigheten.
En jämförbar folkomröstning ägde rum den 13 augusti 1905 i Norge, då 368 208 röster avgavs för
självständighet från Sverige och 184 mot, samt den 23 maj 1944 på Island, där röstetalet blev 70 536 för
självständighet från Danmark och 535 mot.

Finns det någon som tror, att Skåne efter en liknande folkomröstning av Sverige med våld skulle hindras
att nå sin självständighet? Efter första världskriget hölls en folkomröstning på Åland angående anslutning
till Finland eller Sverige. Det stora flertalet röstade för Sverige men Finland ville ha frågan underställd
Nationernas Förbund. Sverige yttrade sig och förklarade, att man skulle acceptera utslaget vad det än blev.
I det nuläget beslöt NF naturligtvis, att Åland med viss självständighet och med iakttagande av internationella
fördrag skulle anslutas till Finland.

Nej, måtte våldsmetoder hållas så långt borta från Skåne som möjligt.

Till saken hör också, att Skånepartiet förmodligen är det mest EU-vänliga partiet i nuvarande Sverige. Vi
framhåller regelbundet, att EU är den största politiska uppfinningen som gjort sedan Romarriket. Några
visar på nackdelar och skönhetsfel och vill upplösa unionen. Vi brukar säga, att har man fått in nässlor i ett
växthus skall man inte riva växthuset utan avlägsna nässlorna.

Ingen världsfred kan bestå utan fred mellan Europas stormakter. Om nu inte svenskarna förstår det så
inser skåningarna, att även vi måste bjuda till för att hålla själarna och staterna i Europa samman. Det
fordras alltså ett mycket aktivt  medlemskap, och det är en av orsakerna till att Skånepartiet verkar för ett
fritt Skåne utan våld.

Carl P. Herslow
Ordförande i Skånepartiet”
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1. Lunds kommun skall befrämja och gynna ett
framgångsrikt näringsliv i kommunen. Företagsamhet
är förutsättning för allt välstånd.

2. Samarbete mellan näringslivet, Lunds universitet och
Lunds Tekniska Högskola skall fortsatt uppmuntras.

3. När stadsplaner fastställs skall även förslag finnas
hur trafiken skall klaras. Magretedal och Gaste-
lyckan är avskräckande exempel. Ombyggnad av
E22 får inte försenas i kommunen.

4. ESS-projektet stoppas. Projektet kräver alltför stora
markområden av värdefull åkermark. Dessutom sak-
nas elenergi (ett halvt kärnkraftverk) och finansiering.

5. Båda kärnkraftsverken i Barsebäck skall vara i drift
för att säkra Lunds kommuns elförsörjning.

6. Kommunen skall påverka Sydkraft att begränsa
elimporten från kolkraft i Danmark. Västliga vindar
viner över kommunen och släpper ner svavel, kol-
oxider, kväveoxider, giftiga stoft m m över Lunds
kommun.

7. En biogasanläggning byggs i Dalby. Restprodukter
från hushåll och offentliga verksamheter, lämpliga för
biogasproduktion samlas in av renhållningsverket och
transporteras till anläggningen. Biogasen används
främst för drift av bussar inom kommunen.

8. Lunds kommun har avtal med Sysav för förbränning
av hushållssopor. Detta sker på Spillepengen i
Malmö. Där produceras värme och el för Malmö
kommun. Detta kommer inte Lunds kommun till del.
Därför bor Lunds kommun ha mer betalt för sina
sopor.

9. Kraftledningar nära bebyggelse inom kommunen
skall åtgärdas. Detta kan ske genom att flytta
ledningarna eller att byta ledningarna mot kablar.
Kablarna kan antingen grävas ner eller hängas upp i
befintliga stolpar.

10. Dåvarande ASEA startade för några år sedan
utvecklingen av att modernt och ytterligt säkerhet
kärnkraftverk, Secure. Utvecklingen stoppades av
svenska regeringen. Secure skulle producera både
värme och el för mindre kommuner. Denna typ av
kraftverk bör byggas i Lunds kommun för att trygga
energiförsörjningen i kommunen. Eftersom det inte
finns något nytt och modernt kärnkraftverk att köpa i
Sverige, måste kommunen se vad som internationellt
kan erbjudas.

11. Inom Lunds Kommun skall produktion av fjärrvärme
och el ske i samma kommunala bolag och inte säljas
ut. Genom detta kan el produceras billigt. Denna

(Förslag från partimedlem)
Dina reaktioner?

