
Vilken väg väljer du
den 18 september?

M, Fp,C, S, VPK :s väg. Sverlgedemokratemas väg.

• Demokratin försvagas. • Stärkt yttrandefrihet och
demokrati.

• Dyråkrater bestämmer • Fler folkomröstningar och mer
över folket. folkligt inflytande i samhället.

• Dyr byråkrati och slöseri med • Skattesparande. Skattemedel
skattebetalarnas pengar. åt svenska behov i första hand.

• Förnekande av den svenska • Främjande av den svenska
kulturen. kulturen.

• Svek mol fattiga hamfmlJlUcr. • Exlra stöd M svenska barn-
familjer med låga inkomster.

• 30 000 aborter per år. • Atgärder för att minska antalet
aborter.

• Slordrift inom jordbru kel. • Småskalighet inom jordbruket.

• Fortsatt maSSillVaIldring • Restriktivare flyktingpolitik.
från jordens alla hörn. Återflyttning av illegala och

kriminella invandrare.

• Inga åtgärder • Krafttag mot den
mot brottsligheten. grova brottsligheten.

• Fortsatt verkningslös u-hjälp. • Ideell u-hjälp med kvalitet.

Ge ~W@ITfi~@ en chans -
Rösta på ~W@ITfl@:@@l@)]]!®IkITffl~@IT[[Hllg

På baksidan kan du läsa mer
om Sverigedemokraterna.



I Här finns Sverigedemokraterna:

Sver1~edemokraterna är ett nationellt inriktat parti som bildades
den 8 februart 1988. Partiet ställer upp i såväl riksdagsvalet som i
flera kommunalval.

Valsedlar och information om Sveri~edemQkraterna
kan du beställa från:

Sverigedemokraterna,
Box 60015, 104 01 STHLM.Postgiro: 23 45 65 - O.

Automatisk telefonsvarare 08 - 42 25 32.
Partikansliet direkt (deltidsbemannat) 08 - 18 84 95.

SD-Malmö
Box 14022
20024 MALMÖ
Postgiro: 42 38 12 - 7
Tel: 040-154326

Du kan beställa valsedlar till kommunalvalet i Malmö,
Göteborg och Vårgårda från ovanstående adresser.

SD-Göteborg
Box 50014
400 52 GÖ1EBORG
Postgiro: 38 05 85 - O

SD-Vårgårda
Box 20
52030 WUNG
Postgiro: 21 89 Il - 6

Medlemsavgiften i Sverigedemokratema är 100 kr. Vi är också tack-
samma för ekonomiska bidrag. Använd Sverigedemokratemas post-
giro 23 45 65 - Oför avgifter och bidrag. Du kan också prenumerera på
vår tidning Sverige-Kuriren. 100 kr för 6 nr. Beställ ett provnummer
för 25 kr. Vlll du veta mer om Sverigedemokratema kan du beställa
ett informationspaket för 25 kr.

Rösta på OSS i valet genom att använda
Sverigedemokraternas egna valsedlar.

Du som inte fått tag i våra valsedlar kan skriva
~@@l®ruID.@furrm~~ på en blank valsedel så

blir rösten gDtig.


