
Du för kunskap, erfarenheter
och traditioner vidare.

Är du en tillgång i det
NYA Sverige?

Nej till
Europeiska Unionen
och ett mångkulturel
Sverige.



Varje barn som föds i Sverige har idag en skuld på

ca 125.000 kr. Totalt ligger statsskulden idag på

ca 1.200 miljarder kronor. Våra barn och

barnbarn går en oviss framtid till mötes.

Ekonomisk-geografiska studier visar

att inom en ekonomisk

enhet sker succesivt en

inflyttning av kunnande och

företagsledning och därefter arbets-

tillfällen och arbetskraft mot cen-

trum. IED blir regionen sydvästra

Tyskland, Benelux-Iänderna och

norra Frankrike vinnare. Sverige

kommer att tappa delar av sin pro-

duktion och arbetslösheten kommer

att öka.

Förhoppningsvis kan våra barn

och barnbarn i alla fall föra vår kultur

och våra traditioner vidare i ett fritt

och fredligt Sverige. Förutsätt-

ningarna blir tyvärr sämre och sämre. "Det nya Sverige"

har gjort sig gällande, det mångkulturella Sverige. Det

Sverige där "de nya svenskarnas" kulturer och religioner

ständigt står i centrum. Rotlöshet och identitetlöshet

uppkommer alltid i en mångkulturell samhälls-

struktur. Det leder till segregering, gängbild -

ningar och motsättningar.

Det finns bara ett parti som tar
avstånd från Europeiska Unionen
och ett mångkulturellt Sverige.
Sverigedemokraterna.



Sverigedemokraterna är ett
nationalistiskt parti.
Nationalism innebär en strävan efter ett stabilt och tryggt samhälle där medborgarna kän-
ner samhörighet genom ett språk och en gemensam kultur och religion. Man känner
vördnad för det som skapats och förmedlats av släkten i generationer.

Vi Sverigedemokrater prioriterar Sverige, svenska värderingar och traditioner fram-
för alla andra kulturella och religiösa impulser. Vi förnekar däremot inte andra kulturers
och religioners berättigande i världen runt omkring oss och i Sverige i en begränsad
omfattning.

Sverigedemokraterna tar klart och
entydigt avstånd från:
Europeiska unionen.
ED kommer aldrig att kunna bevara den demokratiska ordningen. Sverigedemokraterna
eftersträvar ett Sverige byggt på närdemokrati i ordets rätta bemärkelse, ett Sverige med
folkomröstningar i frågor av stor vikt, som kommer att påverka vårt land under genera-
tioner framåt. Förutsättningen för ett europeiskt samarbete är inte ett ED-medlemskap.

Ett mångkulturellt Sverige.
Det nya Sverige har gjort sig gällande, "det mångkulturella Sverige". Det Sverige där" de
nya svenskarnas" kulturer, religioner och värderingar står i första rummet, ständigt i cen-
trum.

Rotlöshet och identitetlöshet uppkommer alltid i en mångkulturell samhällsstruktur.
Det leder till segregering, gängbildningar och motsättningar. Så småningom kommer kul-
turell och politisk splittring, senare kanske väpnade konflikter. Slutligen, om utveckling-
en får fortsätta i samma riktning, ett inbördeskrig.

Vad händer med de svenska traditionerna, den svenska kulturen om denna utveck-
ling får fortsätta? Varför skulle vi i Sverige lyckas upprätta ett mångkulturellt samhälle
med en fredlig och demokratisk utveckling, när ingen annan lyckats? Är vi svenskar intel-
ligentare och mer vidsynta än alla andra? Står vi svenskar över alla andra människor i vår
omvärld? En uppfattning som i sådana fall bygger på rent rasistiska värderingar.

Rasism.
Rasism är en tro och övertygelse där en ras anses överlägsen alla andra, i alla avseenden.
Sverigedemokraterna anser att alla raser och folkslag har samma människovärde och
berättigande. Vi är däremot övertygade om att en etniskt och kulturellt homogen nation
har en större förutsättning att genomgå en fredlig och demokratisk utveckling än en
mångkulturell hetrogen statsbildning.



Det gäller dig, dina
fostran, miljö

Kan Sverige fortfarande betecknas som
ett rikt land?

Sverige var en av världens rikaste nationer för bara ett
par decennier sedan. Men många problem växte fram
under 70- och 80-talet. Tyvärr har många av dessa
problem förorsakats av politiska beslut, i en del fall
brist på riktiga politiska beslut! Idag har Sverige den
sämsta ekonomiska utvecklingen i hela västvärlden.