PARTIPROGRAM Skånepartiet Lund

billiga el skall komma kommuninnevånarna till del
genom att de skall betala elen till självkostnadspris
och inte marknadspris.

12. I byar i de östra kommundelarna (Dalby, S Sandby
och Veberöd samt Genarp) skall den utökade
byggnaden ske eftersom Lund är överetablerat. Även
Stångby skall byggas ut.

13. Kollektivtrafiken mellan de olika kommundelarna skall
förbättras. Dalby och Veberöd skall åter få
spårbunden trafik genom att kommunen stödjer den
nygamla järnvägen Malmö – Simrishamn över Sjöbo.
Någon form av spårbunden trafik från Lund till Dalby
och Södra Sandby skall projekteras. Staffanstorps
kommun bör inbjudas att deltaga i projektet.

14. Biltrafiken skall inte i onödan begränsas i centrala
Lund. Här finns inte längre bostäder eller skolor. Nu
tvingas trafiken ut i sådana områden. Att leta
parkeringsplatser i centrum är miljöovänligt.

15. Olika aktörer skall ha möjlighet att bygga bostäder i
kommunen, men det kommunala bostadsbolaget
(LKF) skall prioritera billiga hyresrätter.

16. Inga typer av kvoteringar får finnas vid tillsättnings
av tjänster inom kommunen. Det skall vara meriter
som skall gälla. Däremot skall sysselsättning kunna
ges till exempelvis handikappade.

17. Psykvården i kommunen skall förstärkas.

18. Antalet ledamöter i fullmäktige skall minskas till lägsta
tillåtna antalet.

19. Innan en invandrare får mantalskriva sig i Lunds
kommun skall vederbörande genomgå ett enkelt prov.
Det skall visa om elementära kunskaper finns om
skånska lagar, traditioner och kultur samt svenska
språket. Om inte detta finns skall kommunen erbjuda
någon form av utbildning.

20. Friskolor skall finnas i kommunen, (dock inga
islamska) och ha samma villkor som de kommunala
skolorna.

21. Rutten för in- och utflygning till Sturup skall om möjligt
flyttas för att minska bullret från flyget i Lund, Dalby,
S Sandby och Genarp.

22. Uteliggare i kommunen skall varje kväll samlas upp
av en piketbil och transporteras till någon lokal t ex
en gymnastiksal som inte används på natten.
Befintliga lagar som LTO, LVK och LVM skall tvinga
vederbörande att följa med. Uteliggaren skall
erbjudas hygien, en enkel måltid, ex varm soppa samt
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vila. På morgonen släpps man ut och behöver man
hjälp får man vända sig till befintliga instanser som
vården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen,
socialen mm. Lokalerna återställs snabbt så att de
under dagen kan användas till sitt ursprungliga
ändamål. Uteliggare är inte värdigt ett välstånds-
samhälle som Lund.

23. Fotbollssporten skall uppmuntras så att det äntligen
blir ett allsvenskt lag, t ex LBK, i kommunen.

24. Naturbussen som tar passagerare till många av de
finaste naturområdena i kommunen skall fortsatt
subventioneras.

25. Demokratiskt tillsatta byalag i de olika byarna skall
kunna lägga motioner i fullmäktige. Dessa skall
behandlas seriöst.

26. Brottsbekämpningen prioriteras. Fem nya poliser
anställs för att uniformerade från och till patrullera
centrala Lund, Dalby, S Sandby, Veberöd och
Genarp. Polisernas löner betalas av Lunds kommun
men de skall ingå i den normala polisorganisationen.

27. Alla brott skall beivras. Det är inte polisens sak att
prioritera bort vissa typer av brott. Om polisen inte
har resurser får brottsbekämpningen ske enligt den
sk. osthyvelsmetoden.

28. Brottsoffer skall behandlas med respekt. Poliserna
får inte beskylla brottsoffret för att handla oförsiktigt
och att det därför är vederbörandes eget fel.

29. Metadon- och sprutbytesprogrammet på S:t Lars
begränsas till boende i Lunds kommun. Nu kommer
missbrukare och brottslingar från hela Skåne, främst
Malmö till Lund. Varje kommun måste lösa sina
problem.

30. I Lunds Kommun finns två kriminalanstalter, Stångby
och Råby ungdomshem. Från den senare sker varje
år rymningar med misshandel, stölder och skade-
görelse som följd. När rymlingarna skall fångas är
det stor risk att tredje person kommer till skada. Det
är helt fel att ha anstalter nära större orter där mycket
lockar som nöjen och umgängen mm. Dessutom är
det lätt att gömma sig på sådana orter. Därför skall
det nya skånska fängelset placeras ensligt i
Göingebygden. Då undviker man det som nämnts.
Dessutom är det lättare att kartlägga fritag-
ningsförsök. Arbetstillfällena är säkert välkomna i
Göinge.

