Du har den storsta dele]
av ditt liv framfor dig!
Vilken framtid kan
DU vanta dig?

Nej till ett
mangkulturellt Sverige!

Nu h()r vi de etablerade partierna tala sig varma for allt fint man
lovar att gora for Sveriges folk, bara man rostar pa dem. Ett
skadespel som skulle vara komiskt om ime situationen yore sa
allvarlig!
Sveriges statskassa ar i det narmaste bankrutt, Starsskulden ar snart
uppe i ] 300 miljarder, uppdelad pa varje svensk blir skulden storre
an 125 000:- per person. Oeh den stiger dagligen! Vald, soeiala
spanningar oeh inre konflikter, miljoforstoring,
arbetsloshet oeh
orattvisa nedsbirningar
som hela tiden drabbar de svagaste i
samhililet ar andra problem som politikerna
tyeks sd helt
handfallna infor. Under attiotalet lade Soeialdemokraterna
grunden
till denna utveekling genom sin felaktiga politik oeh under de
senaste tre aren har den borgerliga regeringen forvarrat situationen
ytter Iiga reo

Lat ass soka nya palitiska losningar!
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Sverigedemokraterna
staller UPI' i ri ksdagsvalet, landstingsvaler i Stockholms - och Malmohuslan samt i
ca 60 kOIlllllunalval. Eftersom allt fler uppracker hur stort behover ar av err nyrt
alternativ I svensk politik, sa upplever
erablissemanger (massmedia, erablerade
parrier oell ~n del andra proffsryckare) Sverigedemokrarernas
framgangar som err
hot mot dcras egna bekvama positioner i samhaller. Darfor smurskasras vi ofta oeh
far sail all l'll chans art forsvara oss med genmalen och dementier i tidningar och
TV. Tyvarr ar Sverige inte en sa oppen, tolerant och fri nation som man skulle
kunna
onsb.
I manga
skolor indoktrineras
eleverna till att tro att
massinvanoringen
enbart ar bra for Sverige och att alla som tycker nagonting annat
ar intoleranta och elaka rasister. Samtidigt uppmuntras invandrarna att bevara sin
nationella idenrirer oeh sin kulturarv med hjalp av generosa statliga bidrag till deras
fbreningslobler,
tidningar, kulrurverksamher
och hemspraksundervisning.
Der
svenska kan Illan dock helt opper smada och forlojliga, det gor att manga svenskar
idag kanncr sig undanrrangda i sitt eget land.

Sverigedemokraterna

ar

ett nationalistiskt

parti.

Nationalism
innebar en stravan efter ett stabilt oeh tryggt samhalle dar
medborgarna kanner samhorighet genom sirt sprak oeh sin gemensamma kultur
oeh religion. Man kanner vordnad for sina forfader, var historia, det som skapats
oeh formedlats av tidigare generationer. Vi Sverigedemokrater prioriterar Sverige
oeh Sveriges folk, svenska varderingar och traditioner framfor andra kulturella
oeh religiosa traditioner. Vi fornekar darclllot inte andra kulturcrs oeh religioners
existcnsberattigande
i varlden olllkring oss, da vi anser att andra landers
traditioner oeksa maste bevaras (doek pa sin ursprungliga plats ).

Detta viII Sverigedemokraterna:
Kraftargarder mot arbetsl6sheten:
Manga unga gar idag rakt ut i arbetslosheten efter skolavslutningen. Ge dessa
ungdomar mojlighet att genom en tillfallig anstallning kunna hjalpa till inolll
samhallsnyttiga
omdden
som t.ex sjukvard,
aldreomsorg,
barnomsorg,
miljovard, kommunikationer,
m.m. Detta kan sedan- eventuellt bli en fast
anstallning. Satsa pa smaforetagsamheten
genom att gora det lattare att starta
eget.
Krafttag mot brottsutvecklingen:
De etablerade partiernas flummiga krilllinalvardspolitik
har gett oss ett otryggt
samhalle. BrottsoHren maste kunna erbjudas ett fullgott samhillsstod.
Kraftiga
skarpningar av straHen for grova oeh upprepade brott. Infor dodsstraff for
massmord oeh barnamord.
Fordjupa dcmokratin:
Infbr beslutandc folkomrostningar
i viktiga fragor, aven pa kommunal
Sroppa asiktshetscn i massmedia oeh i skolan.

niva.

