
Nu satsar vi på
någotnytt!

Allt för l:1nge har vi svenskar regerats av politiker som inte på allvar
förstått, eller tagit ansvar för, vårt lands utveckling.

Det är därför inte så konstigt att:
• Arbetslösheten slår alla tidigare rekord.
• Kostnaderna för resor, mat och hyror rasar i höjden.
• Brottsligheten fortsätter att tillta.
• Massinvandringen till Sverige fortsätter - år efter år.
• Sverige är på väg in i EG - trots att följderna kommer att bli svåra för
jordbruket, miljön, pensionssystemet och sysselsättningen.

Det är för att få stopp på den här vansinniga utvecklingen som vi har
startat Sverigedemokraterna; ett nytt seriöst alternativ, som vågar ta
ställning även i kontroversiella frågor. Vi vill bland annat:

För att minska arbetslösheten:
- Införa ett lärlingssystem där företag kan få stv':: för att lära upp ung-
domar i sina yrken. Överföra arbetskraft från den ineffektiva byråkra-
tin till produktiv verksamhet. Ge arbeten åt svenskar i första hand.

För att ge folk råd att leva:
- Genomför en skattereform som gynnar de svaga i samhället. Beskatta
lyxkonsumtion istället för baslivsmedel. Stoppa bidragsslöseriet - inga
fler miljoner till diktaturer i tredje världen.

För att stoppa den skenande brottsutvecklingen:
- Avskaffa alla "halvtidsrabatter", skärp straffen för grova och uppre-
pade våldsbrott. Sätt stopp för missbruket av psykisk vård i stället för
straff. Värna om brottsoffren i stället för brottslingarna.

Öka det nordiska samarbetet i stället för att gå med i EG



Sanningen om invandringen!
Utländska medborgare utgör "bara" 5% av Sveriges hela befolkning.

Ändå begår de:

• 34% av alla mord och dråp
• 44% av alla våldtäkter
• 27% av alla rån

För detta betalar vi svenskar bland annat 4,3 miljarder i socialbi-
drag! 44% av alla utbetalade socialbidrag går till utländska med-
borgare!

Dessa var dessutom under 1988 sjukskrivna i genomsnitt 43,2
dagar per år, mot 24,6 dagar för svenskar.

Som om inte detta var nog får de dessutom förtur i bostadskön och
generösa bidrag till möbler och kläder med mera. Och får de inte
bidrag så får de förmånliga ränte- och amorteringsfria lån.

Alla de här siffrorna är tagna ur SeB 1989. Lägg märke till att de endast berör utländ-
ska medborgare. Skulle alla de utlänningar som fått svenskt medborgarskap räknas in
skulle siffrorna få än mer sanslösa proportioner.

En annan risk med en så stor invandring som den vi har här i Sverige är att vi kan
tvingas uppleva ännu mer rasmotsättningar och våldsamheter. Risken blir större ju
fler vi tar in, men det vägrar våra politiker att inse. De vågar inte agera mot den
utveckling de själva varit med om att starta!

Vissa forskare varnar idag för att vi svenskar inom loppet av två generationer kom-
mer att ha förvandlats till en minoritet i vårt eget land. Det är hög tid att agera!

Tro inte alltid på massmedia
Vi Sverigedemokrater misshandlas regelbundet av medierna. När de inte kan förtiga
oss väljer de istället att ljuga och vinkla. Detta beror till dels på den stora vänsterdo-
minansen inom journalistkåren dels på att våra stora tidningar är knutna till sina
respektive gammelpartier, och de vill inte veta av några uppstickare på "sin" arena.
Ta reda på sanningen. beställ ett gratls informationspaket från oss' Ring, eller skriv
på adressen nedan. Du kan också ~Lälla fler ex av det här flygbladet, 1000 st iör
200:- Eller bli medlem direkt! Sätt in 150:- på vårt postgiro.
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