31. Polisen skall avdela lite resurser som kan rycka ut
snabbt vid pågående brott. Möjligheten att få tag i
berövarna är då större och de kan under tiden de
sitter bakom lås och bom inte begå några nya brott.
Detta lösgör resurser till annat. Att komma några
timmar efter brottet och skriva en rapport är ganska
meningslöst.

32. Antalet invandrare till Lunds kommun skall begränsas
kraftigt. Ingångna avtal med Migrationsverket skall
hållas. Man skall inte när året gått, bara konstatera
att det kom fler.

33. Invandrare skall inte gratis få exklusiva bostäder som
inte är förunnat vanliga lundabor. T ex: Lunds
kommun köpte tre radhus för nämnda ändamål.

34. För att bli skånsk medborgare förutsätts kunskaper i
skånska lagar och svenska språket.

35. Information skall spridas att inom Islam finns ingen
demokrati. Konverterar man till Islam är man fast där.

36. Byggnadslov för uppförande av moskéer i kommunen
skall inte ges.

37. Bärande av huckle och burkhor på allmän plats i
kommunen är inte tillåtet.

38. Kommunalskatten skall hållas låg. Skattehöjningen
2005 skall elimineras. Ytterliggare skattesänkningar
kan ske när Lunds kommun inte längre tvingas ge
utjämningsbidrag till Malmö kommun och andra
skånska kommuner.

39. Stora avgångar förväntas när 40-talisterna
pensioneras. Ersättare skall inte automatiskt tillsättas
utan man skall undersöka kommunala förvaltningar
och verksamheter om inte rationaliseringar och
omorganisationer istället kan ske. Avgångarna är
gyllene ti l lfälle att se över den kommunala
verksamheten.

40. Kommunalanställdas kommande pensioner skall
finansieras av pågående verksamheter och inte
skjutas på kommande generationer. Pensionspengar
skall avsättas årligen och hanteras av ett fristående
försäkringsbolag, t ex Alecta, och inte av kommunen.

41. Stor restriktivitet skall ske när man skriver avtal om
så kallade fallskärmar. T ex skall man ifrågasätta om
fallskärmar skall utlösas när man säger upp sig. På
samma sätt skall ske om verkschef eller för-
valtningsansvarig har misskött sig. Kommunen får
inte dra sig för att i sådana fall göra rättliga åtgärder.

42. Vid tjänsteresor och representation skall på räkningar
till kommunen framgå vad ändamålet är, vilket konto
som skall belastas samt namnet på deltagarna.
Räkningar skall attesteras av närmaste chef.

43. Skånsk kultur, historia och språk skall befrämjas. Viss
utbildning i dessa ämnen skall ske i skolorna.

44. Äldre bebyggelse skall bevaras i kommunen genom
att de anpassas till lämplig verksamhet.

45. För att hålla biljettpriserna låga förses stadsbussarna
liksom i andra städer med reklam.

Detta är alltså förslag till lokalt handlingsprogram för Skånepartiet-Lund ingivet av medlem där. Diskutera det gärna på radion men
reagera också skriftligen.
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När Skånepartiet nu på allvar drar igång arbetet att göra Skåne
självständigt skall vi hålla några saker i minnet.

1. Norge gjorde sig fritt från Sverige 1905 efter en
folkomröstning där 368 208 röstade för självständighet
och 148 emot,

2. 2. Island blev självständigt från Danmark 1944 efter
det att 70 536 röstat för oavhängighet medan 535 röstat
emot!

Vad tror ni blir resultatet i en skånsk folkomröstning om
självständighet?

Skånepartiet går in för att under de fyra åren 2006 – 2010 i Skånes
regionfullmäktige utarbeta detaljerad plan för Skånes frigörelse.
När den presenterats och diskuterats vill partiet, att det i samband
med valet 2010 i Skåne hålls en folkomröstning om ja eller nej
till skånsk frigörelse.

Vi ser många viktiga skäl till frigörelse.

1. Skåne har av samtliga riksdagspartier påtvingats en
inflyttningspolitik som är rena galenskapen. Den kostar
enorma belopp och leder snabbt till en ohållbar social
situation. Vi föreslår ungefär samma politik som i
Danmark.

2. Vi accepterar inte, att pensionslöften bryts. Genom en
5-partiuppgörelse i Sveriges riksdag har ATP-systemet
rivits upp. Alla pensioner skall återställas till vad som
utlovats under de år då löftena gavs.