Varje barn som föds i sverige har en medfödd
skuld på ca 125 000 kronor. Totalt ligger statsskulden
på ca 1200 miljarder kronor. Sverige närmar sig nu den
situation när vi inte längre bedöms som kreditvärdi-
ga utan sätts över förmynderi genom världsbanken.

Frågan vi nu måste ställa oss är: Är det mening-
en att våra barn och barnbarn skall tvingas städa upp
efter dagens felaktiga ekonomiska politik?

Endast arbetslösa, barnfamiljer och
pensionärer utan extra reserver

kan särbehandlas?
För att vi nu skall komma tillrätta med situationen
krävs radikala åtgärder. Dels måste vi spara på rätta
ställen utan att det drabbar arbetslösa, pensionärer och
barnfamiljer utan marginaler eller extra reserver. Och
dels krävs långsiktigt verkande åtgärder som kan lägga
grunden till ett gynnsamt klimat för nyföretagande
vilket skapar nya riktiga arbetstillfällen.

Minska flyktingmottagandet i Sverige drastiskt
och stoppa invandringen. Hjälpinsatserna för flyk-
tingar och andra i nödsituationer skall sättas in i flyk-
tingarnas närområden med hjälp av redan befintliga
hjälporganisationer som Röda Korset och Luther-
hjälpen. Då kan vi lägga ned Invandrarverket, SIDA
och dagens statliga U-hjälp.
Besparing: ca 70 + 14,8 miljarder kronor.

Går vi inte med i EU behöver vi inte betala
18 miljarder i sk "välståndsavgift".
Besparing: ca 18 miljarder kronor.

Inkomstbepröva barnbidragen. Att miljonärer
och människor som lever under existensminimum får
samma barnbidrag är både orättvist och slöseri med
skattemedel.
Besparing: ca 7 miljarder.

Bara här hamnar vi på mer än 100 miljarder kro-
nor. Sedan bör vi även avskaffa press och partistöd.
Landstingen som ofta är ineffektiva och har delvis
samma arbetsuppgifter som kommunerna bör på sikt
kunna avskaffas.

Vilka värderingar ska prägla dina barns
syn på det svenska samhället och världen

omkring oss?
Familjen är och förblir den grundläggande bestånds-
delen kring vilken vårt samhälle är uppbyggd. Barnens
uppfostran och de värderingar de får har de i alltför
stor utsträckning fått av personal på dagis, förskolor
och i skolan, inte av sina föräldrar.

Under en lång tid har svenska folket styrts aven
familjepolitik som tvingat ut båda föräldrarna i arbets-
livet trots att flertalet inte önskat detta. Viljan att skapa
ekonomiska förutsättningar för att vara hemma till-
sammans med sina barn har inte funnits. Den som väl-
jer att vara hemma med sitt barn skall erhålla skatte-
reduktion som kompensation för den daghemsplats
man ändå betalt för via skattsedeln. Egen barnomsorg
hemma skall vara pensionsgrundande och jämställt
med förvärvsarbete.

Vi har en tro på en skola byggd på etik och
moral, där betygen på ett rättvist sätt mäter barnens
kunskap och arbetsinsats.

Idag uppvisar politikerna en fullständig ovilja
och passivitet när det gäller att aktivera ungdomen och
förse den med sunda ideal. Det innebär ett ofattbart
resursslöseri att utelämna ungdomen åt påverkan från
olika destruktiva ungdomskulturer och exploatering
av kommersiella krafter.

Hur ska de arbetslösas outnyttjade
kapacitet tas till vara?

Idag hotas en hel generation att slås ut av arbetslös-
heten. Människor som tvingas gå sysslolösa en läng-
re period får ofta svårt att någonsin komma in i arbets-
livet. Arbetslöshet är den värsta av orättvisor och kos-
tar dessutom samhället ofantliga summor.

Behov av arbetskraft finns inom olika områden
t ex sjukvården. Ge arbetslösa en snabb utbildning och



barn och barnbarns
ochframtid.

låt de tillfälligt hjälpa till inom vård och hemtjänst.
Skapa ekonomiska förutsättningar för en föräl-

der, mor eller farföräldrar att vara hemma och ta hand
om barnen. Detta skapar nya arbetstillfällen på den
öppna arbetsmarknaden.

Satsa på lärlings system där äldre med stor kun-
skap och lång erfarenhet kan hjälpa yngre människor
att lära sig ett yrke.

Arbetsgivare får inte genom särbehandling med
bl a ekonomisk ersättning uppmuntras att anställa
invandrare.

