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*Med etablissemanget menar vi i fOrsta hand
de etablerade politikema oeh massmedia.

Ring OJf • 4 f 72 44 sa skickar Ifi dig omgaende gratis information.
lInnehalier bl.a. partiprograml

============:

SD-Mii/ndal.
Box 25.43721 Lindome
Tel. 031 - 41 7244
Postgiro: 19 93 48 4

SD-Goleborg.
Box 30036.40043
Goleborg
Tel. 031 - 41 7244
Postgiro:38 05 85 - 0

ar.

I
Sverigedemokraterna
Riksorganisationen
~
Box 200 85
2;
104 60 Stockholm
~
TeL 08 - 641 2011
.t
Infolinje. 08 - 642 25 32 ~

Def behovs snabba afSarder! ~
5toppa massillilalldrillgell.
Med nuvarande utveckling kommer svenskarna bli i minoritet ca. ar 2050, och detta utan att svenskarna blivit tillfragade. Hur solidarisk man an vill vara med alla i hela varlden, sa ar det aldrig nagon som
har undrat om det ar solidariskt med svenskarna. Vi satter alltid svenskarna i framsta rummet och fOr
det svenska folkets val och overlevnad kravs fOljande:
• Ett snabbt stopp fOr all invandring.
• TilWilligt uppehallstillstand fOr utlanningar med uppdrag i inhemska fOretag.
• Hemsandande av aHa kriminella invandrare .• Ett atervandringsprogram fOr utomeuropeiska
invandrare dar sa manga som mojligt ska atervanda, med malet att Sverige ater ska bli svenskt.

Beklimpa lIilldet.
Vi kan inte vanta pa att vi sjaIva blir brottsoffer inn an vi reagerar! Valdet har fullstandigt exploderat
de senaste aren. Har kravs kraft-tag inte bara kraft-uttryck. Det ar samhallets huvuduppgift att skydda
medborgarna fran brottslingar, vilket inte sker idag.
• Lagg tonvikten pa att bekampa vaIdsbrott. • Riktiga straff fOr grova brott .• InfOr verklig livstid.
• Forekomsten av individer som Tomas Quick m.fl. gar att fragan om dOdsstraff bar tas upp till
allman debatt och folkomrostning.

Linnea 85. - Jag kanner inte ten
mig langre i Svenge. Jag tyc er
ver1digen synd om alia fmasvenska ungdomar som ska behova ta
over det har samhallet. oVa1 hcf;
olitikema gjort med vart an .
tack och lov for Svengedemokratema.

Viirlla Jfttrallde'rilletell.
Vi som har ifragasatt invandringspolitiken vet att det fria ordet ar borta . Insandare tas inte in. Ringer du in
till ett debattprogram i radion och namner nagot om invandringen blir du snabbt bortkopplad.
Terroristattacker har utforts mot Sverigedemokrater, av kommunist-sekter som fatt bidrag fran civildepartementet(!). Ett politiskt beslut i Stockholms kommun fOrbjuder Sverigedemokratema att hyra offentliga
lokaler fOr partimoten. Massmediema har futt spelrum att ljuga och vinkla nar det sker mot oliktankande.
• Slopa press-stOdet! • Ta bort partistOdet! (Som ligger pa over en halv miljard om aret).
• Gar det straffbart att begransa det fria ordet! • Infor en verklig och objektiv yttrandefrihet!

Riidda lllil'iirdell.
Vardcentraler stanger eller drar ned pa oppettider. Akutmottagningar stangs. Det handlar om liv eller
dOd! Vara barn och gamla kommer i klam i allt fler sammanhang. Vi har varnat fOr konsekvensema
under lang tid. Svensk ekonomi gar 1998 pa hogvarv. Efter hOgkonjuktur fOljer lagkonjuktur. Nar det
borjar ga samre fOr naringslivet och det darmed genereras mindre skatteintakter kommer det bli tragiskt, eftersom politikema inte har genomfOrt nagra grundlaggande systemforandringar.

III'or persollligt
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En av de vanligaste frasema som slinker ur en nutida politiker kan vara "Det ar inte mitt bord". Om du
vill staIla nagra riksdagsman till ansvar fOr be slut som togs i riksdagen ar 1994 sa kan du inte det idag.
De kan i godan ro sitta och ta emot sin digra riksdagspension. Resultatet ar ett helt ansvarslOst sarnhalle.
En stOrre fOrandring som omfattar hela samhallet och som kommer se till att aven det offentliga borjar
fungera ar infOrandet av personligt ansvar. Det innebar att man man alltid har en enskild person man
kan stillia till svars for en verksarnhet. Kannetecknande fOr folk ur politikerklassen ar att de avgar fOrst
nar en skandal avslOjats. Hur manga politiker bar pa oavslOjade skandaler? Nej! Det enda raka ar att de
ersatts med nationella svenskar som satter Sverige fOre sin personliga vinning.

Tor 28 med familj. - lnnan vi kontaktad~ SD kandes det som o~ f~~~
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Vi ger dig eft alternativ! . Du har din rost!

0

Forhoppningsvis haHer Du med oss. Om det anda skulle vara nagot du tvekar over i viirt stalln ingstagande bar du anda overvaga vad du lagger din rost pa. De etablerade politikema maste bytas ut!
De kor Sverige rakt ner i avgrunden.

Besok vir hemsida pi Internet: www.sverisedemokraterna.se
GRATIS informationspaket med
spannande innehall! Rins Nu!
~.'ado. t\alt~
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Johan 35. Statstjansteman.
d
_ politikema skulle forolange se. an
slutat tanka enbart p~ Slg sJalv~
och istallet lite mer pa folket so
rostar pa demo

