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Satt stopp for invandringsvansinnet!
Vi har en statsskuld pa over 1.000 miljarder kronor. Det ar
detsamma som 125 000 kronor fOr varje svensk. Var tionde
svensk star utan arbete. Anda pastar vissa att Sverige ar rikt och
att vi ska ta emot fier flyktingar an nagonsin.
• Invandringen slog ett dystert rekord 1993. 40 000 bosnier
beviljades asyl under aret. Inklusive deras anhoriga beraknas
de bli uppat 90 000, det motsvarar folkmangden i en svensk
storstad. Damll kommer alla ovriga flyktingar.

Vissa invandringsforesprakare brukar havda att vi ekonomiskt tjanar pa invandringen.
• I en rapport £ran Riksdagsrevi80rerna 1992 (delvis publieerad i SvD 930728) £ramkommer
det bland annat att 90% av dem 80m fatt uppehallstiIlstAnd 1987-90 fortfarande hade
80cialbidrag 1990, oeh att den samlade arbetslosheten bland utlandska medborgare var
skyhog. Laget har knappast forandrats till det bittre sedan dess. Det mangkulturella
Sverige oeh "integrationen av alIa invandrare oeh flyktingar" ir oeh forblir en utopi.

Den svenska fiyktingpolitiken ar ett vansinne, som loser fa problem i flyktingarnas hern-
lander, men som gel' Sverige enorrna kostnader och problem. Nu behover Sverige mer ar
nagonsin ett parti som gor nagonting at vansinnet. Sverigedemokratema kraver ett omedel-
bart stopp for massinvandringen och att asylanterna skickas hem.

Ja till ett fritt Sverige - nei till Europaunionen!
For ett nationellt parti som Sverigedemokraterna ar det sjalvklart att saga nej till ED. Det firms
bade fOr-och nackdelar med ett svenc;kt medlernskap) ED. Men det viktiga ar att vi svenc;kar
ska ha full bestanunanderatt over V,1rt land od-, Val' framtid. Vi ska inte avilanda oss var
suveranitet till EU-byrakraterna i Bryssel. Vi Sverigedernokrater ar positiva till samarbete och
handel med Europa, men vi sager nej till att understalla Svelige en overstatlig organisation.

• Vi vill att Sverige aven i £ramtiden ska kunna bedriva en sjalvstandig handelspolitik.
Svenska smAforetagkommer pa sikt att vara ehanslosa i den kompiexa EU-byrakratin, oeh
var smaforetagsamhet blir utslagen av de europeiska storkoncernerna. Vi vill att Sverige
ska kunna bedriva £rihandel med exempelvis Baltiku~ Nordamerika oeh det expansiva
Sydostasien. ED har simre handelsvillkor med alIa dessa regioner. Deh det if just detta
sam storkoneernerna i Europa har velat uppna.. att med en handelsmur avskarma den euro-
peiska marknaden £rankonkurrens oeh fa hela kakan for sig sjalva.

• Ofta hor man politikerna saga att "vi maste sitta med vid beslutsbordet". Men faktum it
att svenska folkets inflytande i EU i stort sett Kommer att bli forsumbart. I EU £inns stora
skillnader i teori oeh praktik nit det galler att folja de demokratiska spelreglerna. Vi
minns till exempel hur danskarnas nej till ED kordes over. Var rost i EU Kommer att ha
ungefit lika myeket inflytande som Baltikums rost hade i det forna Sovjetunionen. Vi vill
kunna saga nej till giftdumpning i Sverige, vi viII ha granstullar for att kunna stoppa
narkotikan, vi vill kunna handla med vilka lander vi vill - vi vill stAfria och sjalvstiindiga!



_Sverigedemokraterna i kommunen _
• I september -92 lfunnade vi in var motion dar vi ville undersoka pensionaremas halsa och

valbefinnande i Hoor. Vi fick gehor for vfui forslag fran ett fMalledamoter, flertalet valde dock
aU inte aIls bry sig om pensionaremas situation.

• I januari -93 debatterades skolplanen i Hoor. Vi gjorde ett inHigg dar vi sade nej till inforandet
av s.k. "interkulturell undervisning" i skolan. Tvartom sade vi att skolan i stallet ska ge okad
kunskap om hur vfui svenska samhalle vaxt fram genom tiderna, och lyfta fram svensk kultur,
fOr att motverka den rotloshet som manga unga kanner. Vi sade aven nej till hemspraks-
undervisning.

• Det har diskuterats att stanga fritidsgarden i Hoor av besparingsskaI. Vi Sverigedemokrater
anser att det ar mycket viktigt att ungdomen har en meningsfull och bra fritid. Det ar verkligen
vart att satsa pengar pa ungdomsverksamheten, annars kan resultatet bli att unga hamnar pa
kant i tillvaron. Detta kan i sin tur leda till problem och kostnader fOr samhallet.

• I december i fjollfunnade vi in var motion om en sankning av partistodet. Det ar felaktigt med
proportionellt partistod, det vill saga aU ju storre ett parti ar, desto mer pengar far det via
skattsedeIn. Varje parti ska fa samma ekonomiska stod fran samhallet, och en valkampanj ska
drivas ideellt av varje partis medlemmar. Var motion rostades ned av samtliga ovriga partier.

• Vi sager bestamt nej till att Hoors kommun ska ta ernot rnuslimska flyktingar fran Bosnien. Ett
mottagande av dessa flyktingar skulle leda till stor segregation i de bostadsomraden de skulle
bo i. Socialbidragsberoendet skulle oka rnarkant, eftersom bosniema har rnycket sma utsiktcr
aU bli sjalvforsoIjande inom tre af.

Ny Demokratl har korrunit till HUlk Man.ga ka1\ske tfor att vi Sverigedernokraler vdlkornnar
dem; eftersom de star nara ass i till exempel invandringsfragan. Men faktum ar att NyD aeh
Sveligedemokraterna skiljer sig ffiaI-kant pa flera sau. I sin val- och sangturne 1991 sade NyD att
de skulle stoppa invandringen aeh ge jobb at det svenska foIket. Sedan dess har det visat sig att
NyD ar ett typiskt hogerpw.-ti, sam avvisar det traditionella villardshinkw.lde, som fram till nu
gjort vfui land unikt. De visar eU bristande socialt ansvar far de svaga grupperna i Sverige. vi
minns till exempel hut' de rastade med regeringen i frilgan om A-kassan. Att de dessutom sager
ja till ED bevisar att de inte bryr sig om svenskarnas ratt att bestamma over sitt eget land.

NyD har fullstandigt struntat i att fOrsoka hejda invandringen, trots att de havdar motsatsen.
De har stott den varsta regeringen genom tidema oeh medverkat till att invandringen till Sverige
har akat och inre minskat. I nastan ingen av de komrnuner dar de sitter invalda har de gjort
nagra fOrsok aU begdinsa invandringen.

Nej, nydemokratema har pratat tillrackligt nu. Vi Sverigedemokrater kommer att fortsatta
att vacka motioner i kontroversiella £ragor - och vi kOITh'Ileraldrig att kohandla med vara asikter.
Vi ska malmedvetet se till att vara asikter genomdrivs och inte bara stannar vid tamt,
populistiskt prat, for Sveriges problem rnaste losas - inte bara kritiseras.
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