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Ge oss Sverige tillbaka!

Jimmie Åkesson 
Sverigedemokraternas partiledare

Sverige har blivit ett hårdare land att leva i. Samhällseliten 
har fjärmat sig allt längre från oss medborgare. En 

nedmonterad välfärd, en skenande arbetslöshet, en 
eskalerande brottslighet och ökade gruppmotsättningar 
har skapat en allt mer utbredd känsla av otrygghet och 
osäkerhet.

Det finns dock ett alternativ. Under parollen ”Ge oss 
Sverige tillbaka!” ser Sverigedemokraterna det som sin 

huvuduppgift att återinföra lag och ordning samt införa en 
restriktiv invandringspolitik. Vi vill också slå vakt om den 
svenska välfärdsmodellen, ge våra äldre en värdig ålderdom, 
återupprätta den samhälleliga gemenskapen med familjen i 
centrum och låta Sverige förbli Sverige.

Den 19 september har du möjlighet att välja vilket Sverige du 
vill ha. Det är ditt land, ditt val!

» Pensionsbroms eller 
invandringsbroms?
Att ständigt arbeta för att bygga ett 
bättre land är viktigt. Lika viktigt 
är det att visa respekt för dem som 
redan gjort en stor insats för landet. 
Pensionärer förtjänar rätt visa. 
Sverigedemokraterna föredrar in
vandringsbroms framför pensions
broms.

» Extralås på husen eller på 
fängelsecellerna?
Människor tvingas i allt större ut
sträckning installera larm och 
sätta extralås på sina hus. Sverige
demokraterna vill istället ha ett 
tryggt samhälle med hårdare straff 
för grov och upprepad brottslighet. 
Invandrare som begår grova brott 
ska utvisas och avtjäna sina straff i 
hemlandet.
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Så kan Du hjälpa Sverigedemokraterna
» Bli medlem 
Du behövs, liksom dina vänner. Sätt in 300 kronor på bankgiro 52807005 
eller plusgiro 23 45 650 och ange namn, adress och telefonnummer.

» Bli politiker
Det finns fortfarande möjlighet att kandidera för Sverigedemokraterna 
lokalt och regionalt på många håll. Kan du tänka dig att kandidera för 
partiet, är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Kom ihåg att även 
du kan göra skillnad, ingen tidigare politisk erfarenhet krävs.

» Prata med människor
Du och alla andra sympatisörer är 
Sverigedemokraternas viktigaste kanal till väljarna. 
Prata med folk på arbetsplatsen eller släktkalaset!

» Sprid informationsmaterial
Våra Sverigevänliga broschyrer kan du 
dela ut till hushåll, folk på gatan eller 
vänner. Inför valrörelsen kan du beställa 
informationsmaterial på telefon 0850 00 00 50 
eller www.sverigedemokraterna.se

» Stöd partiet ekonomiskt
Stöd Sverigedemokraternas valkampanj 
ekonomiskt. Alla bidrag mottages 
tacksamt, även anonyma. Använd 
bankgiro 52807005 eller 
plusgiro 23 45 650.
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