Presentation av
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna bildades i februari 1988. Initiativtagare till partibildningen var ett antal män och
kvinnor som tröttnat på de etablerade politikernas
svek mot Sverige. Många av oss har tidigare
röstat på t ex moderaterna, centern eller socialdemokraterna, men gett upp hoppet om att de skall kunna
lösa Sveriges problem. I stället har det visat sig att
de nuvarande riksdagspartierna alltmer gett upp omsorgen om vår gemensamma svenska nation. Folkhemsbygget har raserats och den svenska ekonomin
slagits i spillror. Men även traditionella värden som
familjen, kulturen och den nationella identiteten
hotas nu på allvar.
Många frågar om vi står till höger eller vänster
inom politiken. Själva anser vi att vår politik i stora
stycken liknar centerns, dvs vi står i mitten, men vi
skiljer oss en del från de andra partierna i vissa viktiga sakfrågor, t ex då det gäller invandringspolitiken.
I valet 1988 erhöll vi 1.118 röster i riksdagsvalet. I
kommunalvalen gick det bäst i Vårgårda där vi var
17 röster från att ta ett mandat. Detta trots att vi i
sista stund beslutade att ställa upp i valet. Vår organisation har sedan dess vuxit betydligt och nu har vi
kommunföreningar eller arbetsgrupper över hela
landet.
Sverigedemokraterna har på kort tid blivit det samlande namnet för alla ansvarsfulla svenskar som förespråkar en nationellt inriktad politik.
Partiets representanter kallas talesmän och finns
både på lokal nivå och på riksplanet. Självfallet har
vi också kvinnor som talesmän, även om det inte
framgår av namnet.
Vi är ett ungt parti men medlemmarna är i alla
åldrar och alla yrkesgrupper finns representerade. Vi
är partiet som Sverige så väl behöver.•

DETTA VILL SD!
• Stoppa skatteslöseriet.
Vård, service och bostäder
åt svenskarna i första hand.
• Säkra tryggheten på gator
och torg - dygnet runt.
Skärpta straff för grova och
upprepade brott. Ingen
svensk skall behöva vara
rädd för att vistas ute.
• Trygga familjens ekonomi.
Slopad matmoms, bättre
stöd till barnfamiljer med
låga inkomster. Öka möjligheten att vara hemma med
barnen.
• Begränsa invandringen.
Invandrare skall söka uppehålls- och arbetstillstånd
innan de kommer hit.
Pass- och
identitetslösa skall
avvisas vid gränsen.

Partiet och några av dess
ledande medlemmar

Vi Sverigedemokrater är helt vanliga människor som känner ett stort ansvar för vårt
land och dess framtid. Vi vill Sveriges och
svenskarnas bästa och kommer att göra
allt vi kan för att åstadkomma ett bättre
samhälle än det vi har idag.
Vi är taxichaufförer, läkare, städare, verkstadsarbetare, tjänstemän, snickare, lärare
eller studerande, bara för att ta några ex-

empel. Många av oss har nyligen blivit politiskt aktiva för första gången, andra har
varit medlemmar i andra partier, t ex moderaterna eller socialdemokraterna. Nu
samlas vi allt fler i en växande folkrörelse
för att försöka åstadkomma förbättringar i
vårt samhälle.
Slut upp även Du så att vi tillsammans
kan bygga ett nytt svenskt folkhem!

Adresser till några av våra lokala org
Riksorganisation:
Sverigedemokraterna
Box 20085
104 60 STOCKHOLM
Postgiro: 23 4565 - O
Växel: 08-6412011
Telefax: 08-6439260
Info: 08-6422532

SO-Hanlnge
Box 46
13621 HANINGE
Postgiro: 29 0082 - 7
Tel: 08-7455845
SO-Huddinge
Box 4099
141 04 HUDDINGE
Postgiro: 20 41 93 - 7

Kommunföreningar:
SO-Falkenberg
Box 73
310 58 VESSIGEBRO

SO-Kalmar
Box 7052
390 07 KALMAR
Postgiro: 689514

SO-Göteborg
Box 50014
400 52 GÖTEBORG
Tel: 031-129146
Postgiro: 38 0585 - O

SO-Kungälv
Box 281
442 23 KUNGÄLV
Postgiro: 451 6990 - 1
SO-Lysekil
Box 51
454 00 BRASTAO
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SO-Malmö
Box 23502
20045 MALMÖ
Postgiro: 42 38 12 - 7
SO-Mariestad
Box 2056
54202 MARIESTAD
SO-Norrköping
Box 9015
60009 NORRKÖPING
Postgiro: 36 28 04 - 7
Tel: 011-146872
Fax: 011-144761
S D-Sollentuna
Box 766
191 27 SOLLENTUNA
Postgiro: 52 70 48 - 3
Tel: 08-968465
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SO-Solna
Box 8011
171 08 SOLNA
SO-Storfors
Box 119
688 00 STORFORS
SO-Uppsala
Box 15093
75015 UPPSALA
SO-Vårgårda
Box 20
52030 LJUNG
Postgiro: 21 89 11 - 6
SO-Örebro
Box 526
70150 ÖREBRO
Postgiro: 480 99 96 - 4
Tel: 019-240517

Detta kan Du beställa
från Sverigedemokraterna
Avgifter

Partiprogram

Medlemsavgift, 150 kr (kalenderår)
Medlemsavgift, livstid, 1500 kr
Medlemsavgift, stud 125 kr
Informationspaket
inkl provex på SK, 30 kr

