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Svensk kultur
Vi vill att svensk kultur skall kunna utvecklas fritt och inte
fersvinna genom patvingad anpassning till frammande varderingar och levnadssatt. Det ar inte vi som skall tvingas att
ratta oss efter andra i vart eget land.
Darfer sager vi NEJ till det mangkulturella samhalle som de
styrande padyvlat oss!
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Den nya folkrorelsen

Levandesvensklandsbygd
Den svenska landsbygden har alltid praglats av sma familjejordbruk som skapat
en levande miljo och narhet. Var regering avvecklar idag tillsammans med ED
var landsbygd och ersatter den med agrara industrier med kemikalier som ett
betydande inslag vid tillverkningen.
Vi kraver att den svenske smabonden ges
fOrutsattningar att driva sitt jordbruk sa
att vi far en levande landsbygd och en
ekologisk mat!
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Ralf, 58, kommunQnstiiUd
- Snart har EIAtagit over varencia bonclgclrcl. Vem ska nu ta
hcmcl om naturen?

Varna familjen
Allt fIer aktenskap spricker och otrohet
ses nastintill som nagot normalt.
Individens frihet betonas pa bekostnad
av det gemensamma ansvaret for barnens uppfostran.
Vi kraver att familjen ges forutsattnigar
att kunna uppfostra sina barn och ge
dem den trygghet de behover. Tvinga
inte mammor att lamna sina barn pa
dagis, utan lat dem valja genom att infora en vardnadspeng sa att de sjalva kan
bestiimma om de viII vara hemma med
barnen eller lamna bort demo
Vi viII att samlevnadsundervisningen pa
skolan forbattras sa att ungdomar forsrnr
att de maste valja partner med omsorg.
Det ar inte ett sjalvandamal att bilda
familj, utan ett viktigt ansvar vi har mot
tidigare och kommande generationer.
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_ 'Vart har c:Iensvenska so/ic:lariteten

tag it vagen?
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jagar alia pengar men br!:jr sig
inte om varanc:lra ach sin
jamilj.
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