
Vem är demokrat?
I den politiska debatten gör 
nästan alla anspråk på att vara 
goda demokrater.   Vilka objek-
tiva kriterier finns då att hålla 
sig till?

Ett förslag:

1. Vem anser att folkviljan ska få ge-
nomslag i den förda politiken?

2. Vem anser att folket ska få tillgång 
till en allsidig information?

3. Vem belägger sina påståenden ?

4. Vem använder tillmälen?

5. Vem är beredd att ta intryck av nya 
fakta och argument?

6. Vem är redo för en dialog och att 
möta sina meningsmotståndare i en 
offentlig debatt?

7.  Vem uppträder öppet?

8. Vem kan reservationslöst ta 
avstånd från våld?

9. Vem bedömer handlingar efter 
samma mått, oavsett vem som begått 
dem?

10. Vem förespråkar yttrandefrihet 
även för sina motståndare?

Var Per-Albin 
högerextremist?

Envar som  
• vill värna svenska intressen
• ifrågasätter globaliseringen
• oroar sig för ökad brottslighet
• vill få stopp på fjärrinvandringen, 
skatteslöseriet och orättvisorna

riskerar i dagens Sverige att bli klassad 
som "högerextremist".

Med det synsättet skulle även Sveri-
ges statsminister under andra världs-
kriget, Per-Albin Hansson, klassas så. 

Samling i mitten
De sju riksdagspartierna har alla suc-
cessivt orienterat sig mot mitten och 
blivit alltmer lika i sin politik.  Det 
blir ingen överdrift att tala om en "7-
klöver".

Redan i förra valrörelsen hade (s) och 
(m) så gott som identiska valaffischer. 
Moderaterna har tagit över s-parol-
ler och Mona Sahlin har sagt att det 
är bättre att rösta på (m) än inte alls. 
I Stockholms kommun förbereder (s) 
och (m) ett samregerande efter valet.

Samtidigt har de sju riksdagsparti-
erna tappat medlemmar, blivit allt-
mer toppstyrda och fjärmat sig från  
vanliga svenskars verklighet.  Det gör 
att de   försummat att ta tag i viktiga 
problem. De erbjuder därmed inte 
väljarna mycket till alternativ.

Den som vill se en politisk kursom-
läggning för Sverige måste  se sig om 
efter andra partier att rösta på. 

Varför detta blad?
Bakgrunden till detta informations-
blad  är  två faktorer i kombination:

1. Det är riksdagsval i Sverige i år.

2. Svenska massmedia ger inte en 
allsidig information om viktiga sam-
hällsfrågor. Detta gäller i synnerhet 
allt som har samband med invand-
ringen.

Tabloiden föranleds också av att vit-
boken - om Sveriges väg bort från 
folkhemmet - nu har utkommit.

   

mÅnga frÅgor blir det
Finns det svenskar?      
Är alla "flyktingar" flyktingar?     

För vilka är invandringen lönsam?  
Behöver Sverige arbetskraftsinvandring? 

Vad orsakar invandrares arbetslös-
het?  
 
Vad är främlingsfientlighet?   
Finns det svenskfientlighet?   
Kan även  svenskar diskrimi-
neras, bli kränkta?  

Ökar brottsligheten? 
Ger media sanningen?   

Är "ensamkommande  flykt-
ingbarn"  ensamkommande?  
Är de barn?  Flyktingar?

Hur många ägg har svenska äldreboenden råd 
med?

Har Sverige fått ett nytt skattefrälse?

Vad är rättvisa?

Bostad åt alla - hur många svenskar är  
hemlösa?   

Hur många bor ofrivilligt kvar 
hemma hos mamma? 

Är Bengt Westerberg god? 

Är Jerzy Sarnecki trovärdig? 

Är mångkultur gratis? 

Är du lurad?

Så lyder några frågeställningar för detta  
info-blad.

