SVERIGEDEMOKRATERNA
Vi säger vad du tänker -

Sverigedemokraterna
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SVERIGEDEMOKRATERNA

vill:

• Att viktiga frågor på riks- och lokalnivå skall avgöras med
folkomröstningar.
• Värna om brottsoffren och skärpa straffen för grova och upprepade
brott.
• Stoppa flyktinginvandringen,

utvisa oseriösa invandrare.

• Hålla Sverige utanför EG och EU.
• Ta ansvar för utsatta människor i samhället.
• Slopa den statliga U-hjälpen och göra den ideellt organiserad.
• Stärka familjens roll genom att göra det möjligt
föräldrarna att stanna hemma hos barnen.
• Göra den svenska landsbygden attraktiv
företag.
• Införa etik och moral i skolundervisningen.

för en av

för människor och

Vilka är Sverigedemokraterna?

SD:s styrelse enligt årsmötet 1993: Mats Tolgen (Växjö), Jan Billing (Stockholm), Henrik Ehnmark (Stockholm), Ingmar
RamelI (Göteborg), Thomas Johansson (Stockholm), Benny Ryden (Göteborg), Thomas Lindqvist (Stockholm), Stefan
Andersson (Karlstad), Tina Hallgren-Bengtsson (Höör), Anders Klarström (Stockholm) och Solveig Metus (Dals Ed).

Sverigedemokraterna
bildades
1988 som en reaktion mot de politiker som inte tar hänsyn till
folkets åsikter om till exempel
medlemskap i EG, och Sveriges
huvudI ösa invandringspol i tik.
Sverigedemokraterna är ett nationellt inriktat parti som sätter
värnandet om Sverige och svenskarna i första rummet.
SD:s medlemmar kommer från
alla politiska håll. Hos SO samlas

både unga och gamla, män och
kvinnor. Ledningen innehåller såväl arbetare som akademiker.
I riksdagsvalet 1991 fick vi cirka
5000 röster, vilket inte räckte till
en riksdagsplats. Däremot valdes
vi in i två kommuner. Självklart
har vi i dessa kommuner agerat
mot det kommunala flyktingmottagandet. Tyvärr har de etablerade partierna kategoriskt gått
emot oss i varje enskild fråga.

I nästa val vill vi med väljarnas
hjälp se till att vi får möjlighet att
bedriva kommun politik över hela
landet. Vi är det enda partiet som
verkligen bryr sig om Sverige och
svenskarna. Det finns visserligen
fler än vi som vågar kritisera Sveriges flyktingproblem, men som
enda parti framlägger SO (till
skillnad från Ny Demokrati) konkreta förslag på hur vi kan lösa
dem.

Tina Hallgren-Bengtsson
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I Skånekommunen Höör röstade
väljarna
in Tina HallgrenBengtsson. SD:s kommungrupp
har bland annat lagt motioner
och yrkanden angående skolan,
byggplan och kommunbudget.
Sedan 1993 är hon dessutom partiets vice ordförande.

Solveig Metus blev i valet 1991
invald som ledamot för Sverigedemokraterna
i Dals Eds
kommunfullmäktige.
Hon har
synts mycket i lokalpressen och
varit en flitig motionär i fullmäktige. Sedan 1992 sitter hon
dessutom i SD:s styrelse.
Partiledare är Anders Klarström
från Göteborg. Han har bland annat arbetat på Volvo-Torslanda,
men har han även universitetsexamen i nationaleknonomi och
samhällsplanering bakom sig. Han
är känd som en god talare och har
synts en del i TV.
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Här finns i
våra lokala
föreningar:

SO Borlänge

Box 4013
78104 BORLÄNGE

Den nationella vägen
En gång var Sverige en unik välfärdsstat. På 60-talet såg omvärlden med avund
på den socialt trygga, rättvisa och välmående industrination
som Sverige ännu
utgjorde. Vår vackra natur, tillgänglig för alla genom allemansrätten,
och väl
fungerande
demokrati gjorde att vårt Sverige tycktes vara paradisets fil ial på
jorden. Idag är bilden annorlunda:

SO Oals Ed

Box 113
66800 ED
Pg: 64454 57 - 2
SO Eskilstuna

Box 2071
630 02 ESKILSTUNA
SO Göteborg

Box 30036
400 43 GÖTEBORG
Tel: 031 - 41 72 44
Fax: ring först
Pg: 38 05 85 - O
SO Haninge