3. Islam är en hemsk vidskepelse, oförenlig med demo-
krati, jämställdhet, humanitet och vetenskaplig och
ekonomisk utveckling. Samtliga riksdagspartier främjar
islam som, om ingenting görs, inom ett par decennier
kommer att bli väljarmajoritetens ståndpunkt. Vi vill
helt avlägsna islam från Skåne. De som inte vill avlägga
trosbekännelsen ”Jag tror på Skåne och inte på islam,
skål” får flytta härifrån.

4. Inget riksdagsparti har lagt fram förslag avsett att få
bort censur och vänsterdiktaturen i radio/TV. I det
självständiga Skåne skall radio/TV vara gratis, alltså
reklamfinansierad, och uppbyggd med sändnings-
föreningar som tilldelas sändningstid och pengar i
proportion till lyssnarnas och tittarnas stöd.

MANIFESTATION
Vid manifestationen den 16 september 2004 på Stortorget i Malmö hölls två anföran-
den. Skånepartiets ordförande Carl P. Herslow presenterade partiets tolv punkter och
Canditatus Magisterii Åse Clausen Bjerg varnade för islam. Foton på sid 16.

5. Polisen måste få mer resurser och större befogenheter.
Barn- och ungdomskriminalitet åtgärdas med direkta
och kraftfulla ingripanden. Förbudet att bära kniv måste
efterlevas. Den allmänna ordningen återupprättas.

6. Sjuk- och äldrevården samt insatserna för handikappade
måste tilldelas större resurser. Ingen stopplag! Det är
helt oacceptabelt, att lagen om särskilt stöd, LSS, inte
efterlevs av kommunerna.

7. Kunskapsrelaterade ämnesbetyg återinförs i skolan som
tidigt som möjligt. Lärlingsplatser återinförs. Elevernas
respekt för lärare och vuxna återupprättas.

8. Nedläggningsplanen för Barsebäcksverket upphävs,
båda reaktorerna skall användas. Forskning och
utveckling beträffande kärnkraft blir åter tillåten.

9. Systembolagets monopol avskaffas, beskattningen av
alkoholdrycker görs likvärdig med Danmarks.

10. Euron införs som valuta, yttre säkerhet uppnås genom
anslutning till NATO.

11. Arbetsmarknaden avregleras, företagsvänligt klimat
etableras. Skåne skall intaga den 3.e-plats i jämförelse-
listan rörande inkomst per invånare som Sverige tidigare
hade. Sverige ligger ju nu på 22.a plats och inget
riksdagsparti har visat hur utförsåkningen skall hejdas
och utgångsläget återerövras.

12. De skånska medlemmarna i Svenska kyrkan uppmanas
att bilda Skånska Kyrkan med det innehåll Svenska
Kyrkan förr hade.

Skånes frigörelse beror bara på en enda sak, nämligen om vi
skåningar vill eller inte vill leva i ett samhälle, där våra egna
regler gäller, inte svenskarnas.

Skånepartiet vill, att Skåne ska bli självständigt.

Om den ärade publiken så önskar sjunger vi strax tillsammans
”Fädernas kyrka i Skånes land”.

Därefter avlägger vi trosbekännelsen och sedan är mötet slut.

Tack för intresset och medverkan!

