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Ar det verkligen
sa har

vi viII ha det?
Vi har varldens hogsta skattetryck, men...

• Sjukvarden befinner sig i kris
- lallga koer till operationer

• Skolan befinner sig i lITis
- undermalig litteratur bI a!

• Bristen pa bostader ar akut

• Valdet okar i samhallet
- bI a pga att polisen saknar resurser

• Forsvaret genomgar sin v3.rsta kris
sedan 20-talet

• Det slosas med v3ra skattemedel.

• Den extrema flyktingpolitiken
skapar oerhorda problem

I detta flygblad kan du lasa om
ett nytt alternativ i svensk politik.



Sjukvarden befinner sig i kris· gamla oeh trasiga - skolbyggnader for-
langa koer till operationer faller. Ett samhalle som valt att

I Goteborg fattas 1989 100 milj kr i prioritera bort barnen har priori-
sjukvardsbudgeten. Det ar viktigare terat bort sin egen framtid!
att genomfora nodvandiga ogonopera- Bristen pa bostader ar akut
tioner, sa att folk kan behalla svnen Den svara bostadssituationen i Glite-
an att satsa pengar pa finkultur som borg gar manniskor beroende av att
sjuka oeh handikappade anda inte kan halla fast vid sin lagenhet till varje
utnyttja. pris. NIanga hyresbolag

Det ar fruktansvart att passar darfor pa att hoja hy-
medmanniskor ar efter ar Sahlgrenska rorna trots att ingenting
ska fa dras med smartor i stanger gjorts for att forbattra servi-
ogon, hofter, hjarta eller pa d l__':~ een. I vissa fall har den for-
andra stallen. Vi hor ofta att av eli1..i.l'1.gar samrats! Pa atta ar har hy-
d d ' 0 d 1 Sahigrenska sjukhusel l Gote- det ras In pa av e ningar, borg maste stanga vardavdel· rorna stigit me ea 100 pro-
men aldrig-om att byrakratin ningar for at! klar:l.ekonomin. eent! Det ar 25 proeent mer

'-' Del Slar klart sedan sjukhusled-
ska bantas ned for att spara ningen nu lag, fram sina spar- an den genomsnittliga prisut-

forslag rill polilikerna.
pengar. Snart finns det val Enligc forslagel srangs rya me- veeklingen. Politikerna
bara byrakrater kvar? A"r det dieinska '!ardavdelningar i fyra ma'st'e o"vervaka bostadsbola-manader. :'\eurokirurgiska klini-
mening-en att det ar de som ken rorrsarrer med den reduce- gens agerande for att forhin-

'-' ring av vardplatserna som till-
ska utfora framtidens opera- greps som en nodlosning Slrax- dra maffialiknande metoder

efter arsskiftet oen lJrologentioner? stanger at!a vardplalser. pa hyresmarknaden! Fore-
Det ar svart idag for siuk- Sriingningarna ar en foljd av tags- oeh kontorsbygg-en er-

J Sahlgrenskas karva ekonomi. v '--'

husen att fa tag i folk som ar Sjukhuser gjorde forra arel en re- haIler idag de basta eentrala
kordforlust pa 66 miljoner kro-

beredda att arbeta som bitra- nor. Kliniker som overskred sin tomterna. Samtidigi star ea
d h d 1 k dO budgetharnufarrorderarrspara 50 000 . b d ken oe un ersKoters or a miljonbeiopp. personer 1 osta s on
dessa arbeten ar underbetal- Flera av de. ~rabbade kliniker- oeh tusentals manniskor ar

na ar redan nart belastade. Del I
da. Om den offentliga sjuk- galler I ex Orropede:1 med sina hemlOsa uteligaare. Denna

Iimga \'anrerider. D::ir :'inns del • 0 b 0varden inte kan ge tillraek- iinnu inga forslag rill redueering- utveekhng maste brytas sa
ligt god serviee bar privata ar. (Tn. att folkets behov av bostader
vardformer oeh initiativ an- ~-? /mo.j - \q~q gar forst!
vandas som komplement. NIalsattning- Vid planeringen av bostadsomraden
en bor vara en hojd status for aHa var- bar de boende fa delta i utformningen.
dyrken samt att ge varden en mer Pa sa sett kan vi motverka uppforan-
mansklig framtoning. det av nya trista bostadsomraden.

