Det handlar om att ta ansvar

Det handlar om din framtid
Varfor Sverige behover en
ansvarskannande regering.

Sverige or unikt ...

S

ocialdemokraterna paminner oss nu i valtider om att Sverige ar
unikt. Visst haIler vi med om det, men inte pa samma satt som de
viII. Sverige ar idag ett land som pa manga satt verkar ha farlorat
tron pa sig sjalvt, manga svenskar oroar sig far sina jobb, de oroar sig
far det samhalle deras barn kommer att tvingas vaxa upp i, och folkhemmet, drammen som manga av vara aldre minns fran Per-Albin
Hanssons tid, ar ett minne blotto
Idag har varstingarna tagit aver storstadernas centrum. Arbetslasheten har tagit aver manga av de arbetstillfallen, som vart haga kostnadslage inte tvingat utomlands. Brottsligheten har bade akat och blivit gravre. Vi ar manga som inte langre kanner igen vart eget land.
SVERIGEDEMOKRATERNA
(SD), bildades 1988, som en reaktion
mot det vanstyre som givit oss de problem vi har idag, men som ingen
sansad manniska kan ha anskat sig. Vi vill inte lagga ut miljardbelopp pa sa kallade flyktingar sa lange svenska pensionarer inte kan fa
yard och omsorg. Vi vill inte att svenska ungdomar skall sri ar efter
ar i bostadska, medan mangder av privilegierade lyxflyktingar ges
farturer till bostader i omraden dar en vanlig svensk arbetare aldrig
skulle ha rad att boo
I hastens val har du chansen att valja bort den inkompetenta regim
som kart Sverige i botten, ekonomiskt saval som socialt. Om du tror
att en borgerlig regering ar en battre vag far Sverige, vill vi bara
paminna om hur det gick farra gangen. Fragan ar om det inte snarare
var borgarnas tafatthet som var barjan till slutet. Hastens val ar
ocksa en chans att rasta far demokrati, alIa maste ha ratt att ifragasatta den far tillfallet farda politi ken, utan att hangas ut i massmedia
som manniskofientliga extremister, och utan chans att farsvara sig.
Om du faljt debatten kring Sverigedemokraterna, har du sakert
markt att sa inte ar fallet.
Ge ditt stad till Sverigedemokraterna, partiet som stadjer Dig!

Ge Sver;ge en chans, rosta

po

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi Sverigedemokrater viii:
• Stoppa massinvandringen
Sverige maste kraftigt begronsa invandringen samt verka for
aterflyttning av invandrare av utomeuropeisk hOrkomst.

• Skarp straHen for grova och upprepade brott
De som grips for grova brott som ran och misshandel, slopps frio
alldeles for snabbt. Att frige nagon som skadat en monniska 011varligt, efter halva strafftiden or inte forsvarbart i nagot fall.

• Sanera den svenska ekonomin
Den svenska byrakratin svol'\er varje or enorma belopp, dessutom skonker vi bort pengar til militordiktaturer, och miljardbelopp
oses over Iyxflyktingar Fran andra sidon jordklotet.

• Stark familien
Det skall inte vara nodvondigt for en familj att dubbelarbeta for
att ha rod att leva. Barnfamiljer skall ges ekonomiska mojligheter
att lata modern vara hemma med sitt barn.

• Arbete och bostader
Satsa po smaforetagarna och verka for att svenska foretag investerar i Sverige, istollet for i Europa. Ge svenskar foretrode till
bostoderna, och motverka kontoriseringen av stoderna.

• Yard och aldreomsorg
De pengar vi idag oser ut till u-hjolp massinvandring och byrakrati
rocker mer on vol till for att fa en fungerande vardapparat.

• Battre skola och utbildning
Skolan skall inte bora lara eleverna "matte och engelska", den
skall ocksa ge dem en grund att sta po, vad goller etik och moral.

• En levande landsbygd
Stoppa utarmningen av landsbygden. En vosentlig del av vart
kulturarv ligger hos de som arbetar dOr.

• Nei till EG
Svenska folket maste fa saga sitt om en EG-anslutning. Ett so stort
beslut maste debatteras offentligt innan en anslutning kan vara
aktuell. Sverige skall inte styras fran Bryssel.

Ansvaret ligger has Dig ...
Nar vi talar med folk ute i vardagslivet haIler de oftast med oss.
De fiesta klagar pa de styrande och tycker att det ar hog tid for
forandring. Anda rostar de pa gammelpartierna val efter val, och
undrar sedan varfor inget hander!!!
Lat inte vanan ta makten over dig, ge ett nytt slagkraftigt alternativ din rost.Tro inte pa massmedia nar de sager att vi ar extremister, vi ar vanliga manniskor fran alIa samhallsgrupper, som forenats bakom tron pa Sverige, som ett land dar vi viII att vara barn
tryggt skall kunna vaxa upp.

Du kan bestalla valsedlar fran oss, men om du inte fatt tag i valsedlar,
kan du skriva Sverigedemokraterna pa en blank valsedel. Observer a
att partinamnet maste sra i ett ord, utan bindestreck.

Lagg din rost

pa ett starkt altemativ,

rosta

pa
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Ring sa skickar vi ett informationspaket!

