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UtHinningar
bakom vart tredje valdsbrott i Sverige
Vad ar det for samballe de etablerade partiema haIler pa att skapa? Ungdomar
bevapnar sig, ran ocb mord okar i antal. Statistik visar att den okande valdsbrottsligbeten ar en effekt av Sveriges liberala invandringspolitik.
Media ocb politiker erkanner att invandrare ar kraftigt overrepresenterade nar det
galler valds- ocb narkotikabrott. Men aU invandrare begar brou beror pa att vi
svenskar inte slappt in invandrama i samhaIlet, bavdar de. Riksdagsledamoten
Elisa Abascal Reyes kommenterade Stureplansmorden i Stockholm med: "Se
vilket samhalle vi bar skapat fOr invandrarna ... Nu maste vi satsa mer pa dem."
Den enda statistiken pa omradet bandlar om de invandrare som bar utJiindskt
medborgarskap. Dessa utgor en tjugondel av Sveriges befolkning (5,5%), men de
begar en tredjedel av alIa grova brott:
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AlIa siffror ovan galler ar 1993 oeb iir
hamtade ur SCB:s promemoria 1994:1.
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Hos SCB raknas alIa andra generationens invandrare (invandrare fodda i Sverige
av minst en utlandsk foralder), samt alIa invandrare som fatt svenskt medborgarskap in i gruppen "svenskar" i statistiken. Om invandrarna fortsatter aU vara lika
brottsliga sedan de blivit svenska medborgare far man anta att en rejal del av de
"svenska" brottslingama ar personer med utlandsk bakgrund. Det bar till exempel
framkommit att pa Kronobergsbaktet i Stockholm bade 60% av de ungdomar som
togs in 1994 invandrarbakgrund, av dem under 18 ar bade bela 88% utlandsk
bakgrund. (polisens siffror, ur Sydsvenska Dagbladet 4/4 1995)
Sverigedemokratema villliksom de fiesta svenskar* ba ett stopp for invandringen.
Invandringspolitiken kostar miljarder arligen, ocb forvandlar stegvis Sverige till
ett nytt USA med invandrartata storstadsgetton ocb an mer stegrad valdsutveckling. Att Sverige procentuellt sett tar emot i sarklass flest flyktingar av alIa lander i
Vasteuropa loser inte varldens problem - men skapar stora problem i vArtland.

* Kalla: En lang rad opinionsundersokningar,bl.a. SIFO(Expressen6/9

1993).

Gott djurskydd
- en hederssak for Sverige
I det moderna samhallet ses djur alltmera som produktionsenheter och inte langre
som levande varelser. Djur har lange fAttutstA onOdig smiirta och radsla orsakad
av samhallet i rent vinstgivande syfte. Sverigedemokraterna anser det vara en
nationell hederssak att Sverige uppratthAller ett gott djurskydd.
• Djurbesattningarnas stodek mAste Mllas inom rimliga granser. Stordrift i
lantbruket mAste motverkas dAderma ofta ger en ovardig behandling av djuren.
• HArdare kontroll av liikemedelsindustrin for att minimera antalet djurforsok. I
dag utfors mAnga likartade djurforsok av konkurrerande foretag i rent
vinstsyfte.
• Skiirpta straff for djurplAgeri. Utnyttja mojligheterna for djurMllningsforbud i
sWrre utstrackning. Battre tillsyn av lageftedevnaden pA detta omrAde genom
decentralisering av lansveterinarernas verksamhet.
• For Sverige frammande och grymma slaktmetoder som halal- och koscherslakt
iir otiinkbart att tillAta.

All naturskadlig verksamhet
maste upphora
Under de senaste Artiondena har vi fAtt se hur sArbar naturen ar. Forsurning,
luftfOroreningar och fOrgiftade vattendrag ar result at av ovarsam hantering av
miljoskadliga amnen. Miljopolitiska beslut hOr till de mest betydelsefulla
eftersom de pAverkar oss i hog grad bAde nu och i framtiden. Sverigedemokraternas miljopolitiska mAl ar att radikalt och i snabb takt skapa ett
Sverige diir all verksamhet som skadar vAr natur och balsa upphOr.
• Kretsloppet i Sverige mAste oka - 1M foretagen i hogre grad ansvara fOr
Atervinning av deras eget emballage och miljOfarliga engAngsprodukter.
• Miljoanpassa skattesystemet. Dvs hOj skatterna for miljofarliga alternativ och
sank skatterna pAarbete.
• Subventionera ekologiskt odlande - gifterna inom jordbruket mAste minskas.
• Subventionera miljovanliga transportmedel som tAg och spArvagn.
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sager:

Uigg ned SIDA och gar uhjalpen ideellt organiserad.
InfOr en pensionarsminister - garantera de gamlas trygghet.
Skarp straffen for grova och upprepade brott.
Folkomrostningar i viktiga fragor, pa kommun- och riksniva.
Stopp fOr massinvandringen - starta ett aterflyttningsprojekt.
Hjalp flyktingarna i deras naromraden.
Motprestation fOr utkvittering av socialbidrag eller A-kassa.
Inga fler nedskarningar inom skolan - de unga ar var framtid.
Bekampa arbetslosheten - anvand de tiotals miljarder som
laggs ut pa flyktingmottagande till att skapa riktiga arbeten.
Om du vill veta mer, begar ett gratis informationspaket eller
bestall vcirt partiprogram pa postgiro 234565 - O. Du som delar
vcira asikter kan bli stodmedlem i Sverigedemokraterna for 200:-,
eller om Du ar under 21 ciri vcirt ungdomsforbund SDU for 50:-.
Anvand postgiro 23 45 65 - O.
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