Vi måste också skydda vår egen hemmamarknad
mot ohämmad konkurrens av varor och billig arbets-
kraft som komma in här och jobbar för rena slavlöner
så att svenska ungdomar tvingas gå arbetslösa.

Kretsloppstänkandet måste genomsyra
hela samhällsutvecklingen.

Miljöpolitiska beslut tillhör de mest betydelsefulla
eftersom de påverkar hela vår livsmiljö för en lång tid
framåt. Sverigedemokraternas miljöpolitiska mål är
att åstadkomma ett samhälle där all verksamhet som
skadar vår miljö ooch vår hälsa upphör. Det krävs
politiskt mod för att komma tillrätta med miljöpro-
blemen eftersom mäktiga ekonomiska eller politiska
intressen kan motverka viktiga miljövårdsinsatser.
Stränga regler skall gälla för hantering av gifter och
avfall. All miljöskadlig verksamhet skall beläggas med
särskilda avgifter. Alla miljöproblem kan inte lösas av
oss svenskar. Miljövården är av globalt intresse och
Sverigedemokraterna vill därför stärka det internatio-
nell samarbetet på detta område.

Det unika svenska småskaliga
lantbruket måste bevaras.

För att stimulera den inhemska produktionen av livs-
medel, frukt och grönsaker bör tullavgifter, import-
restriktioner eller andra åtgärder övervägas.

Sverigedemokraterna vill ha en levande lands-
bygd där jorden brukas i enlighet med naturen. Små-
skalighet inom lantbruket bör eftersträvas. Den
odlingsbara marken bör bevaras och användas främst
för livsmedelsproduktion. Kretsloppstänkande måste

eftersträvas inom livsmedelproduktionen. Skogsbru-
ket måste bedrivas med långsiktighet och med hänsyn
till flora och fauna. Den samiska befolkningens
urgamla rätt till betesmarker måste bevaras.

Import av billiga produkter som tagits fram med
hjälp aven oetisk djurhållning skall förbjudas.

Vad kommer EU att tillföra Sverige?
1987 lade Jaque Delores fram enhetsakten och vitbo-
ken. Det innebar en utveckling av EG mot en betyd-
ligt mer långtgående integrationsprocess än tidigare.
EG blev istället en union. Nu går man vidare med att
bl a införa en gemensam valuta, gemensam central-
bank och realisera ett europas förenta stater. Orga-
nisationen har alltså förändrats och ett medlemsskap
medför mycket mer än vad det gjorde tidigare. M en
är det en utveckling till det bättre eller sämre?

Nu skall ED sätta upp mininivåer på lönesätt-
ningen och EU:s inflytande på arbetsmiljöfrågor kom-
mer att öka. Argument för en internationalisering på
dessa område är svårt att finna för svenskt vidkom-
mande.

Sverige, en framtida randstat?
Studier visar att inom en ekonomiska enhet sker suc-
cesivt en inflyttning av kunnande och företagsledning
och därefter arbetstillfällen och arbetskraft mot cen-
trum. I ED blir regionen: sydvästra Tyskland, Bene-
luxländerna och norra Frankrike vinnare, Sverige
kommer tappa delar av sin produktion och arbetslös-
heten kommer att leda till utflyttningar söderut.

Ingen kan idag garantera att vi inte tvingas skicka
iväg unga män till ett krig för att kämpa för intressen
som ligger mycket avlägset från de svenska. Mycket
pekar på att framtidens konflikhärdar kommer upp-
träda inom gamla nationsgränser, som t ex forna Sov-
jetunionen eller fd Jugoslavien.

Argumenten för och emot kan mätas. Klart är att
vi som medlemsland har en mycket lång och svår väg
ut. Danmark har inte gynnats ekonomiskt av sitt med-
lemskap, miljön inte i någon större utsträckning. Inte
heller Danmarks sysselsättning och jordbruk har
påverkats positivt. Allt talar för ett nej till ED.



" EU:s djurhantering
och giftnormer inom
jordbruket är i vissa
avseenden skrämmande.
Går vi med kommer vi
delvis tvingas anpassa
oss till normer som jag
tror de flesta svenskar
inte vill ha. Där snabb-
uppavlas t ex tjurar med
tillväxthormoner, som
sedan vi människor får i
oss. SD behövs för mil-
jöns skulll"

Mats Tolgen 27 år.

" Vi kan inte längre
fortsätta att låna pengar
av kommande genera-
tioner. Om vi skall
kunna komma till rätta
med arbetslösheten och
statsskulden krävs modi-
ga politiker som säger
sanningen och vågar ta
kontroversiella beslutI "

Paul Svensson, 25 år.

