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- Hvem har dannet 
Partiet Stop Islamiseringen Af Danmark?

Partiet SIAD er udsprunget af folkebevægelsen SIAD, 
som består af ganske almindelige borgere, der er blevet 
rigtigt godt trætte af den snigende islamisering af det 
danske samfund.

Vi mener at politikerne igennem mange år har forrådt 
det danske folk ved at tillade en massiv indvandring af 
folk som sætter islam, koranen og de islamiske love høje-
re end alt andet. Det har nu skabt store problemer i Dan-
mark både med øget kriminalitet, vold, voldtægter, kniv-
stikkerier, røverier, brandstiftelser etc + massive udgifter 
til mislykkede integrationstiltag, retsvæsen, fængsler etc.
 
Politikerne bærer det fulde ansvar for denne gale udvik-
ling, ved ikke at have undersøgt disse menneskers tro og 
baggrund og ved at give Dansk statsborgerskab i flæng. 
Denne udvikling SKAL stoppes nu for vore børn og bør-
nebørns skyld.

islamkaos?
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- Hvad vil Partiet Stop Islamiseringen Af 
Danmark gøre på kommunalpolitisk plan?

Vi har set, hvordan milliarder bliver postet ud på inte-
grationstiltag, der ikke virker, derfor: 

- ethvert integrationstiltag og tilskud til tolkebistand skal 
fjernes. 

- offentligt betalt sprogundervisning til flygtninge og 
indvandrere skal ophøre. 

- offentlige betalte oplysningsfoldere skal udelukkende 
tekstes på dansk. 

-alle sær-tiltag for muslimer som er iværksat af kommu-
nerne skal tilbagerulles.

Vi vil bruge pengene på et trygt og fredeligt samfund, 
der tilgodeser landets egne indbyggere. 

Læs mere på siaddk.dk

Når Partiet SIAD kommer i folketinget, vil vi 
kæmpe for at følgende lovforslag bliver ved-
taget på landsplan:
- Voldskriminalitet og narkokriminalitet skal – uanset graden, 
og uanset forbryderens alder og civilstand – automatisk medføre 
fratagelse af eventuelt tillagt dansk indfødsret (statsborgerskab) 
og permanent udvisning.

- Imamer som opildner til vold og sanktioner mod det land der 
føder dem, straffes og udvises for bestandigt.

- Offentligt betalte integrationstiltag ophører.

- Ikke-selvforsørgende indvandrere hjemsendes.

- Tildeling af statsborgerskaber skal begrænses meget stærkt. 
For at opnå dansk statsborgerskab, skal man have været på prøve 
min. 10 år, før man kan ansøge.
Forudsætningerne for allerede tildelte statsborgerskaber skal un-
dersøges yderst omhyggeligt, med henblik på fratagelse af uret-
mæssigt tildelte sådanne.

- Kun danske statsborgere bør have stemmeret ved folketingsvalg, 
lokalvalg og afstemninger.

- SIAD er imod EU-unionen, men for europæisk samarbejde og 
fællesskab.

Dette er blot et lille uddrag af Partiet Stop Islamiseringen af Danmarks lovforslag, 
læs alle lovforslagene på: www.siaddk.dk

Pengene fosser ud af den statslige og de 
kommunale kasser. Hjælp Partiet Stop Islami-

seringen af Danmark med at stoppe det.
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