Skolan befinner sig i kris - bi a un-
dermiilig litteratur!
Redan for tio ar sedan var det stort
behov av att tack a upp eftersattandet
inom skolbudgeten. Idag ar situatio-
nen mycket varre. Stora inskrankning-
ar gars pa bl a skolmaten. Kosten blir
samre oeh det talas om att byta ut
mjolken mot vatten ivissa skolor, I
manga skolor far barnen noja sig med
filmjolk en dag i veckan. Laroboeker ar

Valdet okar i samballet - bi a pga
att polisen saknar resurser.
I Goteborg ranas sex personer, minst
tio personer misshandlas och minst tre
personer utsatts for sexuellt ofredan-
de, varje veeka. Att forebygga krimina-
litet oeh skydda medborgarna fran
brott oeh overgrepp ar en plikt for
varje demokratisk statsbildning. Det
finns tider da vanliga manniskor helt
enkelt inte vagar uppehalla sig pa



Svensk
vissa stallen. Vad ar det for ungdolll
ett handlingsforlamat sam- .1"- \
halle vi har? Vad kan da ""';L)\", \ \ \

. ? F' d!':!'o : '::::~;~\''-~\ \gbras. br et lorsta; lang- r1'{;:::~. ';
vardsanstalterna maste \\. V' :r>·· .
~lut~:~t~~;asO:rt~~~~o:. \~~j
Dessutom skaH brottsoffren ')~7;".fI
ges battre stod an brotts- . .';l)1:7i~)<9
l~.ngen.For ~et andra; kraov-~ .,~-\,;\lII-\~/:fjf,,.
losheten maste bort fran _>-- .~~/f/·--":"t ~'"
skola oeh samhaHe. Normer ~Vf\'/
oeh regler maste sattas upp. kros'VsarValdsforharligande kultur
m~ste .bort. Sa:nhallet. knarkel
maste forklara kng mot
knarket. Oeh slutligen: strafftiderna
maste forlangas, inga halvtidsfrigiv-
ningar oeh betydligt langre straff. Vid
sarskilt svara brott, t ex terrorism
eller mord pa barn, foresprakar Sveri-
gedemokraterna dodsstraff.

Det maste bli ett slut pa eftersat-
tandet av forsvaret!
Nar andra varldskriget utbrot stod
Sverige sa gott som forsvarslOst. Har
vi da inget lart av historien ? Det ar
inte bara hojda forsvarsanslag som
behovs. Det ar viktigt att omprioritera
viss verksamhet inom forsvaret oeh
banta ned byrakratin. Sluta hyekla om
vapenforsaljning! En battre forsvar-
sanda maste erhallas genom forbat-
trad utbildning dar svensk nationa-
lism genomsyrar f6rsvarsandan.

Hushill med skattemedlen - for en
b~ittre samhallsekonomi.
Svenskarna arbetar ea 1500 timmar
per ar i genomsnitt. Internationellt
sett ar det en extremt lag siffra. Trots
detta ar vi europas mest sjukskrivna
folk.
Den skattebelastning som svenska
folket utsatts for ar oerhord. Genom
politikernas slOseri med vara skatte-

medel sa har den svenska
ekonomin blivit allt samre.
Nu maste krafttag anvan-
das for att komma till ratta
med ekonomin. Stora belopp
kan sparas pa slopande av
nresstod oeh en nedbant-
ning av onodig byrakrati.

Politikerna har skapat en
situation dar det da oeh da
uppstar brist pa arbetskraft
inom vissa naringar. Det ar
en foljd av dalig samhall-
splanering oeh kan rattas
till genom att flytta folk
fran onodig offentlig verk-

samhet till industrin. Kan vi dessutom
sanka skatten far betydligt fler IliSt
att arbeta mer.

Smmoretagarna utgor samhallets
ryggrad oeh maste befrias fran onodig
ekonomisk oeh byrakra tisk belastning.

Skattelagstiftningen bor utformas sa
att familjebildning gynnas liksom
barnfamiljer med laga inkomster.