NAP
Namnet "Något Annat Parti" går 
tillbaka till nyåret 2010, då Dagens 
Nyheter gjorde en undersökning,  lät 
läsekretsen partirösta. De alterna-
tiv som tillhandahölls var nio: för-
utom de sju riksdagspartierna var det 
"Något annat parti"  och "Vet ej/har 
inte bestämt"

Näst störst stapel fick "Något annat 
parti", med 15%.



UTGIVARE
Jag som framställt detta info-
blad är Jan Milld, pensionerad 
bussförare. Uppväxt i Stock-
holm, nu boende i Dalarna.

Politiskt har jag varit aktiv 
alltsedan 1960-talet. Först 
många år inom SSU och So-
cialdemokraterna, sedan korta 
gästspel inom Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet och Sverigede-
mokraterna. Även aktiv inom 
fredsrörelsen och Folkkam-
panjen mot kärnkraft. Förfat-
tare till Kommunaltreans jubi-
leumsskrift “100 år i rörelse” 
och  1985-92 redaktör för den 
fackliga tidningen “Hjulet.” Un-
der tiden som s-aktiv skrev jag 
studiematerialet “Grundkurs 
för socialdemokrater”.

I början av 1990-talet blev jag 
varse att invandringspolitiken 
var en fråga som behövde dis-
kuteras mer sakligt och allsi-
digt. Det började med att jag då 
skrev boken “Lagom är bäst”, 
sedan startade jag, tillsam-
mans med Anders Sundholm 
(också tidigare socialdemokrat 
och miljöpartist), föreningen 
“Blågula frågor”, som gav ut 
tidskriften med samma namn. 
Snart öppnade vi även en 
webbsida (www.bgf.nu).  År 
2001  gav jag ut boken  “Dia-
log om invandringen?”, som 
summerade våra erfarenheter i 
försöken att få igång en saklig 
debatt..

Åren 2004-05 var jag aktiv i 
SD och skrev studiematerialet 
“Grundkurs för sverigede-
mokrater”. Anledningen till att 
jag lämnade SD var att  där 
inte var tillräckligt högt till tak. 
Nu är jag partilös och fri debat-
tör, även om jag betecknar mig 
som ekodemokrat.

Åren 2005-06 gav jag tillsam-
mans med Björn Hammarbäck 
ut gratistidningen “Sverige i 
Centrum” , en tabloid. (www.
bgf.nu/svic)

Sedan sommaren 2009 har jag 
skrivit på en ny bok: “VITBOK.
SE - mångkulturellt facit”. 

Denna finns nu upptryckt i ett 
sammandrag på 184 sidor och 
kostar 60 kr + porto (36 kr). Kan 
beställas genom att sätta in 96 
kr på postgiro 80 73 30 - 6.

Mer information på internet:
www.vitbok.se  

Jan Milld

Är alla "flyktingar" flyktingar?
Nej. 

• En flykting flyr undan förföljelse för att få en tillfäl-
lig fristad.

• En migrant flyttar för att få ett bättre liv materiellt 
och bo permanent i ett nytt land, som han/hon har 
valt.

Av de asylsökande som fått PUT (permanent uppehållstill-
stånd) i Sverige är det bara 
en minoritet som fått det 
pga skyddshov.

Under perioden 1980-2009 
beviljades 27.000 asyler 
enligt FN:s flyktingkonven-
tion, medan nära sju gånger 
så många asylsökande fick 
stanna på sk humanitära 
grunder - skäl som upp-
stått genom lång vistelsetid 
i Sverige.

Än mindre är de som vistas illegalt i Sverige efter att ha fått 
avslag på sin asylansökan att betrakta som flyktingar. Även om 
svenska massmedia rutinmässigt betecknar dem så.

Förvirringen omfattar inte bara media, utan även det statliga 
SOM-institutet som varje år gör en enkätundersökning om 
svenskars attityder: "År 1992 uppgick andelen som tyckte att 
det var ett bra förslag att ‘ta emot färre flyktingar’ till 65 
procent, år 2009 har den andelen minskat till 46 procent”. 
Detta har i media rubricerats  'svenskar alltmer positiva 
till invandrare'.