För Sveri
Rösta in oss i riksdagen oc

Anders Klarström
Partiledare:

Anders valdes för första gången till ordfö-
rande för SD 1989. Han har suttit som
partledare sedan dess. Han har bl a arbe-
tat som livsmedelsarbetare och på volvo i
Göteborg. Därefter har han studerat på
Stockholms universitet.

Om den politiska situationen i Sveri-
ge säger han bl a så här:

" Jag känner det angeläget att arbeta för
Sverigedemokraterna såsom det enda parti
som vägrar hyckla om sanningen, eller ge
avkall på sitt politiska ideinnehåll. Sveri-
ge har börjat få våldsamma inre spän-
ningar och motsättningar som en konse-
kvens aven alldelse för stor invandring.
Utvecklingen har visat att vi hela tiden-
haft rätt.

Inget av de idag i riksdagen sittande
partierna har något företroendeingivande
program för hur vi succesivt skall kunna
bli av med statsskulden som på sikt hotar
att slå sönder hela vår ekonomi och där-

med vår välfärd. Inget av riksdagspartier-
na verkar vilja föreslå åtgärder för att hin-
dra att vår egen industri och vårt jordbruk
utsätts för en alltför ohämmad konkurrens.

Statskassan läcker som ett såll, mil-
jarder försvinner genom finansspekulation,
kapitalflykt ur landet, SIDAs stöd till
kommunistiska diktaturstater, överdriven
byråkrqti, press och partistöd och denna
kostsamma massinvandring. Vi kan inte
fortsätta att låna pengar till stora kostna-
der utomlands som vi sedan skänker bort.
Räntorna på våra utlandslån håller på att
knäcka ekonomin.

Vi måste stoppa nedrustningen av
välfärden som bara skapar orättvisor och
ökar på budgetunderskottet ännu mer
genom att folks köpkraft undermineras. "

Tina Hallgren-Bengtsson
Vice partiledare och kommunfull-
mäktigeiedamot.

Tina Hallgren-Bengtsson valdes till vice-
ordförande 1993 och sitter sedan valet
1991 i fullmäktige i Höör. Hon är under-
sköterska och vill själv motivera sitt enge-
gemang så här:



ges bästa!
h i kommunnalful1mäktige.

" Personligen sätter jag stort värde på vårt
klara ställningstagande i familjepolitiken.
En barnomsorg med en realistisk möjlig-
het för alla att själva vara hemma och ta
hand om och uppfostra sina barn de tre
första åren är en familjepolitik med en
äkta valfrihet Att som idag tvinga ut fler-
talet föräldrar på arbetsmarknade kan inte
vara en politik förankrad i folkviljan. Bar-
nens uppfostran och de värderingar de
tagit till sig har de i alltför stor utsträck-
ning fått av personal på dagis, förskolor
och i skolan, inte av sina föräldrar!

Den egna barnomsorgen har under-
skattats och nedvärderats alltför länge. Att
vara hemmaman eller hemmafru är och
förblir ett arbete som skall vara pensions-
grundande och jämställt med förvärvsar-
bete på den öppna marknaden. En föräl-
der som tar hand om och uppfostrar sina
egna barn värdesätts inte på något sätt av
samhället idag. Var finns logiken.

Vi måste på allvar börja ta ansvar för
vår miljö. Försurade marker, enorma sop-
berg, försurade sjöar, mm resulterar i en
gigantisk miljöskuld som vi överlämnar
till kommande generationer. Vad skall de
tänka om oss?

Vi kan inte stillatigande se på hur
dagens politiker ödelägger vårt land, vår
trygghet och välfärd. Sverige skulle inte
alls ha de problem de har idag om bara
politikerna gjorde något så självklart som
lyssnade på folkviljan och satsade de sven-
ska skattemedel på svenska behov i första
hand. I skolan behöver stora resurser till-
föras, det vet alla. Sjukvården utsätts stän-
digt för nedskärningar. Vården av de
gamla blir mer och mer eftersatt, ingen för-
nekar detta. De arbetslösas situation krä-
ver idag enorma insatser, men förutsätt-
ningar för tillräckliga insatser saknas. Det
saknas helt enkelt pengar i stadskassan. "

Mikael Jansson
Andre vice partiledare.

