Del ar i ~~
seplemberj}
del hander!
Lat oss visa aU vi ar emot EU och emot ett mangkulturellt valdssamhtille.
Kom till vara septembermanifestationer.
Vi bjuder pa tal, underhallning
och fOrhoppningsvis trevliga valmbten. Det ar viktigt att vi blir manga sa
att det syns att svenskama, utan att vara framlingsfientliga, ar kritiska till
den misslyckade nyktingpolitiken.
Mikael Jansson
PartiordfOrande
Sverigedemokratema

;1i,llll:III·II~i,lrllll[Ii.I:llll!.lifl"!.
5 och 19 september
KI.11.00
Plats. Baltesspannarparken
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5 och 19 september
KI. 11.30
Plats. Sodergatan
9 september
KI. 17.00
Sodergatan
Triangelplan
Sodra Tullgatan
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5, 12 och 19 september
KI. 12.00
Plats. Serge Is ~rorg

VALFINAL I

STOCKHOLM
Sverigedemokraterna
har gHidjcn att kunna inbjuda till ett alldcles unikt tillftille
att Iyssna pfl tvfl stora nationaldemokratiska politiker frfm Franknke och Tyskland.
Till v~rt sista stom mOte i valspurten har vi bjudit in Franz Schonhuber (tidigare ledare fOr Republikanerna.
numera toppkandidat fOr DVU) samt Yvan Blot.
EU-parlamentariker for Front National. Dc biigge inbjudna har utmarkt sig som
synnerligen engagerade politiker och har skrivit flera b(x:ker vardera.
Till denna tillsUillning saljs biljetter (som du som medlcm har fortur till) fOr
endast 20:- styck. Tyvarr ar antalct bcgransat. men vi siiljer s&I;'\ngt lagret racker.
j)!alsen ar Stockholm 12 septcmber. med upphiillltningsplatser vid flera stallen
som meddclas de som kapt biljetter. Ett oavvisligt krav ar att
alia niin mande har korrekt kladscl och upptrader stadat.
Vi hoppas alt mflnga av Er kommer alt kt)pa biljetter till delta
evenemang som garantcrat kommer alt bli det mest omtaladc
motet i fir!
<t
Biljctter kan bestiillas frfln kansliet pc"l
Pg: 23 45 65 - O. glbm inte ange aelress
och telefonnummer.
Vi kontaktar Dig om
tid och plats.
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Besok fran franska
Front National.
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Sverigcdmdmtarns
hemsida? 8t rerum dirdu
kan ta nxb JD at mesta

Ge ev. ovcrblivna valsedlar till dina viinncr.
am valsedlarna inte
rackcr sc"lkan man skriva
"Sverigedemokrarema ..
p;'\en blank valsedel
som finns IX' alia val-

Du mr vat intc mi~
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EDLAR!
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Valjer du alt rornya
(cHer att for Wrsta
gangen) losa ett medlemskap i
Sverigedemokratema
sa kommer detta att
e;ilbhl"'l~ lQQQI!!

