5 Hurtige
Stands ikke-vestlig indvandring
Den ikke-vestlige indvandring har været en kulturel
og økonomisk ulykke for Danmark. Internationale
konventioner må aldrig igen forhindre Danmark i at
føre en rationel indvandringspolitik.

Hjælp os i folketinget
Dansk Samling har brug for vælgererklæringer for at
kunne stille op til Folketinget. Så let kan du afgive en
vælgererklæring 100% anonymt:

1

Du går ind på vores hjemmeside
www.dksamling.dk

2

Du indtaster indtaster din e-mailadresse i
feltet på forsiden under ’Vælgererklæringer’,
accepterer betingelserne og trykker ’send’.

3

Du modtager nogle dage senere en e-mail
fra Indenrigsministeriet.

4

Du bekræfter via links i denne e-mail og
v.h.a. dit NemID din vælgererklæring.

Danmark ud af EU
Europæisk frihandel og samarbejde er godt, men i
Danmark skal den danske regering ubetinget være
den øverste myndighed.

Frihed til familien
Flere og flere børnefamilier kan ikke få hverdagen til
at hænge sammen. Den enkelte familie skal styrkes
og sikres økonomisk råderum til at indrette sin egen
hverdag.

Sænk skatter og afgifter
Skatte- og afgiftstrykket i Danmark er ved at kvæle
vores erhvervsliv og den enkeltes initiativ og virkelyst.
Staten skal udelukkende sikres ressourcer til sine
kerneopgaver.

Tryghed for Danmarks svageste
Staten skal yde Danmarks svageste en værdig hjælp.
Vi skal hjælpe dem, der ikke KAN klare sig selv – men
ikke dem, der ikke VIL klare sig selv.

MELD DIG IND

Danmark har brug for Ung i DS.
Ung i DS har brug for dig.

Danmark har brug for Dansk Samling – og Dansk
Samling har brug for dig. Vær med i kampen for
Danmark, bliv medlem allerede i dag.

Er du imellem 15 og 35 år, og har du lyst til at møde
andre unge i Dansk Samling, eller blot interesseret i
at høre mere om Dansk Samling?

Meld dig ind på
www.dksamling.dk

Så skriv til os på
ung@dksamling.dk
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Lukke grænserne og starte hjemsendelser
Danmarks grænser skal lukkes for enhver form for indvandring
fra den ikke-vestlige verden. Kriminelle indvandrere udvises.
Når dette er sket, vedtages et program for frivillige hjemsendelser
af personer, som ikke vil lade sig integrere. Et betydeligt pengebeløb skal medfølge.

Melde Danmark ud af EU
Danmark skal ud af EU. Indtil dette kan ske, skal vi aldrig være
mere med i EU, end Storbritannien er. Danmark skal hurtigst
muligt ud af Schengen-samarbejdet, og fast grænsekontrol
genindføres med fuld mulighed for at nægte uønskede indrejse.
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Indføre minimumsstraffe
Der skal indføres minimumsstraffe for voldtægt og grov vold.
Et niveau på mindst tre års fængsel vil være passende. Straffene
for voldtægt og grov vold skal både virke afskrækkende og sikre,
at gerningsmanden i længere tid end i dag ikke kan begå ny
personfarlig kriminalitet.
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Indføre familiebeskæftigelsesfradrag
Familierne skal have frihed til selv at afgøre, om den ene af to
beskæftigede forældre vil gå hjemme, mens børnene er små,
dog maximalt indtil barnet er 6 år. Derfor skal der gives et
beskæftigelsesfradrag på 10.000 kr. ekstra til den forælder, der
bliver eneforsørger.

FAMILIE

POLITIK

Hæve antallet af aktive betjente
Den danske politistyrke er for lille på grund af den uansvarlige
udlændingepolitik, som har medført, at der er boligområder, der i
dag er uden for politiets kontrol. Derfor skal antallet af aktive
betjente forøges fra de nuværende knap 11.000 til 13.500 betjente.
Det skal ske over en kortere årrække.
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Garantere nedslidte borgeres pension
Borgere, der er fysisk nedslidte efter et langt arbejdsliv, skal altid
kunne få bevilliget pension. Mange af os må arbejde længere på
grund af den stigende levealder, men det må ikke gå ud over
dem, der ikke længere kan arbejde.
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