Mikael kandiderar till riksdagen och full-
mäktige i Örebro. Han var tidigare enga-
gerad i Centerpartiet, och vill beskriva den
politiska situaionen i Sverige så här:

"Förr var jag engegerad i centerrörelsen
men den har svikit i många avseenden. De
viktigaste frågorna för mig idag är: miljön,
inkomstutjämning, familjepolitiken och att
vi inte skall ansluta oss till Europeiska Uni-
onen. Det är viktigt att kunna erbjuda
möjlighet för en av föräldrarna att vara
hemma med sitt barn under dess första,
viktiga levnadsår. Barnbidragt skall själv-
klart vara behovsprövat. Vad gäller mil-
jön så finns all anledning att känna oro
inför ett svenskt medlemsskap i en så ut-
präglat marknadsekonomisk konstruktion
som Europa Unionen. Den fria konkuren-
sen kommer att medföra okänslig stordrift
inom jordbruket, storstäderna kommer att
växa kraftigt. Sverigemokraterna är ett
naturligt val för dig som värnar om mil-
jön, friheten, rättvisa och ett svenskt Sve-

"rzge.

"~CIIErna; familje-
politik går ut på att öka
möjligheten att vara
hemma med sitt barn
under barnets tre första
viktiga år. Det känns
angeläget för mig!"

Marie Sandström 19 år.

"För mig som kristen är SD
ett självklart val SD värnar
om kristena värderingar
som etik och moral i skolut-
bildningen, vill begänsa
antalet aborter och säger nej
till EU.Jag tycker att KDS
tappat all trovärdighet"

Eva Dahlkvist 41 år.

"För mig är svenskheten
viktig. Aldrig har vårt land
varit så ockuperat av främ-
mande trupp som nu.
Jnvandrana har tagit över
butiker, torghandel, ja hela
gatubilden. Ett repatrie-
rings- program måste sättas
igång snarast!

Bengt Öman 21 år.



Vikten av att rösta efter sin
övertygelse!

Anser du att antalet invandrare i Sverige
för länge sedan passerat den gräns som
kan anses vara rimlig?

Anser du också, att vi inte bör ansluta
oss till Europeiska Unionen?

Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Ny
Demokrati, Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet har alla en motsatt
åsikt i dessa frågor. Frågor som kommer
att påverka Sveriges utveckling under
många generationer framåt.

Vilken åsikt har du i dessa frågor?
Vilket parti kommer du att rösta på?

Även om du nu kommit fram till var dina sympatier
finns i dessa mycket viktiga frågor, tycker du kanske
att det inte är någon ide att rösta på ett, som du anser,
litet parti, som ändå inte har någon större möjlighet
att komma in i riksdagen. Du kanske är mycket
tveksam till att ge oss ditt förtroende. Vi förstår dig
mer än väl. Under de senaste åren har vi i massmedia
blivit framställda på ett allt annat än objektivt och
sakligt sätt. Ofta har vi inte fått någon som helst
möjlighet till genmäle. Trots detta hoppas vi att
denna broschyr givit dig så mycket fakta om
Sverigedemokraterna att du nu vågar ta ställning och
välja sida. Man kan naturligtvis ha olika uppfattning-
ar om de skinheads som ofta ses representera oss i
massmedia. En sak är i alla fall klar, de vågar öppet
stå för och uttrycka sina åsikter i känsliga och obe-
kväma frågor. Vågar du?

Vi har många förslag och lösningar på hur
Sverige skall kunna bli ett bättre land att leva i.
Problemet är att media inte släpper fram oss i den

politiska debatten. När våra medlemmar skriver
insändare, debattartiklar osv i alla tänkbara frågor, så
hamnar de nästan alltid i papperskorgen hos tid-
ningsredaktionerna och nyhetsredaktionerna på
Sveriges Radio och Sveriges Television.

ytterligare några argument för att rösta
på Sverigedemokraterna.

Det finns idag tydligen bara ett sätt att få politiker
att ändra sin politik så att den stämmer överens
med vad majoriteten av svenska folket tycker.

Ge dem inte ditt förtroende en gång till.

Alla har vi varit små. Under de senaste åren har
emellertid fler och fler upptäckt att vår politik hade
varit lösningen på de stora problem vi nu står inför.

En röst på Sverigedemokraterna är en röst som
märks mycket mer än om du röstar blankt eller

slänger bort den på något etablerat parti.

De etablerade partierna, massmedia och andra
påverkare och opinionsbildare hävdar alltid att vi är

få och har en i dagens samhälle avvikande
uppfattning. Visa dem att de har fel.

Så länge du inte via valsedeln visar sitt missnöje
med den politik som förs kan du inte heller klandra
politikerna för att de för en totalt ansvarlös politik

som inte har sin grund i folkviljan.

Sverigedemokraterna är på gång, nu har vi tryckt
över tre miljoner valsedlar, har en rikstäckande

organisation och kan nå långt. Men utan dig
kommer vi ändå inte vidare.

~'"
Sverigedemokratern:t'i


