
Eft or over tio ar sedan varnade vi fOr
hur det skulle se ut idag, medan
etablissemanget talade om det

mangkulturella paradiset. Tyvarr hade vi ratt.
Hur kommer aldrevarden se ut for fyrtiotalis- .•..<:
terna nar vara gamla far illa redan idag? 4,"lY

Valdsbrotten okar och blir bara mer bestialis- 4~
ka, men dagens politikerklass vagar inte e
ens nudda vid de problem de sjalva C •
skapat. Vi har sagt det forut men ~O
det fortjanar att sagas igen: ~'ff.O
Vi kommer med natur- ~~'
lagsbunden sakerhet sa ~.,.
smaningom fa liknande~(lJ
konflikter som i det
fd. Jugoslavien.

.;:;.",
Det vi ser idag - men "0'

som den stora massan ~
av befolkningen val- vk ~
jer att stoppa huvudet ~
i sanden infor - ar o~.
endast en vastanpust
av det som drabbar
oss framover. ~;~,~,ttet~C

- kIig sky digbet
Har vi svenskar verkligen

ratt att pa nagra ar forstbra det
som tagit tJsentals ar att skapa? Det begas
idag en kriminell handling mot Sverige pa ett
satt som saknar tidigare motstycke.
Hur lange ska du blunda for vad som hander?
Har vi ratt att gora sa bar mot kommande
generationer svenskar?!

och tillater inte en fri opinionsbildning och
yttrandefrihet. De anvander t.o.m. skattemedel
for att i "attitydfOrandringskampanjer" (ren

hjarntvatt) andra folkets uppfattning
Ba och tala om vad som

ar tillatet att tycka,
d.v.s. etablisse-
mangsuppfatt-
ningen. For att
behalla makten

tilldelar man sina
partier 586

:g miljoner (1996) om
: aret i partistbd samtidigt som
~ hela valfarden brakar ihop.
E~ Politikerna har skankt bort vart

~~ land, stoppar kritiken mot det- genom att skandalisera varje
"$ person som offentligt proteste-

.1$ rar, och sakrar makten genom
~ att tilldeia sig sjalva ekonomiska

iOl' medel fOr detsamma.

ArbetslOshet ...
Politikerna har under de senas-

.• :"'t'O:tetjugo aren tagit hit ca. en mil-
jon manniskor fran jordens alIa

horn. Antalet arbetstillfallen ar idag unge-
far lika manga som fOr tjugo ar sedan.

Ar det konstigt aU Sverige har
en konstant baksmalla?

Vand pa bladet och se vad
Sverigedemokraterna

vill gora at dessa problem!

Etablissemanget* sviker svenskarna och
maste bytas ut. De ar dessutom diktatoriska

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

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

============: I

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

d 53 - Vi tar inte hand om
An ers . h VI• 1 men dasemot arvara gam a .
did att ta hand om mannlskor s.0m
kommer hit fran jordens alla horn.

Hur ser Sverige t .
V'lk u om tlO ar.

J en framtid har vara barn?

f d telefonist.
Gun Kullberg. "'1" 't for att
V' maste alla hp pas a •

ko~struktivt forsoka fa till st~~dVell~
. D t as fruktansvaH

f6randnn~I'1 e. barn ska behova
ket samha e vara
vaxa upp 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 svenskar-
na 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.

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 civildepar-
tementet(!). Ett politiskt beslut i Stockholms kommun fOrbjuder Sverigedemokratema att hyra offentliga
lokaler fOrpartimoten. 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 tra-
giskt, eftersom politikema inte har genomfOrt nagra grundlaggande systemforandringar.

III'or persollligt allSllar.
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 beslut 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.

Vi ger dig eft alternativ! . Du har din rost!
Forhoppningsvis haHer Du med oss. Om det anda skulle vara nagot du tvekar over i viirt stalln ings-
tagande 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!
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Linnea 85. - Jag kanner inte ten
mig langre i Svenge. Jag tyc er
ver1digen synd om alia fmasven-
ska ungdomar som ska behova ta
over det har samhallet. oVa1 hcf;

olitikema gjort med vart an .
tack och lov for Svengedemokra-
tema.

Steve 27 oJ .
det finns'f~k %e~lf~t~ard~gk" - Att
som baller pa att h" d mllr er. vad
ofattbart, och aHa ~~ a ar na~tan
det.men jnte kan Jyft somh mar~t
att andra a d I ~.en and for
Hitt, heJa ftate~~' p~et ar mte precis
rat ar ju jpang ~.. opaganda-appa_
men a"nda"Pk" or ~tt fa foJk tystaanner Jag tt '. ,SD ii.rpa ratt vag. a VI mom

Tor 28 med familj. - lnnan vi kon-
taktad~ SD kandes det som o~ f~~~
bara var vi som reagerade. mo tt de

. mh"llet Nu vet Jag afallet I sa a . 0 0 'kter men
fiesta faktiskt har vara aSl
inte vagar saga det.

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

http://www.sverisedemokraterna.se

