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Din rost i Molndal'
Invandrarverket minns vart omtalade flygblad om "flyktingarnas" aHa
bidragsrattigheter. Det bladet fick upp ogonen pa manga, eftersom det
avslojade vilka summor "flyktingar" kunde ges.
Vi tvingade genom detta invandrarverket att ga i svaromal. De
anvande sina rikhaltiga resurser till att smutskasta oss och skylla oss
for lognare och rasister. Nar sedan bidragen togs bort, for att ersattas
med rante- och amorteringsfria "Ian", tog t.o.m. Folkpartiet at sig
aran for den forandringen.

NU ANGRIPER VI DE NYA REGLERNA
Och se...
Samma visa en gang till. Invandrarverket vast ger ut en attasidig stencil lagom innan valet, dar fOrsta sidan grallt och ogenerat skriker ut:
"Sverigedemokraterna Rasister och lognare." Med vara begransade
resurser kan vi inte distribuera den svarsbroschyr vi framstallt, men du
kan bestaHa den fran oss, varvid vi aven skickar med invandrarverkets
stencil.

DARFOR LJUGER INVANDRARVERKET!
Vilka ar da de morkermanniskor som doljer sig bakom dessa anonyma
organisationer, och varfor angriper de demokratin och rattigheterna
att framfora aven obekvama asikter? Varfor angrips de journalister
som skriver positiva saker om oss? Varfor ar det sa viktigt att fortsatta
den vansinniga massinvandringen? DET .ARDERAS LEVEBROD! De
tjanar pengar och har en trygg anstallning sa lange vi fortsatter ta in
hela varldens flyktingstrom. Inget annat land tar emot sa manga flyktingar i forhallande till sin folkmangd som vi gor! Tror du exempelvis
att Bert Karlsson som tjanar miljoner pa sina flyktingforlaggningar,
vill ha stopp for massinvandringen? NyDemokrati vill ha 20 000 flyktingar per ar!
Malet kan inte vara att hjalpa flyktingarna, det skulle man kunna
gora betydligt battre pa plats nere i de drabbade omradena. Det kan
inte heller vara att berika var egen kultur, for de foljder som blir resultatet av massinvandring kan ases over hela varlden. Fraga Amerikas
indianer vad de tycker om invandringen till deras land. Om du hittar
nagra indianer art fraga forstas, det ar inte sa latt langre!
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Dagens regering klarar inte av att hantera den okade brottsligheten.
Den har fullstandigt gett upp kampen mot det okade valdet och den
minskade respekten for bade lagar och medmanniskor. Kriminalvarden
kostar bara mer och mer, men till brottsoffren finns det inte nagra
pengar. SD vill satsa pa brottsoffren istallet for att skicka varstingarna
pa Vastindienresor!

LINDOMEMORDET
Att tva narkotikamissbrukande vaneforbrytare kan ta livet av en gammal svensk pensionar, genom att sla ihjal honom med en stekpanna,
och sedan komma undan genom att skylhi pa varandra, underkanner
den sittande regimen och dess sonderfallande rattsapparat. I SD:s
Sverige skulle de har tva inte ens gatt losa!
Dessutom maste de domare och lakare som frislapper svaca vaneforbrytare fa ta ansvar da de slapper ut forbrytare som samhallet borde
skyddats frin.
Molndalspolisen maste fa resurser att ta upp kampen mot brottsligheten. Saval ekonomiska medel som battre juridiska mojligheter.
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LAT MOLNDAL VISA VAGEN!
• FOLKOMROSTA OM MOLNDALS FLYKTINGPOLITIK
• BEKAMPA BROTTSLIGHETEN INTE BROTTSOFFREN

• HALL MOLNDAL FRITT FRAN KNARK
• GE STOD TILL POSITIV FORENINGSVERKSAMHET
• INFOR BETYG I ORDNING OCH UPPFORANDE
~

"Det ar inget fel att skicka varstingarna till Vastindien,
felet ar att de kommer ti/lbaka igen!"
Anders Klarstrom i Almedalen 1991

Ansvaret ligger has Dig...
De flesta klagar pi de styrande och tycker att det ar hog tid for
forandring. Andi rostar de pi gammelpartierna val efter val, och
undrar sedan varfor inget hander!!!

KopvARA

VALKLISTERMARKEN

Dessa tre marken koper du i buntar om 150 st.
50 kr insattes pi Pg: 38 05 85-0 eller bifoga~ vid bestallning.
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ROSTA PA
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Box 50014,40052 GOTEBORG

Val-info: 031-12 91 46
KOMMUN

LAND STING

RIKSDAG

Du kan besriilla valsedlar fran oss, men om du inte fatt tag i valsedlar, kan du skriva Sverigedemokraterna pa en blank valsedel. Observera att partinamnet maste sta i
ett ord, utan bindestreck. ROST A pA OSS AVEN illL KYRKOFULLMAKTIGE.

Lagg din rost

pa ett starkt altemativ, rosta pa

SVERIGEDEMOKRATERNA
Box 500 14 40052 Goteborg Tel: 031-12 9146 Pg: 38 05 85 - 0

Ring sa skickar vi ett informationspaket!