En realistisk flyktingpolitik!
Det finns bara ett seriost parti som
forsvarar svenskheten. Sverigedemo-
kraterna kommer att stoppa "libano-
niseringen" av Sverige. Fran 1910 till
1970 utveeklade sig invandrarna dit
fran en minoritet till en majoritet.
Samma utveekling gar Sverige mot
idag. Det kan heller inte vara ratt att
sjuka, gamla oeh handikappade ska fa
betala priset for en orealistisk oeh an-
svarslOs invandrings- oeh flyktingpoli-.
tik. Det ar en skandal att manniskor
som fdresprakar direkt katastrofhjalp
till flyktinglager i tredje varlden be-
traktas som halvrasister.
Det handlar om att visa ansvar oeh
karlek for sitt eget land saval som for
frammande folkgrupper.

U-Ianderna kommer aldrig att fa fart
pa sin ekonomi om den arbetsfora ung-



domen av sociala och ekonomiska skal
foredrar att flytta till Sverige.
Nlanga tror ocksa att vi bara kan
"plocka russinen ur kakan" och ser
darfor inte importen av terrorister,

valdsverkare saval som inbordes mot-
sattningar folkgrupperna emellan som
det problem det sannerligen ar.
En folkomrostning om flyktingpoliti-
ken ar en demokratisk sjalvklarhet!.

Fakta om Sverigedemokraterna:
Sverigedemokraterna bildades i februari
1988 som ett alternativ till de etablerade
panierna.

Sverigedemokratema har pa kon tid vuxit
till ett altemativ att rtikna med i svensk po-
litik. De etablerade panierna har svikit sitt
ansvar mot Sverige och svenska folket.
Sverigedemokraterna behovs nu for art
komma till riitta med alIa de problem sor
de etablerade panierna har skapat.

Med hjalp av posten och postgirot ar det mycket enkelt aU rekvirera information
fd'm Sverigedemokraterna. Har ar exempel pa material som vi saIjer!

Avgifter
Medlemsavgift, kalendedr.. 150 kr
Medlemsavgift, 2 M 300 kr
Medlemsavgift, livstid 1500 kr
Medlemsavgift, stud (kalenderar).... 125 kr
Infonnationspaket............................. 30 kr
Program "For Sveriges basta" 30 kr

Tidningar
Sverige-Kuriren, prenumeration 6nr.. .
Sverige-Kuriren nr 1.. .
Sverige-Kuriren nr 2 .
Sverige-Kuriren nr 3/4 .
Sverige-Kuriren nr 5/6 .
Gjallarhomet nr 1 .

120 kr
20 kr
20 kr
30 kr
30 kr
20 kr

S1 Karl XII i slaget vid Narva (ar 1700), Pris 25 kr
S4 Varfor vi inte kan lita pa massmedi, Pris 35 kr
S9 Det gilller vara rattigheter, Pris 35 kr
S12 Kommunistemas heliga kIig, Pris 95 kr
S18 Tal av Jean Marie Le Pen (1988), Pris 30 kr

Klistermarken
SD1 Blandade klistermarken 100 st/50 kr

Faktablad
F2 Sjobo - ett foredome. 10 kr/st
Flygblad
F9 100 st blandade flygblad. 40 kr

Dekaler (1farg) 10 kr/st
D4 Dtan svenskar stannar Svenge
D6 Ett hjarta fOrSvenge
D7 Kommunism nej tack!
D13 Sjobo visar.vagen
D15 For ett svenskt Svenge

Trojor
Tl , T-shirt 'Trana for Svenge" (runskrift) 90 kr
1'2, T-shirt "Nationell solidaritet" 90 kr
T3, T-shirt "Sj6bo ett f6redome" 90 kr I Riksorganisation:
T4, College 'Trana for Svenge" (runskrift) 150 krSD Box 60015. 10401 STOCKHOLM
T6, College "Nationell solidaritet" 150 kr ' Tfn 08-422532
T7, College "Sjobo ett f6redome" 150 kr Medlemsavgiften till: PG 234565-0

SverigedeDlokraterna SD (Goteborg)
Box 50014, 400 52 GOTEBORG

Telefonsvarare 031-129146.
Postgiro: 38 05 85 - 0


