Vi ar en rorelse dar medlemrnama far ta emot manga tamar
och slag savill socialt som rent fysiskt.
Patrioter i SveIige har att sta ut med att svartas nea utav massmedias medvetet
falskt uppmalade bilder.
Enligt en Iiksdagsundersokning fOrnagra ar sedan hade cirka 90 procent av
joumatistema sin ideologiska hemvist inom vansterflumalliansen, S-VPK, sa
hette de da, -Fp -Mp, hela 25 procent var faktiskt komrnunister.
Nar vi inbjuder till allman, nationell demonstration, ar det darfor inte att undra
pa att Televisionen later zooma in ungdomar som anslutit fast med fel instaJlning.
I sjillva verket ar dessa sabotorer inte manga, och allteftersom de utmarker sig,
fOrbrUkar de sina mojligheter att fa ga med i vara demonstrationer.
Nagra som det daremot daltas med ar de invandrarmobbar, anarkister och
kommunister som gjort stadema till osakra vistelseorter nattetid.
Antligen nalkas motstandets timme, det unga SveIige har vaknat
Vi i SveIigedemokratema, SD, har satt klacken i marken, vi sager vad vi tycker
och vi haIler stand oavsett asiktsfOrtryck och v2Jd.
Mojligheten att kunna fa ostort arbeta med sveIigevanlig politik okar ju fler vi
blir.
Skall SveIiges kultur, som vaxelverkar med andra men har en egen levan de
identitet, kunna overleva, maste det i folket finnas en kama som vill bevara
SveIige svenskt.
Trots allt hyser vi fOrstaelse for att de som lyckats bra har i samhilliet och har
mycket att forlora drar sig fOratt ga med i det handfasta engagemanget.
Men det firms ett sa.tt att bli delaktig i uppvaknandet utan att synas:
- det anonyma bidraget!
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avancera politiskt, och aven fast vi ar strangt kostnadseffektiva med stora
uppoffIingar fran akt...ivistema,behover vi i nulaget mer pengar fOrutskick, TV reklam med mera.
I dagslaget har vi tva komrnunmandat ett i Hoor och ett i Dals -Ed.
I valet 1994 raknar vi med att ta 50 -100 komrnunmandat, och far vi antligen en
egen stapel i villjarenkatema kommer vi automatiskt att vaxa och fa chans pa
Iiksdagsrepresentation.
Om inte annat skrammer vi de andra partiema till att ta storre hansyn till folks
asikter.
Var distriktsmaIsattning ar att ta kommunmandat i orebro 1994 och mandat i
Narkes alla komrnuner 1998.
V3.rt partiprogram fran 1988 haIler just nu pa att revideras, och efter ett
remissfOrfarande kOlIuner ett nytt snart kunna bestillias.
Viktiga motiv fOross ar bland annat: § repatrieIingsprogram for etniska
framlingar som kommit efter 1970, § miljovard, § foretagsamhetens gynnande, §
nej till det socialistiska EU- projektet,
§ja till mellanstatligt europeisk samarbete, § grundtrygghet, § rattsakerhet.
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