Du läser väl SverigeKuriren!
Tidningar
(prisexempel)
Prenumeration SverigeKuriren,120
SverigeKuriren nr 1, Pris 20 kr
SverigeKuriren nr 2, Pris 20 kr
SverigeKuriren nr 3/4, Pris 30 kr
SverigeKuriren nr 5/6 SLUT
SverigeKuriren nr 7/8 SLUT
SverigeKuriren nr 9, Pris 25 kr
SverigeKuriren nr 10, Pris 15 kr
SverigeKuriren nr 11, Pris 15 kr
SverigeKuriren nr 12, Pris 15 kr
SverigeKuriren nr 13, Pris 15 kr

kr (10 nr)
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För Sveriges bästa!
Pris 30 kr

Pris 15 kr
Best nr: V3

KLISTERMÄRKEN

FLYGBLAD

100 blandade
Best nr SD1 : Pris 60 kr

Kassetter

100 blandade
Best nr F9: Pris 45 kr

(K3-K6=C90, K7=C120)

K3 Sammandrag från SO närradio 20/1 -90, 50 kr
K4 Sammandrag från SO närradio 17/3 -90,50 kr
K5 Sammandrag från SO närradio 28/4 -90, 50 kr
K2 Sammandrag från stormöte i Gbg 29/4 -90, 75 kr
K7 Alla tal från stormötet i Sthlm 2/6 -90, 100 kr
K8 Provkassett fr SO i sthlms närradio, 50 kr

Affischer

Snygga dekaler i lyxutförande

A06: För ett svenskt Sverige, 10 st, 35 kr
~
Sverige - fädernesland, 10 st, 35 kr

- även för bilen
10 st blandade, 100 kr. Best nr 050

College

T-shirt

i blått och gult (A3-format)

VIDEOFILMEN
OM SVERIGEDEMOKRATERNA
- ett måste för varje patriot

T-shirt,
Sverige
- fädernesland.
Pris 100 kr
Stl XL, L

College,
Sverige
- fädernesland.
Pris 170 kr
Stl XL, L
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Läsvärt från biblioteket
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Småskrifter

S2,

Engelbrekts

befrielsekrig,

25 kr

S2.Q, Germanernas historia, 25 kr
S21, Svensk flyktingpolitik,
en kritisk betraktelse, Pris 30 kr

---

Bokenom B55:----

ass - ett fÖrsÖk att väcka debatt
(250 sidor)
Best nr: S30, Pris 150 kr
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Information, möten, tal,
reportage etc.
Best nr: V4, Pris 175 kr
OBS! Porto ingår i alla priser.
Ej postförskott·
endast förskottsbetalning.
Använd alltid SO"s postgiro 23 45 65 • O
vid beställningar och inbetalningar.

Sverigedemokraterna
Box 20085, 104 60 STOCKHOLM
Postgiro 23 45 65 - O
Tel: 08-825767, Telefax: 08-6439260

Vad gör Sverigedernokraterna
för svenskarna?
Svar: Till skillnad från nuvarande riksdagspartier gör SD allt för att tillvarata
Sveriges och svenskarnas intressen i första hand.
De nuvarande riksdagspartierna förefaller eniga kring den politik som resulterar i att Sverige
upplöses som svensk nation. Internationaliseringen fortsätter och våra makthavare tycks strunta i de opinioner som vill bevara vårt svenska folkhem.
Slöseriet med våra skattemedel fortsätter. Medan det saknas resurser till svenskar som behöver vård vräker man ut pengar till asylkrävande eller verkningslös u-hjälp. Svenskarna diskrimineras på bostadsmarknanden medan nyanlända asylanter, invandrare eller lycksökare kan få
förtur i bostadskön.
Sverigedemokraterna kräver att alla svenskar skall ha tillgång till bostäder och annan samhällsservice i första hand.

- För att nå framgångar behövs Ditt stödl
Sverigedemokraterna
är en riksorganisation som avser att ställa upp till val i kommunerna,
landstingen
och
riksdagen.
Syftet med vårt valdeltagande är att kunna
nå så stora framgångar att vi kan påverka
inriktningen av den förda politiken. I första
hand hoppas vi kunna vinna inträde i ett
antal kommuner för att där skaffa oss den
erfarenhet som behövs för att kunna nå till
riksdagen.
Vårt parti har en enorm potential därför
att många av de frågor som vi driver är väl

förankrade i folkviljan. Vårt dilemma är
emellertid att som ett nytt och relativt litet
parti saknar vi de ekonomiska resurser
som krävs för att kunna uppnå goda resultat. SO skulle kunna få stora framgångar i
ett val om vi hade stora resurser. Eftersom
vi helt saknar statSbidrag och tvingas lita
till våra sympatisörers offervilja, är det av
största betydelse att den som vill att vi
skall ha framgångar också visar detta
genom att stödja oss ekonomiskt.

Tre viktiga "fonder" för vår verksamhet!
Tidningsfonden!

Valfonden!

Närradioverksamheten!

Vi behöver alltid medel för
att säkerställa utgivningen
av främst Sverige-Kuriren!
Märk talongen "Tidningsfonden"!

Vi behöver samla in medel till
kommande valrörelse. Vi behöver trycka valsedlar och valinformation i god tid före valrörelsen. Märk talongen "Valfonden",

Sverigedemokraterna behöver
extra ekonomiskt stöd för att
kunna sända i närradion. Märk
talongen "Till närradion!"

Stöd SO med ett allmänt bidrag!
Vi är alltid i behov av Ditt ekonomiska stöd. Sverigedemokraterna finansierar verksamheten med
hjälp av ekonomiska bidrag från medlemmar och sympatisörer. Du kan stödja partiets viktiga
verksamhet genom att sätta in ett litet eller stort bidrag på SD:s postgiro 23 45 65 - O. Märk talongen "Allmänt bidrag!"

