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Vi ar aven tacksamma for ekonomiska bidrag

Svensken ar lurad
Under de ekonomiskt expansiva aren - dB.valfarden byggdes och Socialdemokraterna satt vid makten - forstarktes det sociala skyddsnatet genom medborgarnas
skattebidrag till var gemensamma statskassa. Vi svenskar kunde forsvara vara
skatter genom att stolt framhalla att de utgor kapital sam 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 omviirlden beundrade vart sociala och
ekonomiska valfardsbygge. I Sverige tog vi hand om vara medborgare. Sociala
orattvisar 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 f8.ngelserna. Sverige blev demokratins spjutspets i viirlden. Drommen om Per Albins folkhem hade gatt i uppfyllelse.
Svenskarnas godhet och solidaritetskansla for de mindre lyckligt lottade bidrog
till att h8.lla sam man nationen och skapa ett varmt och ombonat samhalle. Men
folkhemmet hade redan borjat brytas ned inifran.
Svensken sam bara hade gott i sinnet trod de sina styresman om gott. Den svenska godheten overgick i godtrogenhet och naivitet. Nar politiska extremister och
internationalister
inoItl. framst socialdemokratin borjade forskingra ur den gemensamma kassan for vansinniga politiska experiment var vi fortfarande aning!Osa,knappt kritiska.
Medel sam hederliga arbetare inom alIa yrkeskategorier med stor moda slitit
ihop under !Often om en !jus framtid, borjade nu spenderas utan hansyn till vara
nationella intressen.
Miljarder i "u-hjalp", och miljarder till massinvandring fran tredje varldens konflikthardar och bidrag till unga friska 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 strom mar 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 kompen sera minskningen av vart eget folk.
Nu nar valfardsbygget riimnat, internationalisterna
skapat svara, nast intill
o!Osliga, problem har det sOkande svenska folket funnit att vagen till rattvisa
heter sverigedemokrati. Sverigedemokrati ar omsorg om vara svenska varden.
Sverigedemokraterna
iir en politisk saneringsrorelse, vars framsta uppgift
maste bli att restaurera nationen och ge vart folk en ny tro och hopp om en ljus
svensk framtid.

Kalla fakta
Den totala flyktingrelaterade invandringen till Sverige ar 1989
var 39.300 personer . En sifrra som kan ha skymtat fOrbi i massmedia ar 24.789 personer men da har man ~
raknat med sk
jamstallda flyktingar och anhoriga.
(Kalla: Statens invandrarverks statistik)
90 procent av de asyls6kande som kommer till Arlanda saknar
pass eller andra id-handlingar, manga har ocksa forstort sina
flygbiljeUer sa aU det inte gar aU spara avreselandet.
(Enligt Arlandapolisen)
Enligt polismastare Kaj Hansson i Ystad ar minst 75 procent av
de asylsokande som kommer dit ekonomiska flyktingar .
Sveriges flyktingataganden kostar 40 miljarder om aret.
(Maj-Lis Loow i Vastmanlands lans tidning 90-02-23)
75 procent av HIV-positiva i vissa delar av landet ar invandrare
av utomnordisk harkomst.
(Dagens eko 90-03-20)
Varje riksdagsman!kvinna har minst 32 316 kr i manadslon inkl
eU skattefritt traktamente pa minst 7 350 kr. Det ar vanligt med
ca 40 ()()()kr i manaden.
(SvD)
Bilismen beskaUas varje ar pa ca 42 miljarder kr av vilka endast
16 kommer tillbaka till trafiksystemet.
(SvD)
enligt en ny praxis som hailer pa aU utarbetas skall sk "flyktingar" som ar AIDS-sjuka men inte har nagra andra skal att stanna
i Sverige fa stanna pga sin sjukdom.
(SvD 9(0705)
OBS!

Massmedia beskyller ofta Sverigedemokraterna for logner.
Darav har samtliga fakta pa detta flygblad en kallangivelse.
Spara detta flygblad och jamfOr med vad massmedia kan
komma aU pasta om det.

Detta viII vi!
• Stoppa ~invandringen
narstAende lander.

och begransa invandringen till kulturellt
'

• Verka for att utom europeiska invandrare flyttar hem till sina hemlander eller till dem narstAende lander, dar de lattare kan anpassa sig.
• SM vakt om de aldres ratt till en pension att leva pa, och se till att aldringsvarden fungerar som den skall.

• Ge polisen de resurser de behover for att tackla den alltmer utbredda
och okande brottsligheten.
• Nej till EG, det skall inte sitta nagra pampar i Bryssel och diktera
svenskars villkor . De som foresprakar EG brukar pasta att norden tillsammans kan fa inflytande , vilket ar fel da ett land som Frankrike
ensamt skulle ha fler roster i EG.
• Nej till moskeer, bland annat darfor att islams kvinnosyn skiljer sig sa
mycket fran svenskt demokratiskt synsatt.
I det kommande valet kommer vi inte att ha resurser att distribuera flygblad och valsedlar till .iilla hushaJl. Du kan rekvirera
valsedlar fri.n vArt kansli. Men du kan ocksa ta en blank valsedel
och skriva
SVERIGEDEMOKRATERNA (utan bindestreck)
inget annat, och din rOst kommer att raknas. Vi kommer att
stalla upp i saval riksdags- som i kommunalvalet.
Var paroll ar SVENSKARNA FORST.
Om du vill bevara vart land fritt och oberoende med bostader
at alIa svenskar. Med arbete at vara egna medborgare. Med ett
bra forsvar. Med strangare straff for grova och upprepade brott.
Om du villleva i gemenskap med ditt eget folk, med samma historia och samma kulturella bakgrund, da finns det bara ett parti
SVERIGEDEMOKRATERNA.
Vi ar inte som ALLA DE OVRIGA P ARTIERNA, beredda att salja
vArt land, var kultur och identitet for priset av nagra invandrarroster.