Nej till EU:
Sverigcdelllokraterna
viii verb for crt bra salllarberc mcllan Svcrige oeh andra
lander. Vi kan oeh bbr forhandla om avtal SOIllgynnar handel, miljosamarbete,
utbildning, e te. Det bar vi doek intc gora genom medlemsskap i EU. Ett
medlcmskap i EU kommer drastiskt att minska svenskarnas kontroll over sitt eget
land oeh det kommer dessutom att kosra mangmiljardbelopp nar vi tvingas att
vara med oeh betala for EU:s ofantliga byrakrati.

Stoppa massinvandringen:
Flyktingpolitiken
kostar 60 - 70 miljarder per ar oeh har medfort att Sverigc
omvandlats fran ett tryggt svenskt folk hem till ett splittrat samhalle fyllt med
etniska oeh soeiala spanningar.
Med nuvarande
nativitetsskillnad
mellan
svenskar oeh utomeuropeiska
invandrare
kommer vi svenskar art vara en
minoritet i van eget land ar 2056.

Vikten av att rosta efter sin overtygelse!
Dct finns idag bara crt san art fa politikcnu an andra sin politik sa art dcn stammer
bverens med vad majoritetcn av svenska folket tyeker. Ge dem inte ditt fbrtroende !!
Sverigedemokraterna
ar nu pa vag art etablcras som en viktig politisk motvikt mot de
politiska krafter som hailer pa art helt f()rstbra vart land. Oet ar nu viktigt att manga
ger oss sitt stad i valet. Etablerade partier oeh massmedia havdar ofta art vi ar sma oeh
har en extrem och ovanlig politisk asikt. Visa dem att de har fel !
En rast pa Sverigedemokraterna ar en rast som Kommer an markas, oeh far vi
nllraekligt manga rbster Kommer sverigedemokraternas
inrrang i rikspolitiken art vara
ett faktum som riksdag oeh regering b3r3 har 3rt konstatera. Kom ihag vilket liv det
blev i samband med valct 1991, da det visade sig att en hel del ungdomar rbstade pa
oss i skalvalet,i vissa skolor hela 25 %. Hur myeket liv skullc inte 100 000 - tals
riksdagsraster aeh 30 - 40 kommunmandat
i sa fall medfbra?Var med am art ge det
svenska etablissemanget en hastspark rakt i skrevet, rbsta pa Sverigedemokraterna!

Lat den 18:e september
bli en vandpunkt for svensk politik.
Da kan Sveriges folk fa
tillbaka sin framtidstro
och nytt hopp om en ljus,
svensk framtid!

Anslut dig till Sverigedemokratisk ungdom (SDU).
Adress: SDU, Box 766, 191 27 Sollentuna.
Postgiro: 649 36 00-8 Tel: 08-641 2011
Medlemsavgiften ar endast 50:- per ar oeh da far man medlemskort oeh en
bulletin i kvartalet. SOU har en egen tidning som heter Ung Front oeh till dags
data··har
tre nummer utkommit. Pris: 20:-/st. Vi har aven T-trojor, nationell
rockmusik, klistermarken, boeker, ete. Bestalliista for mer information.
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art gbra sad ana har utskicksa ofta ochkandarfor
sallan
bemQ~4<Cl,~tfQ.r;taJyiutsattS for av vara motstandarc.Menjuflcrln~g1~ml1:1ar
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paSD.F¥milO ip.retag pa v:'tra valsedlar kan man skriva Sverigcdernokraternapa
ell
blgrikyi:lJ$¢4~(fipp.spa
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