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rdet politik ar, fOr de allra
fiesta ungdomar, fOrknippat med gubbvalde, maktmissbruk och brutna IOf-

vanstyret sa kravs det att ungdomar
sager ifriin, och det med en riktig
kaftsmall, rakt i ansiktet pa etablissemanget!**

ten.
Dessutom anser de fiesta att politik Vi unga svenskar, skall inte finna oss
ar trakigt och obegripligt.
i att 40-talister agerar fOrmyndare
och behandlar oss som pjaser i sitt
Andelen politiskt engagerade ungdo- spektakel till maktspel. Vi har statt
mar i Sverige sjunker i en rasande vid sidan om och tittat pa allt fOr
fart, och fragar man skolungdomar lange.
om politik far man oftast svaret att
det inte ar nagon mening att arbeta Enad front
politiskt, da mojligheten att paverka Var malsattning ar att ena den svensar sa obefintlig att inget intresse fOr ka ungdomen, i en gemensam front
mot etablissemangets pampvalde. Vi
det finns.
vill motverka ensidig propaganda i
skolor och media, och stimulera till
Ett allvarligt problem
Vi har sokt upphovet till denna all- kritiskt tankande.
manna installning hos svenska ungdomar, och insett att nagot maste go- I en rad avgorande fragor gar vi rakt
ras at problemet. For det ar etf pro- emot vad etablissemanget anser vara
blem, och ett hot mot hela den civili- politiskt korrekt. Vi ar inte radda fOr
serade demokratin, att de som vaxer att ta strid fOr det vi tror pal
upp och skall ta over landet en dag,
ar fullkomligt ointresserade av att pa- Som en del av var gemenskap far du
verka sin framtida tillvaro.
garanterat ett bredare perspektiv pa
begreppet politik. Vi lovar att det kan
Vi ar overtygade om att fOraktet for vara bade roligt och stimulerande.
politik och politiker bottnar i artionden av vanstyre och misskotsel av Tycker du att vara ideer verkar
landet. Politikerna har, de senaste de- vettiga?
cennierna, kort Sverige i botten, sa
till den milda grad, att ungdomar
borjat tvivla pa demokratins overlagsenhet som styrelseskick.

Vand pa bladet, Sa
far du veta mer!

** Med "etablissemanget" avser vi
Nu kdivs en riktig kiiftsmiill!
bl a styrande politiker, massmedia
For att fa bukt med problemen i och proffstyckare, som utniimnt sig
samhallet, och fOr att fa ett stopp pa sjiilva till nagon slags moralisk elit.
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Viger Dig ett alternativ!

Ordforande Jimmy Windeskog, 25,
BorUinge: - Vad som kravs av dagens
politiker ar inte bara att de erkanner att
Sverige har problen:. Situationen fOrutsatter politiker som vagar se till problemens orsaker och komma med konstrukti va lOsningar. Sadana politiker
finns inte i Riksdagen - de finns hos
oss!
Vice ordforande Jimmie Akesson,
20, Solvesborg: - Medlemskapet i EU
medfor betydligt storre fOrandringar
an vad som antyddes infOr folkomrostningen 1994. Vart folk har lurats in i
en overstatlig union, som hotar var nations fortlevnad och oberoende. SDU
vill att Sverige haIler sig utanfor EMU
och lamnar EU!
Forbundssekreterare
Bjorn Soder,
23, Hoor: - Sveriges frihet, nationella
oberoende och neutralitet utgor hornstenar i var sakerhetspolitiska grundsyn. Hela Sverige skall kunna forsvaras. Ett nedrustat fOrsvar tar artionden
att bygga upp igen - den tiden har
man inte vid ett krigshot i modern tid.
SDU vill verka fOr att starka fOrsvaret!

Vi viii f6randra!
Hor av Dig till oss, sa skickar vi mer information!
SDU-Vast

SDU-Nord

Box 70~5. 461 07 Trollhattan
Tel: 070-7~0 0529

Box 190. 811 23 Sandviken
Tel: 026-65 21 63

SDU-Syd

SDU-Ost

Box 99. 244 22 Kavlinge

Box 200 85. 10460 Stockholm

Sverigedemokratisk

Ungdom Riksorganisationen

Box 766, 191 27 Sollentuna. Tel: 08-642 25 32 Postgiro: 649 3600 - 8
E-post: sdu@sverigedemokraterna.se
www.sverigedemokraterna.se/sdu
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