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Ja till 
samarbete...
Vi fördes bakom ljuset i folkomröstningen!
Vid folkomröstningen om EU 1994 undvek ja-sidan att
berätta att EU är på väg att utvecklas till en enhetsstat. EU
är inget samarbete, det är en egen stat med ett eget
parlament, egna EU-partier (där även våra svenska
riksdagspartier ingår), eget medborgarskap, egen valuta,
egen flagga och egen nationaldag.

Svensk lag skall gälla i Sverige!
EU:s lagstiftning står över den svenska, trots att vår svenska
lagstiftning är anpassad efter våra behov och förutsättningar.
Till skillnad från flera andra länder i Europa har Sverige
tidigare haft ett rättssamhälle som fungerat, fritt från mygel
och korruption. Vi vägrar att släppa makten från våra
svenska kommuner och vår riksdag till pamparna i Bryssel!

Säg nej till EMU!
Att våra riksdagspartier inte vågar hålla en folkomröstning
om att införa den gemensamma EU-valutan Euro i Sverige,
beror endast på att de väntar på att opinionen skall vända.
Man hoppas kunna tvinga fram en vändning i opinionen
precis som i folkomröstningen om medlemskapet -94. Låt
dem inte lyckas denna gång! Ger vi upp vår egen valuta
finns det ingen väg tillbaka till att bli en suverän nationalstat.

Välstånd kräver konkurrens mellan länder
EU- och EMU-förespråkarna säger att handel och
företagande gynnas av att gränserna avskaffas. Ett sådant
synsätt är förkastligt, även ur ekonomisk synvinkel. Det
bästa motmedlet mot socialism och okontrollerad,
monopolinriktad kapitalism är konkurrens mellan olika
nationalstaters samhällssystem och ekonomier.



Köp våra anti-EU
affischer (10 st.)
Sätt in 50 kr på pg 23 45 65-0
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Den nya folkrörelsen
Det växande partiet Sverigedemokra-
terna är ett parti som finns för dig. Vi
är den lilla människans röst på den
stora politiska arenan. Medan andra
partier mest verkar intresserade av
sina egna förmåner har vi Sveriges
bästa för ögonen. Hjälp oss rädda
Sverige från EU.

Ett äkta nej med SD
Både miljöpartiet och vänsterpartiet
säger att de är emot Europaunionen.
Båda dessa partier har dock efter att de
valts in i Europaparlamentet röstat för
att mer makt skall flyttas till Bryssel
på Sveriges bekostnad. Båda partierna
kan mycket väl tänka sig att Sverige
kan vara medlem i en union, bara den
anpassas efter deras politiska syften.

Vi ser det som självklart att det är
svenskar som skall styra över
svenskar. Den svenska kronan skall
förbli vår valuta, och endast svenska
lagar skall gälla i Sverige. För oss är
Sveriges suveränitet det viktigaste. Det
är det som gör vårt nej till EU till ett
äkta nej!Mikael Jansson, partiledare


