SVERIGEDEMOKRA·TERNA
- for en trygg svensk framtid
• Sanera den svenska ekonomin.
Sverigedemokraterna kommer att satta stopp for det utbreda slOseriet med vara skattemedel och spara stora
belopp at skattebetalarna. Byrakratin inom all offentlig ve.rksamhet kommer att minskas kraftigt. Inga nya
utlandslan, med dyra rantekostnader som foljd, skall tas. Aterinfor valutaregleringen. Lontagarfondema avskaffas och smaforetagsamheten uppmuntras. U-hjalpen minskas och blir effektivare samtidigt som bidragsslOseriet upphor. Socialbidrag skall ges till behovande ochslopas for missbrukare och arbetsfora som kan fa
arbete. Minska imp orten och satsa mer pa svenska varor.

• Skarp straffen for grova och upprepade brott.
Brottsligheten i Sverige blir aUt grovre och garningsmannen allt yngre. Socialdemokratema har suttit med
armarna i kors. Vi Sverigedemokrater vill ge polisen och tullen de resurser de behover for att komma tillratta
med brottsligheten. Utdomt straff skall galla oforkortat och verklig livstid inforas. Okat stod till brottsoffren.

• Stoppa

strommen av Iyxflyktingar frAn andra varldsdelar.

Pass- och identitetslosa skall avvisas vid gransen. Sverige kan ta emot seriosa invandrare fran kulturellt och
geografiskt narstaende lander. Ansokan om uppehalls- och arbetstillstand skall ske fran hemlandet och behandlas av polismyndigheten har.

• Stark familjens roll i samhallet.
Socialdemokratemas familjefientliga politik maste upphora. Vara barn ar manniskor som behover den trygghet och karlek som bara foraldrar kiln ge. Vi sverigedemokrater viII gora det mojligt for modem att vara
hemma pa heltid sa lange bamen ar sma. Vart mal ar ocksa att fa bort det dubbelarbete som sa manga barnfamiljer tvingas till for att overleva. Darfor viII vi ge extra ekonomisk kompensation till barnfamiljer med laga
inkomster. Inom ramen for var familjepolitik vill vi ocksa vidta atgarder for att komma tillratta med det hOga
antalet aborter.

• Arbete och bostader.
Battre planering och styrning av arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Overforing av improduktiv arbetskraft till produktivt arbete. Okad satsning pa arbete i glesbygden. AlIa arbetande skall automatiskt erhalla
en statlig inkomstforsakring som ersatter forlorad inkomst vid oforskylId arbetsloshet eller sjukdom.
Bostadskoema har blivit skandalost langa. Sverigedemokraterna skall komma tillratta med detta genom en
andrad familjepolitik och genom att svenskar alltid ges foretrade till bostader.

• VArd och aldre

omsorg.

Ansvariga politiker har lange havdat att varden i Sverige fungerar val. Sanningen ar att bade varden och aldreomsorgen fungerar allt samre och gar mot en katastrof om inga atgarder vidtas. Sverigedemokratema
anser att det gar att skara ned rejalt inom sjukvardsbyrakratin och lagga over resurserna till att forbattra
varden. Genom kompletterande privata vardinitiativ kan vi fa bort koema.

• Battre skola och utbildning.
Barnen ar var framtid. Det ar av storsta betydelse att elevema far lara for livet. Samhallet maste svara for
att skolan ger alIa elever normer och disciplin. Etik och moral skall finnas pa skolschemat. Eleverna bor
ocksa fa okat ansvar och praktiskt hjalpa till att ansvara for den egna arbetsmiljon.

• Landsbygden

mAste bli levande.

Storstaderna har fatt vaxa alltfor snabbt. Foljden har blivit bl a landsbygdens avfolkning, miljoproblem, bostadsbrist, anonymitet och utslagning i storstadema. Sverigedemokraterna viII pa allvar motverka denna utveckling genom att begransa livsmedelsimporten och satsa pa utveckling (istallet for nedlaggning) av det
svenska jordbruket.

• Nej till EG.
For ett parti som bedriver en nationellt inriktad politik ar det sjalvklart att saga nej till EG. En EGanslutning gor att det svenska folket far mindre inflytande over sitt eget land. Fler nedlagda jordbruk och
okat importberoende blir ocksa foljden.
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Sverigedemokraternas
in vandringspolitik!
• Sverigedemokraterna anser att de nuvarande riksaagspartiernas
forvandling av det svenska Sverige till dagens "mangkulturella" internationella blandsamhalle ar ett stort svek mot svenska folket. Politikerna har gjort Sverige till ett invandrarland over huvudet pa det
egna folket.
• Sverige har lange tagit emot ett mindre antal seriosa invandrare
fran geografiskt och kulturellt narstaende lander. En sadan politik
kan vara bra for Sverige eftersom en naturlig assimilering blir foljden.
• Att daremot ta emot stora grupper utomeuropeer fran vitt skilda
kulturer splittrar var nationella gemenskap och hotar var kulturella
och etniska identitet. Sverige skall inte vara internationell hemsamarit och hjalpgumma for varldens alia asylkravande. Vi maste borja
med att ta itu med vara egna problem inom landet.
• Sverigedemokraternas invandringspolitik syftar till att bevara Sverige som en trygg svensk nation.

~

Oetta blir verklighet nar SO far politiskt inflytande:

!&'

Invandrarverket laggs ned och asylanterna far hjalp att resa hem.

!&'

Pass-, visum- och identitetslosa skall awisas vid gransen.

Alia som avser att invandra till Sverige skall fran hemlandet ansoka
om arbets- och uppehallstillstand hos den lokala polismyndigheten
har. Varje serios invandrare fran kulturellt och geografiskt narstaende lander har goda forutsattningar att fa en sadan ansokan beviljad.

!&'

Inga asylkravande fran utomeuropeiska lander skall kunna erhalla
permanent uppehallstillstand i Sverige. lIIegala invandrare utvisas.

!&'

!&'

Genevekonventionen om flyktingmottagande fran 1951 sags upp.
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