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Landet Sverige är den exklusiva egendomen för det svenska folket och det
svenska folket skall ha den exklusiva rätten till alla beslut gällande landets
styrelse och framtid. Ingen annan part har rätt att göra några anspråk.
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Alla svenska medborgare
Oberoende av politisk eller religiös tillhörighet, ursprung, etnicitet, hudfärg
eller andra särskiljande faktorer.
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Alla väletablerade invandrare
Som på lagligt sätt kommit till och nu på lagligt sätt befinner sig i Sverige.
Som med seriösa och ärliga avsikter och på ett positivt sätt bidrager till det
svenska samhället.
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Folkets Demonstration tar inte ställning i sakpolitiska frågor och möjliggör därigenom för anhängare
av olika politiska partier att enas bakom det primära syftet. Det som enar oss är att vi värnar vårt land
Sverige och att vi har valt att samlas bakom Folkets Demonstrations idéprogram.
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