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AR DU FOR ...
• En b~Htremiljopolitik?
• En god sjukvard at alia aven i framtiden?
• En bibehallen standard pa pensioner och
aldringsvard?
• En hojd status for familjen i samhallet?
• Ett battre stod for barnfamiljerna?
• Ett starkare forsvar?
• Skarpta straff fbr grova och upprepade brott?
• Att infora beslutande folkomrostningar i viktiga
fragor?

Vilken vag valjer du
den 18 september?
M. Fp.C. S. VPK :s vag.

Sverigedemokratemas

vag.

• Demokratin forsvagas.

• Starkt yttrandefrihet
demokrati.

• Byrakrater bestammer
over folket.

• Fler folkomrostningar och mer
folkligt inflytande i samhallet.

• Dyr byrakrati och sloseri med
skattebetalarnas
pengar.

• Skattesparande. Skattemedel
at svenska behov i forsta hand.

• Fornekande av den svenska
kulturen.

• Framjande av den svenska
kulturen.

• Svek mot fattiga barnfamiljer.

• Extra stod at svenska barnfamiljer med laga inkomster.

• 30 000 aborter per ar.

• Atgarder [or att minska antalet
aborter.

• Stordrift inom jordbruket.

• Smaskalighet

• Fortsatt massinvandring
[ran jordens alla horn.

• Restriktivare Dyktingpolitik.
AterDyttning av illegala och
kriminella invandrare.

• Inga atgarder
mot brottsligheten.

• Krafttag mot den
grova brottsligheten.

• Fortsatt verkningslos

u-hjalp.

och

in om jordbruket.

• Ideell u-hjalp med kvalitet.
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Pa baksidan

kan du liisa mer
om Sverigedemokraterna.

Har finns Sverigedemokraterna:
Sverigedemakratema
ar ett natianellt inriktat parti sam bildades
den 8 februari 1988. Partiet stillIer upp i saval riksdagsvalet sam i
kommunalvalet i GOteborg.

Valsedlar och information om Sverigedemokraterna
kan du besUilla fran:

Sverigedemokraterna,
Box 60015, 104 01 STHLM.Postgiro: 23 45 65 - O.
Automatisk telefonsvarare 08 - 42 25 32.
Partikansliet direkt (deltidsbemannat) 08 - 18 84 95.

SD-Goteborg
Box 50014,
400 52 GOTRBORG

Sandningstlder i
GOteborgs nan-adio.
K 0 mmer
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Postgiro: 38 05 85 - 0

Du kan bestillia valsedlar till kommunalvalet i
G6teborg fran ovanstaende adress.
Medlemsavgiften i Sverlgedemokratema ar 100 kr. Vi ar ocksa tacksamma for ekonomiska bidrag. Anvand Sverlgedemokratemas
postgiro 23 45 65 - 0 for avgifter och bidrag. Du kan ocksA prenwnerera pi
var tidning Sverlge-Kurlren. 100 kr for 6 nr. Bestiill ett provnwnmer
for 25 kr. Vill du veta mer om Sverlgedemokratema kan du bestiilla
ett informationspaket for 25 kr.

Rtista pa OSS i valet genom att anvanda
Sverigedemokratemas egna valsedlar.
Du som inte fatt tag i vcira valsedlar kan skriva
®W~4!@cQl@f[[l@lli.J1'if,~~
pa en blank valsedel sa
bUr rosten giltig.

Svensken ar lurad!
I

Under de ekonomiskt expansiva aren - da valfarden byggdes och socraldemokratema satt vid makten - fOrstarktes det sociala skyddsnatet genom
medborgamas skattebidrag till var gemensamma statskassa. Vi svenskar
kunde forsvara vara hoga skatter genom att stolt framhalla att de utgor
kapital som investerats i var framtid nar vi blir sjuka eller gamla.
Till statskassan flot det in stora summor. Miljarder och ater miljarder. Sverige blev en av varldens rikaste nationer och omvarlden beundrade vart sociala och ekonomiska valfardsbygge. I Sverige tog vi hand om vara medborgare. Sociala orattvisor var for oss nagot frammande och fanns bara i
avlagsna fJarran lander. Korruption, visste vi inte vad det var, och
brottsligheten var sa lag och oforarglig att man talade om att lagga ned
fangelsema. Sverige blev demokratins spjutspets i varlden. Drommen om
Per Albins folkhem hade gatt i uppf'jllelse.
Svenskamas godhet och solidaritetskansla for de mindre lyckligt lottade
bidrog till att halla samman nationen och skapa ett varmt, ombonat
sam Mlle. Men folkhemmet hade redan borjat brytas ned inifran.
Svensken som bara hade gott i sinnet trodde sina siyresman om gott. Den
svenska godheten overgick i godtrogenhet och naivitet. Nar politiska extremister och intemationalister
inom framst socialdemokratin
borjade
forskingra ur den gemensamma kassan fOr vansinniga politiska experiment var vi fortfarande aningslosa, knappt kritiska.
Medel som hederliga arbetare, gruvarbetare, skogsarbetare, fiskare, industriarbetare, jordbrukare och andra med stor mooa slitit ihop under lorten
om en ljus framtid borjade nu spenderas utan hansyn till vara nationella intressen.
Miljarder i "u-hjaJp", och miljarder till massinvandring fran tredje varldens
konflikthardar och bid rag till unga [riska lycksokare, som har bjuds en
lattjefull tillvaro.
Sverige ar inte langre en svensk nation. Nativiteten ar forintande lag och
massinvandringen
slar alia rekord. Folkhemmets medborgare gar pa
kryckor, men anda strommar invandrarna in i landet pa inbjudan av ett
fatal valavlonade och lands-fOrradiska extremister.
Forfattaren P C Jersild foreslar en kraftig okning av invandringen fOr att
kompensera minskningen av vart eget folk.
Nu nar valfardsbygget ramnat, internationalisterna
skapat svara, nast intill olOsliga, problem har det sokande svenska folket funnit aU vagen till
n'Htvisa heter sverigedemokrati.
Sverigedemokrati ar omsorg om vara
svenska varden. Sverigedemokraterna ar en politisk saneringsrorelse, vars
fra.msta uppgift maste bli aU restaurera nationen och ge vart folk en ny tre
och hopp om en ljus svensk framtid!

Sverigedemokraterna (SD)
Box 50014, 400 52 GOTEBORG
.
Postgiro: 38 05 85 - 0
Ovanstaende text ar ha.mtad ur SD:s tidning Sverige-Kuriren nr 2.

