
SVERIGEDEMOKRATERNA
stiller upp irlksdagsvalet!

- Vi ska aterskapa
det svenska
folkhemmet.

SVERlGEDEMOKRATERNA (SD) staller upp i valet den 15
september 1991. Vi vill gora Sverige till ett land dar omsor-
gen om den egna befolkningen kommer i forsta hand. Vi vill
ocksa aterskapa de varden som gatt forlorade under alltfor
mAnga Ars socialdemokratiskt vanstyre. Ge oss ditt sWd sa
far du ett battre Sverige tillbaka.



SVERIGEDEMOKRATERNA
• Sanera den svenska ekonomin.
Sverigedemokraterna kommer att satta stopp for det utbredda sl6-
seriet med vara skattemedel oeh spara stora belopp at skattebeta-
lama. Byrakratin inom all offentlig verksamhet kommer att min-
skas kraftigt. InEa nya utlandslAn, med dyra rantekostnader som
fOljd,skall tas. Aterinfor valutaregleringen. Lontagarfonderna av-
skaffas oeh smAforetagsamheten uppmuntras. U-hjalpen minskas
oeh blir effektivare samtidigt som bidragsslOseriet upphor. Soeial-
bidrag skall ges till behovande oeh slopas for missbrukare oeh ar-
betsskygga. Minska importen oeh satsa mer pa svenska produkter.

• Skarp straffen for grova och upprepade brott.
Brottsligheten i Sverige blir allt grovre oeh garningsmannen allt
yngre. Soeialdemokraterna har suttit med armarna i kors. Vi sve-
rigedemokrater vill ge polisen oeh tullen de resurser de behover
for att komma tillratta med brottsligheten. Utdomt straff skall
galla oforkortat oeh verklig livstid inforas. Okat stod till brotts-
offren.

• Ny invandringspolitik for Sveriges basta.
Massinvandringen fran utomeuropeiska lander skall upphora med
omedelbar verkan. Ny politik infors dar den geografiska narhets-
prineipen tillampas. Sverige kan ta emot enskilda seriosa invan-
drare fran kulturellt oeh geografiskt narstaende lander. Pass- oeh
identitetslosa skall avvisas vid gransen oeh asylanterna erbjuds
hjalp att resa hem.

• Stark familjens roll i samhallet.
Socialdemokraternas familjefientliga politik maste upphora. Vara
bam ar manmskor som behover den trygghet oeh karlek som bara
foraldrar kan ge. Vi sverigedemokrater vill gora det mojligt for
modern att vara hemma pa heltid sa lange bamen ar sma. Vart
mal ar oeksa att fa bort det dubbelarbete som sa mAnga bamfamil-
jer tvingas till fOr att overleva. Darfor vill vi ge extra ekonomisk
kompensation till barnfamiljer med laga inkomster. Inom ramen
for var familjepolitik vill vi oeksa vidta atgarder for att komma
tillratta med det hoga antalet aborter.



fOr en trygg svensk framtid
· Arbete och bostiider.
Battre pl~~ring och styrning av arbetsmarknadens behov av ar-
betskraft. Overforing av improduktiv arbetskraft till produktivt
arbete. Okad satsning pa arbete i glesbygden. AlIa arbetande
skall automatiskt erhalla en statlig inkomstforsakring som ersat-
ter forlorad inkomst vid oforskylld arbetslOshet eller sjukdom.

Bostadskoerna har blivit skandalost langa. Sverigedemokrater-
na skall komma tillratta med detta genom en andrad familjepoli-
tik och genom att svenskar alltid ges foretrade till bostader.

• Yard och aldre omsorg.
Ansvariga politiker har lange havdat att varden i Sverige funge-
rar val. Sanningen ar att bade varden och aldreomsorgen funge-
rar allt samre och gar mot en katastrof om inga atgarder vidtas.
Sverigedemokraterna anser att det gar att skara ned rejalt inom
sjukvardsbyrakratin och lagga over resurserna till varden.
Genom privata vardinitiativ kan vi fa bort koerna.

• Sattre skola och utbildning.
Barnen ar var framtid. Det ar av storsta betydelse att eleverna
far lara fOr livet. Samhallet maste svara for att skolan ger alIa
elever normer och disciplin. Etik och moral skall finnas pa skol-
schemat. Eleverna bor ocksa fa okat ansvar och praktiskt hjalpa
till att ansvara for den egna arbetsmiljon.

• Landsbygden maste bli levande.
Storstaderna har fatt vaxa alltfor snabbt. Foljden har blivit bl a
landsbygdens avfolkning, miljoproblem, bostadsbrist, anonymitet
och utslagning i storstaderna. Sverigedemokraterna vill pa allvar
motverka denna utveckling genom att begransa livsmedelsimpor-
ten och satsa pa utveckling (istallet for nedlaggning) av det sven-
ska jordbruket.

• Nej till EG.
For ett parti som bedriver en nationellt inriktad poltik ar det
sjalvklart att saga nej till EG. En EG-anslutning gor att det sven-
ska folket far mindre inflytande over sitt eget land. Fler nedlagda
jordbruk och okat importberoende blir ocksa foljden.



Lat det inte ske igen!
I valet 1988 fors6kte det svenska etablissemanget kora over Sjobo-
centern och andra kritiker till den forda invandringspolitiken. Resulta-
tet i Sjobo visade att folket och demokratin kunde segra - atminstone
kommunalt. Men fOr att fa en verklig forandring till stand kravs beslut
i riksdagen och det ir har vi sverigedemokrater kommer in i bilden.

En majoritet av svenska folket viii att Sverige ska fOrbli svenskt. Trots
detta finns det inget parti i riksdagen som havdar denna uppfattning -
innu! Nu nar SVERIGEDEMOKRA TERNA staller upp i riksdagsvalet
hoppas vi fa sa manga roster att vi kan paverka politiken i ratt riktning.
Med din hjalp kan det Iyckas! Rosa pa SYERIGEDEMOKRATERNA.
Destall valsedlar i god tid fOrevalet. Du som inte far tag i vara valsedlar
kan ta en blank valsedel och skriva dit SVERIGEDEMOKRATERNA.
I ovrigt hoppas vi att Du viII stodja oss genom att bli medlem eller satta
in ett valfritt belopp som bidrag till vart postgiro 23 4S 6S - O.

Du kan rosta pa oss i
riksdagsvalet, men
aven i landstings- ocb
kommunalvalen i bela
landet. Bestall val-
sedlar fran SDi din
kommun eller nedan-
staende adress.

Bar kan Du kontakta oss! (Riksorganisationen)

SVERIGEDEMOKRATERNA
Box 20085, 10460 STOCKHOLM

Vuel 08-64120 11,Valinformation 08·825767
Autosvar om verksamheten 08·6422532Fax 08·6439260

Postgiro 23 45 65 • 0
Bestall garna ett gratis informationspaket!

Medlemsavgift 150 kr - Vi ar tacksamma for
Partiprogram 30 kr ekonomiska bidrag!
Klistermirken 60 kr/100 st Anvand alltid SO's
Videofilm om SO 175 kr postgiro 23 45 65 - O.


