.• Stoppa massinvandringen
Skicka hem alla illegala och kriminella flyktingar .

.• Inför en rättvis fördelningspolitik
Krisen ska inte i första hand drabba dem som
redan har det sämst.

.• Hejda brottsutvecklingen
Ökat stöd för brottsoffren, skärpta straff för
våldsbrottslingar.

.• Nej till EG/EU
Vi svenskar ska behålla kontrollen över
vårt eget land.

Anders Klarström

.• Stärk demokratin
Inför fler beslutande folkomröstningar
nationen viktiga frågor.

i för

"Självklart
ansvar för
föråtts av
behövs ett

27 år

måste vi först och främst ta
vårt eget folk. Svenskarna har
de etablerade partierna, nu
nytt seriöst alternativ."

SO har i massmedia ofta blivit uthängt som ett extremistparti. Oavsett vad vi blivit beskyllda för har vi
nästan aldrig kunnat få in genmälen eller givits möjlighet att försvara oss. Men vårt parti består av
vanliga människor som du och jag, det vet alla som varit i kontakt med oss. Och vi vet att det finns en
bred majoritet där ute, som liksom oss själva har tröttnat på det vanstyre som fått råda under allt för
lång tid. Det krävs radikala förändringar. Levnadsomkostnaderna för vanligt folk måste sänkas drastiskt. Vi måste på allvar ta tag i arbetslösheten. Utslagningen av glesbygden måste förhindras.
Du kan lita på att SO har kunskapen, programmet och kuraget att ta kontroversiella ställningstaganden. Det har vi visat så länge vi har funnits till. Och dessa tre egenskaper är alla nödvändiga om vi
ska kunna ta Sverige ut ur krisen! Den kris som ansvarslösa och makt- och penninghungriga profitjägare till politiker har dragit in Sverige i, med massinvandring, kulturkrockar, brottslighet och annat
som drabbat oss vanliga svenskar. Kontakta oss, just du kan hjälpa till att rädda Sverige!

MED FULL FART MOT RIKSDAGEN 1994!
Beställ ett informationspaket
SO-Sollentuna,

från Sverigedemokraterna:

Box 766, 191 27 Sollentuna

SO-Riks Box 20085, 104 60 Stockholm Tel: 08-641 20 11

Medlemsavgift:

200 kr/år. Partiprogram: 30 kr.

T-Shirt: 120:"Rör inte mitt land" och "Sverige fädernesland"
(Med vacker bild på svensk familj.)
Videofilm - SO-92: 175:-

Avgifter

betalas

Bildekaier: "Siste svensken tar flaggan med sig"
och "Indianerna stoppade inte invandringen,
idag lever de i reservat": 30 kr/st
Prov-ex SO-Kuriren: 20 kr
Prenumeration

SO-Kuriren: 120 kr/6 nr

in på pg: 23 45 65-0. Vi tar givetvis

tacksamt

emot bidrag.

Invandringen - en katastrof för Sverige.
Under 1993 kommer Sverige att låna 600 miljarder. Det är detsamma som
75 000 kronor för varje svensk. Arbetslösheten kommer stiga. Mycket
pekar på att 12-14% kommer att gå utan arbete. Vad detta innebär för oss
vanliga svenskar kan inte vara speciellt svårt att inse. Ändå påstår vissa att
Sverige fortfarande är ett rikt land och att vi ska ge både pengar och arbete
till alla asylsökande.
Vi sverigedemokrater

vill peka på ett antal fel:

• Massinvandringen
ökar. 1992 sökte ca 85 000 personer asyl eller uppehållstillstånd i Sverige.
• Trots att vi årligen måste låna stora belopp skänker våra politiker
14,7 miljarder i verkningslös u-hjälp.
• Välavlönade
för att sparka
fallskärmsavtal

bort

bankdirektörer
och höga chefer kan kvittera ut fantasilöner
vanliga anställda och sedan tillskansa sig ännu mer genom
och pensionsförmåner.

Massinvandringen
har på kort sikt gjort Sverige helt osvenskt. De utomeuropeiska invandrarna har blivit ett alltför dominerande inslag i befolkningsbilden i de flesta bostadsområden,
citykärnor och nu även i många mindre
samhällen.
Så kallade flyktingar får dessutom företräde i daghemsköer och bostadsköer, de behandlas med silkesvantar i rättegångssalarna
och kan dessutom
kvittera ut stora pengar i kläd- och möbelbidrag. (I form av lån som till en
början är både ränte och amorteringsfria,
men som ända väldigt sällan
betalas tillbaka.)
Försvar och polis har speciella kvotsystem för att ge en viss mängd invan:
drare förtur till anställning, vilket utgör ett allvarligt säkerhetshot mot
Sverige.
Utländska medborgare får snabbt kommunal
idag en farlig maktfaktor i Sverige.

rösträtt

och de utgör redan

Svenskar - snart är det för sent, då hjälper det inte vad ni tycker. Ni måste
börja vakna och agera nu! Gå med i Sverigedemokraterna
- vi kräver:
STOPP FÖR MASSINVANDRINGEN

- SKICKA HEN! ASYLANTERNA

Sverigedemokraterna
Box 20085

• 104

60 Stockholm

• Tel: 08-641

20 11
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