Ditt land – Ditt val

Isabelle Ahlmark
26 år, lärarstudent
Majorna

Axel W Karlsson
62 år, präst
Haga

Din röst behövs i alla de tre valen. Som
vågmästare i kommun, region och riksdag
kan vi påverka politiken på allvar.

Jan Borsing
64 år, köpman
Majorna
Elinor Englesson
39 år, väktare
Kärra
Patrik Ehn
43 år, lärare
Eriksberg

Vi ställer upp för SD och Göteborg!

Mikael Jansson
45 år, ingenjör
Askim

I vårt Göteborg
bygger vi bilar,
vi bränner dem inte.

Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition
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• En matreform för våra äldre

• En kraftig ökning av antalet trygghetsboenden

• En kraftig förbättring av pensionärernas ekonomiska villkor

I vårt Sverige värnas det svenska kulturarvet, ett
folkhem byggt på en gemensam värdegrund och
svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna
villkor.

I vårt Sverige ska den äldre generationen få
njuta frukterna av den välfärd som de varit med
om att bygga upp. Sveriges pensionärer ska ha
värdiga pensioner som skapar ekonomisk trygghet på äldre dar. I vårt Sverige ska man åldras
under trygga och värdiga former och kunna
känna sig säker på att få den vård och omsorg
som man har behov av på ålderns höst.

• Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan,
UNHCR

• En återgång till den assimileringspolitik som
gällde fram till mitten av 1970-talet

• En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringen

Begränsa invandringen
till Sverige och Göteborg!

• Ett offentligt register över dömda pedofiler
samt tillåtande av brottsprovokation

• Ett nytt system där utbetalningar av skadestånd till brottsoffer garanteras av staten

• En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott

I vårt Sverige står det straff en brottsgärning
medför i rimlig proportion till det begångna
brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen.

Krafttag mot
brottsligheten!

Ett värdigt liv på
ålderns höst!

Ja till folkomröstning!

Sverigedemokraterna vill att göteborgarna ska få
säga sitt i en kommunal folkomröstning.

Bilister betalar både bensinskatt och fordonsskatt.
De bör inte belastas med ytterligare skatter.

40 betalstationer runt centrala staden samt på
broarna kostar mycket pengar och är en onödig
byråkrati och teknisk apparat med tveksamma
miljöeffekter. Göteborg behöver modern planfri
kollektivtrafik.

Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade mot trängselskatten i kommunfullmäktige.
Alliansen och de rödgröna enades för ännu en
skatt trots löften om motsatsen.

Nej till trängselskatt!

