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HETSEN MOT SVE
Landsforraderiet kommer i slaptag pa asiktsmonopolet i massmedierna.,
Nu sticker landsforraderiet och kommunistextremismen fram ansiktet.
De sager, att svenska patrioter ar negativa till invandrare. De tycker
inte att vi ska varna om vart eget folk i vart eget land. Sverige ska
forvandlas fran en enad homogen nation till en splittrad mangkulturell
stat.
Dagligen ser vi i tidningarna om nya terrordad mot svenska patrioter.
Kampanjerna organiseras genom kommunistextremistiska organisationer
och andra grupper av landsforradare inom gammelpartierna.
Dessa stromningar och organisationer maste omedelbart slas tillbaka.
Det kan ske genom en bred offensiv fran en enad nationell front av
svenska, patriotiska, demokratiska krafter.

SvP:s UNGDOM FORKLARAR K
Sverigepartiets Ungdom forklarar krig mot landsforraderi och hets mot
svenska pat rioter. Patrioterna ar en del av arbetarklassen. Tillsammans
skapar vi Sveriges rikedomar. Tillsammans bidrar vi genom vara skatter.
Arbetslosheten och bostadsbristen beror inte pa svenska pat rioter,
ungdomar eller kvinnor. Orsaken ligger i gammelpartiernas mass-
invandringspolitik. Grunden finns i storfinansens onskan att pressa
ner lonerna genom en okad arbetskraftsimport.

4 AKUTA
- Temadagar i alIa skolor med temat: Mot landsforraderi och hets mot
svenska patrioter.
- Kampen mot landstorraderiet maste tas upp pa alIa fackmoten i host.
- Temaveckor pa alIa tritidsgardar, dar svenska pat rioter presenterar



NSKA PATRIOTER
En offensiv mot landsforraderiet och hetsen mot svenska patrioter a~
n6dvandig for att vi alIa ska se klart pa Sveriges problem. Krisen
och arbetslosheten. bostadsbristen och brottsutvecklingen beror till
stor del pa gammelpartiernas invandringspolitik.
AlIa svenskar har gemensamma intressen. Landsforraderiet bidrar endast
till att forsoka splittra.
Enhet behOvs i kampen for ratten till arbete. bostader och social ut-
veckling. Kampen maste riktas mot vara verkliga och gemensamma fiender
- kommunistextremisterna och landsforradarna inom de ovriga gammel-
partierna.

~IG MOT LANDSFORRADERIET
Sverigepartiets Ungdom bekampar alIa forsok att stalla olika grupper
av svenska folket mot varandra. AlIa sadana falska motsattningar maste
brytas och ersattas med insikten om vara gemensamma intressen.
Oassa gemensamma intressen ska vi stalla i forgrunden. Sa kan enhet
byggas i kampen mot vara egentliga fiender i Sverige. Oat ar dom som
lever pa vart arbete. parasiterna inom invandringsindustrin - lands-
forradarnal Oat ar deras system - det mangkulturella samhallet - som
maste bekampasl

~TGARDER
svensk kultur och sin situation i Sverige.
- Hyresgastforeningarna bor organisera moten och fester i invandrartata
omraden for att skapa kontakter mellan allmanheten och medvetna svenska
patrioter.
- tlkat stod till svenska patrioter sa att de kan oka sin information
och sin verksamhet.



o Stoppe massinvandringen, for hOgre loner (genom minskat
arbetskraftsutbud).

o Stoppe massinvandringen, for okade ekonomiska resurser till barn,
61drings och sjukv6rd.

3. Mot landsforraderiet - for den svenska ungdomens ratt till egna
bostader.

o Stoppe massinvandringen. For varje invandrare som slapps in blir
det en bostad mindre for en svensk.

4. Mot landsforraderiet - for svenska pat rioters demokratiska
rattighete r.

o Stoppe 6siktsmonopolet i massmedia genom battre skydd mot fortal
och krankande h6rdvinklade forljugna reportage samt forstarkt
genmalesratt.

o Stoppa politiska ratteg6ngar mot svenska patrioter.
o Stoppe olikheten infor lagen: Domstolarnas utrr.atandeav olika straff

for identiska brott.
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Jag viII veta mer om
Sverigepartiet.
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