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'Jag vill inte all
mina barn ska vax-a upp
iell mangkulturellt
samhalle. "

Per Emanuelsson
ar Sverigedemokraternas fbrsta namn i Malndals kommun. Per sitter
med i Sverigedemokraternas riksstyrelse, dar han suttit med sedan han
valdes in pa arsmatet 1995. Aktiv i Sverigedemokraterna blev Per 1993
Har pa vastkusten ar det Per som ansvarar for aktiviteter, maten och
sammankomster.

Polisens resurser
minskar for varje ar. Standiga omorganisationer och personalnedskarningar
far till foljd att man knappt kan kanna sig trygg langre. Sverigedemokraterna
vill kraftigt aka polisens resurser i Sverige i allmanhet och i Molndal i
synnerhet. Om man provar med att kraftigt aka polisens bevakning och
narvaro under exempelvis ett ar i Molndal, ar vi overtygade om att det
kommer att bli en vinst for samhallet. Mindre inbrott, misshandel, bilstolder
o.s.v. kommer att kompensera satsningen.
Men framst av aUt; Man kommer att kunna kanna sig tryggare!



Arbetslosheten
i Molndal ar orovackande hog. For narvarande gar c:a 2000 personer utan
arbete I Molndals kommun. Detta samtidigt som varden knappt har resurser
att ta hand om dom i samhallet som behover hjalp. Situationen pa rhanga
vard/aldrehem ar - om inte lika illa som skrackexemplet i Solna - manga
ganger oacceptabel. Politikerna bestammer att det ska sparas pa varden,
vilket innebar personalneddragningar. Foljden av detta blir att den personal
som ar kvar far en he It oacceptabel arbetsmiljo och sliter ut sig.
Detta samtidigt som massor av manniskor gar arbetslosa!
Kostnaden for att anstalla arbetslosa inom yard och omsorg blir forsumbar.
Nar man raknar in livskvaliteten for de anstallda personerna respektive
vardtagarna blir det en ren vinst for samhalIet!
Sverigedemokraterna kraver att sparandet inom vardsektorn maste ses over.
Givetvis ska det inte slosas men som situationen ser ut idag kommer det inte
att fungera i framtiden.
Arbetsdelning ar ett annat forslag fran Sverigedemokraterna. Manga har
arbetat i flera ar och kan tanka sig att under en tid vara ledig med A-kassa.
Samtidigt far nagon arbetslos mojlighet att via ett "riktigt" arbete komma in
pa arbetsmarknaden. Detta kostar ingenting. Tvartom, detta ar ett forslag
som gynnar alIa parter.

Flyktingar
fortsatter att komma till Molndal trots att vi lange varnat for att statens
bidrag till MobrJ.als kommun tar slut efter en tid. Da arbetsmarknaden ser ut
som den gar idag, och troligen for overskadlig framtid, innebar detta att
invanarna i Molndals kommun far betala hela kalaset, da flyktingarnas
mOjlighet till forsorjning oftast ar via socialbidraget. Socialbidraget ar, till
skillnad fran A-kassa och liknande, kommunala pengar som kommunen far
in via kommunalskatten. Vad ar nasta steg? HOjd kommunalskatt?

Lindomemordet
ar fortfarande, efter nastan 8 ar, olost. Tvartom har en av mordarna fatt
45 000 i ersattning fran staten!
Hogsta Domstolen vill inte ta upp falIet, ej heller Europadomstolen. Hur
mycket lidande och kostnader har inte dessa mordare kostat samhalIet?
Sverigedemokraterna kraver att forbrytarna sparras in pa livstid. Med livstid
menar vi livstid och inget dalt.



Du bes eemmer sjCilv!
Manga manniskor sitter vid koksbordet och beklagar sig
over hur samhallet styrs, klagar pa alIa palitiska skandaler
ach diverse kommunala fallskarmsavtal. Man tycker att det
ar hog tid for en forandring.
Anda rostar de pa de s.k etablerade partierna val efter val,
ach undrar sedan varfor inget hander!
Kasta inte bart Din rost pa samma gamla partier.
Lagg Din rost pa det palitiska alternativ sam garanterat
kammer att markas.

Valj Sverigedemokraterna 20 september!

Om Du behover fIer valsedlar kan Du bestalla fran ass!
Valsedlar kommer aven aft finnas po de fiesta

postkontor/vallokaler i Molndals kommun.
Om du inte hittar vara valsedlar kan Du ta en "blank" ach

skriva: Sverigecemakraterna
Tank po aft skriva som eft or.; - utan bindestreck!

Besok garna var hemsida pa Internet dar Du aven hittar vart
partiprogram ach mycket annat:

www.sverigedemokraterna.se
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Sverigedemokraterna~
SD-Molndal, Box 25,43721 Lindome.

Pg: 199348-4 Tel: 031-417244.

http://www.sverigedemokraterna.se