Carl P. Herslow

Kära mötesdeltagare!
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Nyligen har vi upplevt, att barn togs som gisler i
Tjetjenien, och venstermedia prater om, att terroristende
är desperate. Dom vil ha sin egen stat, en islamisk stat
oberoende av Rusland. Men varför är dom desperate?
Jo, dom har förtryckts av den ruska stat, ock därför är
dom fattiga, säger media, ock därför vil dom ha sit eget.
Därför tycker media synd om tejenerne, därför tycker
dom, att russerne skal släppa grebet om Tjetienien och
göra Tjetienien fritt.
Men vad händer, om muslimerne i Malmö kräver, att
Malmö skal bli ett islamisk samhälle och att detta
samhälle skal bli en fri islamisk republik oberoende av
det övriga Skåne ock det övriga Sverige? Skulle man då
säga, att det är synd om muslimerna här i Malmö, därför
att svenskerne har förtryckt muslimerne, så att dom får
leva i fattigdom, och vad skulle man tänka, om
muslimerne började angripa skåningerne med terror och
vold, om dom inte fick sin vilja? Vad om den övriga
värld skulle försöka att övertygga skåningerne om, att
det var bättre att acceptera den nya islamiska republik i
Malmö, så att den kunne utveckla sig oberoende av
svensk inflytan? Hur känns det?
Nu finns det nok en del som börjar att skratta, men skratta
inte för mycket. Detta kan snabt bli verklighet här i
Malmö.
Det är först och främst den svenska okunnighet, som
åstadkommer, at svenskerne inte tror att något sånt kan
äga rum i Sverige. Det äger rum överal. Och det är präcis
det som händer i Kossovo, i Tjetienien, i Israel och på
många ställen. Och detta är bare ett steg fram emot
islamiseringen av Sverige. det steg som muslimerne själv
har beskrivit i deras program för den heliga krig. kriget
mot Vesten, och det är präcis på det sättet. att dom vill
förinta den vestliga Värld.
I 1980 träffades nämligen 300 delegerade från olika
muslimske länder i Islamabad för att diskutere, hur dom
kunne erövra den vestlige värld. Dom uttänkte en
strategisk plan, som blandt annat beskrivs i boken ”Den
islamiske utmaning”, av Gerhard Konzelman. Här man
kan få läsa, att denna krig mot Vesten inte är en krig
med vanliga vappn, utan en ganska speciel krig. Den
kan först och främst vinnas genom inflyttning och
barnfödelse. Genom inflyttning skaffas bastioner i olika
länder och genom barnfödelse kommer muslimer så
småningom växa i antal, och så småningom blir dom
flera och flera till dess, att dom är i flertal, och när det
händer kommer Koranen at införas som överste
lagstiftning. Men vad har det med Tjetienien att göra?
Jo, det nästa steg i den heliga krig efter inflyttningen är
präcis att samla sig och bo på små autonome ställen,
och när dette områd så småningom bebos av nästan bara
muslimer, till eksempel i en del av Malmö, då börjar
kravet på egen islamisk republik, då kan terroren sättas
in.

Manifestation den 16.e September 2004, Åses anförande
Denna metod har sin utgångspunkt i Koranen, som säger:

(Sura 8.12) Jag vill kasta räddslan i hjärtan på otrogna
(terror), och ni trogna, skär halsen över dom och hug av
deras fingerspetsar. Så skal det gå alla som motsätter sig
Allah och han profet Muhammed”.

Det är den metod vi ser i Irak. Men det händer överalt i
den muslimska värld.

En muslimsk tidning i Danmark säger:
”Islamiska lagar uttrycker och innebär inte tolerans, men
tvärtom. Dom visar upp islams och muslimernas
överlägsenhet i förhållande till andre religioner och deras
anhängare och deras underkastelse under islams
överlägsenhet och suveränität. Det betyder inte alls
tolerans, men tvärtom, att dom(otrogna) på ynklig vis
skal komma att betala skatt till os, (Altså, at vi skal
underkastas Islam)
(Dialog, Fred, Tolerance, Islam).
En muslim sa i Danmark för en del år sedan, när han
höll föredrag på en skola:

Och vi vill börja angrepet på den ruttna vestliga kultur
och vi börjar med Allahs hjälp den intellektuelle kamp
mot vestlige värden, innan inriktningen av Khilafastaten,
som vil leda muslimerna i kamp mor Vesten, intellektuelt,
politisk och militärt.
(I bladet Khilafa dec. 1994,side 1)

I år 2000 läste vi i Köpenhamn på et flygblad:
Till jihad kallar vi Er, muslimer, varje regent, som ni
träffar på väg er, som är loyal mot otrogna och som styrer
med lagar, som inte är islamiska, skall avlägsnas.

Muslimer kallas här till den heliga krig mot vesten.

Min veninna, Kurdistani, som har islamisk bakgrund
hälser så gott och säger:

”Akta Er, Islam är en politisk ideolgi, och denna ideologi
har inte goda ändamål her. Europa skal bli islamisk. Det
är syftet med inflyttningen. Hun hälser så gott.

Muslimer och så kallade otrogna (svenskere och
danskare) skal inte leva i frid med varandra. Det säger
muslimerne i deres tidninger och ordföraren i Hizb-ut-
tahrir i Danmark sa till Ekstabladet i 2000, at antingen
är jorden muslimsk eller också är det inte det. Vi tror, att
den er muslimsk, att den inte kan delas.
Det är vad muslimerne tror. Därför är valet mellan ett
muslimskt Skåne eller et skånsk Skåne. Det finns inte
andra möjlighete i främtiden. Det är skåningarna själv,
som skal välja.

Åse (dansk akademiker som skriver svenska, inte korrekt men begripligt!)
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