


Sverige behover:
Krafttag mot arbetslosheten!
Genom ohejdad import av textilvaror,. jord-
bruksprodukter, etc har 100 OOO-talsarbetstill-
fallen forlorats for Sverige.

Vi foreslar:
• Motverka import av varor

vi kan producera sjalva.
• Ateri~for valutaregleringen,

laga arbetsgivaravgifter.
• Utveckla larlingssystem.
• Infor rantetak pa 3%, anpassa

pris och loneutveckling.

Sverige behover:
En dittvis fordelningspolitik!
Klyftorna okar i samhallet. Bl a pensionarer,
handikappade och ungdomar far idag betala pri-
set for en kris fororsakad av bankdirektorer,
penningplacerare och politiker som forskingrat
var valfard.

Vi foreslar:
• Nej till nedskarningar i skolan och

pa fritidsgardar.
• Dra inte ned pa hemtjansten, gamla

har ralt till den omsorg som kravs.
• Garantera alia svart handikappade

hyresvilkor anpassade efter deras
speciella behov.

• Infor inkvarteringsmojligheter for
alia uteliggare.



Sverige behover:
Stopp pa massinvandringen!
Under de senaste ,hen har befolkningsbilden helt
tagits over av framlingar. Segreation, forslum-
ning och okad kriminalitet har foljt. Ekonomin
har undergravts genom massinvandringen.

Vi fores'ar:
• Satsa pa atgarder i flyktingarnas

hemomraden, etablera
sakerhetszoner dar.

• Skicka hem syd och utomeuro-
peiska flyktingar som kommit
under 70, 80 och 90-talet.

• Stoppa flyktinginvasionen,
ansvar for vart eget folk forst !

Sverige behover
Sverigedemokraferna!
SD bildades 1988. 1991 registrerades vi till riks-
dagsval nar over 3000 svenskar skrev pa namn-
listor. Sedan 1991 sitter SD i fullmaktige i
Dalsed och Hoor. Tillskillnad fran de partier
som idag sitter i riksdagen agnar vi oss inte at
fagra loften och spektakulara utspel som vi
sedan inte kan eller vagar sta for.

Vi satter ansvarstagandet for vart land och
folk i forsta rummet och tar de stallningstagan-
den som vi anser nodvandiga for att vi skall
kunna lamna over vart land i gott skick till kom-
mande generationer. Att vi forfoljs och svartma-
las av .""assmedia och etablissemanget kommer
aldrig lee l till att vi biter oss tystas!



MER OM VAO SO VILL:
• Satsa pa svensk kultur!
• Oka tonvikten pa historie och

svenskundervisning i skolan.
• Infora beslutande folkomrostningar

i viktiga fragor.
• 6-juni skall bli arbetsfri helgdag.
• Hall Sverige utanfOr EU.
• Skarpa straffen for grova och upprepade

brott. Okat stod till brottsoffren.

Sveriges framtid
fir vart gemensamma ansvar.
I valet staller SD upp till riksdagsvalet och i stor mangd
kommunalval. Ibland moter vi folk som sager "jag tycker
som ni men det ar ingen ide att rosta pa ett sa litet parti"

Skulle alla som resonerar sa andra pa sig sa skulle vi
idag haft ett mycket storre inflytande pa politiken och de
etablerade partierna skulle inte oemotsagda fa fortsatta att
vanstyra vart land.Om nagonsin nagot skall andras maste
folk borja rosta efter sin verkliga uppfattning, ar det inte
det som ar meningen med var demokrati? Tank ocksa pa
att det racker med att vi far ett storre antal kommunman-
dat och en storre mangd roster, aven om vi inte nar riks-
dagen sa kommer politikerna av radsla for att vi skall oka
ytterligare tvingas fora en mer ansvarsfull politik. Ring oss
och forbestall valsedlar redan nu. Annars kan du skriva:
Sverigedemokraterna pa en blank valsedel.Tipsa vanner
och bekanta.

En rost pa SD ar en rost som marks
oeh ger resultat!

Sverigedemokraterna
Box 200 85. 104 60 Stockholm Postgiro: 234565-0

Tel: 08/641 20 11 Fax:08/643 92 60.
Ring for mer information'
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