Box 46
13621 HANINGE
Pg: 29 00 82 - 7
SO Huddinge

Box 4099
14104 HUDDINGE
Pg: 20 41 93 - 7
SO Höör

PL 831 Stenskogen
24336 Höör
Pg: 437 95 76-4
SO Karlstad

Box 5165
65005 KARLSTAD
SO Lund

Box 1194
22105 LUND
SO Malmö-Burlöv

Box 14022
20024 MALMÖ
Tel: 040 - 96 60 65
Pg: 42 38 12 - 7
SO Norrköping

Box 9015
60009 NORRKÖPING
Pg: 437 50 42 - 1
SO Sollentuna

Box 766
17108 SOLLENTUNA
Pg: 52 70 48 - 3
SO Solna-Sundbyberg

Box 8011
17108 SOLNA
Pg: 77 37 13 - 3
SO SundsvalI-Timrå

Box 3
86040lNDAL
SO Växjö

Box 489
35106 VÄXJÖ
Tel: 0470 - 828 58
Pg: 39 27 25 - 8
SO Ystad

c/o Paul Svensson
Stora västergatan 35 C
27135 YSTAD
Pg: 643 30 61 - 6
SO Örebro

Box 526
70150 ÖREBRO
Tel: 019 - 45 33 79
Pg: 480 99 96 - 4

• Hög arbetslöshet.
• Många grupper såsom Sveriges pensionärer
får allt svårare att klara uppehället.
• Våldet ökar - våra gator och torg blir allt otryggare.
• Miljöförstöringen
hotar hela vår existens.
Invandringen
är på väg att göra oss svenskar till främlingar i vårt eget land.
Denna situation ärfrukten aven rad politiska beslut, fattade av såväl borgerliga
som socialdemokratiska
regeringar. Bakgrunden till att poli tikerna agerat som
de gjort är att man sedan 60-talet fanatiskt bekänt sig till internationalismen.
Samtliga etablerade
partier har förklarat att "vi måste göra Sverige mångkulturellt".
Men nu rämnar
välfärdsbygget,
och det visar sig att
internationalisterna
förskingrathundratalsmiljarder
kronor, pengar som svenska,
strävsamma arbetare slitit ihop. Nu framstår det allt tydligare för en växande
del av Sveriges folk att något nytt måste till. Vad som behövs är rakryggade och
hederliga poli tiker som inte tvekar att ta kontroversiella
beslut som gagnar vårt
eget land och folk. Sverige skall inte styras av fega landsförrädare
som på grund
av karriären ägnar sig åt flockbeteende
och lägger sig platta för EG-byråkrater,
utländska
förmåner,

storföretag
eller emigranter
påstår sig vara flyktingar.

som, för att komma åt Sveriges sociala

Sverige behöver en nationell politik Sverige behöver Sverigedemokratema.

SDU

Vår organisation
Sverigedemokraterna

Sverigedemokratemas
ungdomsförbund
he-

leds

aven riksorganisation
med
säte i Stockholm, men med
ledamöter
från
hela
Sverige. Vi är organiserade
i 20 partidistrikt,
där varje
distrikt har en ledare som
ansvarar för verksamheten
i området.
Varje distrikt
omfattar
ett
antal
kommunföreningar
eller
arbetsgrupper.
Kännerduattdu
vill bli
aktiv och stödja Sverigedemokraterna
i arbetet för
ett svenskt
Sverige? Ta
kontakt med din närmaste
lokalföreningl

I

ter SDU och är öppet
för dig som är under
20 år, och som aktivt
vi 11de Ita i kam pen fö r
ett bättre Sverige. Vi
ordnar
läger,
och
driver infokampanjer
på skolor. Vår tidning
heter'Ung Front". Läs
den ung som gammal.
SDU

Box 766
191 27 Sollentuna
Pg: 649 36 00 - 8
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Produkter Iran SD
Här är ett urval av produkter (för komplett lista kontakta oss)

Skivor från SO
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Svea Hjältar (CD) 129:-

fAR FLAGGAN MED SIG

För fäderneslandet (CD) 129:-

EG/EU • .lA

Pris 30:- styck
Betalning

för

Prenumeration

6 nummer: 120:-

10 äldre nummer: 100:-

beställning

görs

på postgiro

Box 20085
104 60 STOCKHOLM
Medlemsavgift:
200:- per år
Pg: 23 45 65 - O
Tel kansli: 08 - 641 20 11
Automatiskt
telesvar: 08 - 642 25 32
Fax: 08 - 643 92 60
Lyssna

på

(EP) 45:-

23 45 65

- O

SD:s valfond

SVERIGEDEMOKRATERNA

5IodchoIms nänadio 88 MHz
Lä dager 14.00- 15.00

Sverige, Sverige fosterland

SO

Att driva valkampanj är dyrt - vår
enda chans att Kunna få ett riktigt
genombrott
1994 är att våra
sympatisörer
ställer
upp efter
förmåga, så att vi kan sätta ett
valpaKet i händerna
på varje
röstberättigad svensk innan valet.
Hjälp oss Eå vägen redan nu!

Pg 629 32 70 - 2

närradion

SolnaNöI,aäo (SDU)
W.3 MHz
TISdagar21.30- 2200

~'adio98.s

MHz
2OA5- 21.30