Cirka 95% av de som söker asyl i Sverige vägrar visa upp 
pass eller andra id-handlingar.      En mer relevant fråga 
från SOM-institutet kunde ha varit: "är det ett bra förslag att 
inte behandla asylansökan från personer som vägrar med-
verka till fastställande av sin rätta identitet?"

En majoritet av svenska folket vill säkert att Sverige 
ska ta emot flyktingar. Det utesluter inte att en ma-
joritet samtidigt anser att missbruk av asylinstitu-
tionen ska motverkas.

Detta missbruk bekräftas av att många "flyktingar" snart efter 
att ha fått PUT (permanent uppehållstillstånd) och en svensk 
bidragsförsörjning  åker tillbaka "på semester" till det land, 
där de sagt sig vara så förföljda. 

Arbetskraftsinvandring?
Behöver Sverige mer arbetskraftsinvandring?

Inte generellt. En stor det av 40-talisterna har nu gått i pen-
sion och Sverige har fortfarande hög arbetslöshet, cirka 9%. 
Till detta kommer ca en miljon personer i yrkesaktiv ålder som 
inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Innan vi importerar arbetskraft måste sysselsättningsgraden i 
Sverige öka, så att vi utnyttjar de resurser som finns här.

En orsak till arbetslösheten är personalminskningar inom of-
fentlig sektor, t ex sjukvården. Dessa beror på  besparings-
krav, det finns inte pengar att betala löner.

En orsak till att stat och kommuner inte har råd att anställa fler 
är att så många miljarder går åt till bidragsutbetalningar.

En stor del av dessa bidragsutbetalningar är förorsakade av in-
vandringen. De fungerar som en gökunge i fågelboet - tränger 
ut annat, driver fram nedskärningar.

Är invandringen lönsam?
Ja - för flyktingadvokater, hemspråkslärare, SFI-lärare, tol-
kar, stadsdelsvärdar, mångfaldskonsulenter, integrations-
mentorer, demokratipiloter,  integrationslärare, tvättstu-
gevärdar,  trygghetsvärdar, "lotsar" och "ambassadörer"  är 
den det. 

Många har sin utkomst genom invandringen. Ett 
flertal nya sysslor eller yrken har tillkommit i dess 
kölvatten.

För Sverige som helhet är invandringen däremot inte lönsam.

Vad kostar invandringen?
Migrationsverkets utgifter ligger på mer än 10 miljarder per 
år, men detta utgör bara en bråkdel av invandringens totala 
kostnader.

Vad som orsakar kostnader är att det tar lång tid för många 
av dem som nu anländer - huvudsakligen från Afrika och Mel-
lanöstern - att bli självförsörjande genom eget arbete i Sverige. 
Många är analfabeter och blir permanent bidragsförsörjda.

Till kostnaderna måste räknas även de särskilda stödåtgärder 
som sätts in för att just invandrare ska få arbeten.

Invandringen kostar också genom behov av ökade resurser till 
skola, sjukvård, rättsväsende mm.

Det har gjorts olika beräkningar  på invandringens kostnader, 
med  skilda resultat - från 30 till 300 miljarder kr per år.

Arbetslöshetens orsaker?
Vad orsakar invandrares arbetslöshet?

Den politiskt korrekta förklaringen är att invandrares arbet-
slöshet beror mest på diskriminering. Detta blir inte mer sant 
för att det ständigt upprepas!

Fram till mitten av 70-talet hade invandrare högre arbetsdel-
tagande än svenskar. Sedan blev förhållandet det omvända. 
Bakom detta låg två förändringar:

1. Arbetsmarknaden förändrades, så det blev färre arbetstillfäl-
len som kunde klaras utan bra kunskaper i svenska.

2. Arbetskraftsinvandringen avlöstes av en asyl- och anhörig-
invandring.

De flesta utlänningar som nu får PUT i Sverige kommer från u-
länder i Afrika och Asien, en stor del av dem är analfabeter. 

De har inga kunskaper som efterfrågas på svensk arbets-
marknad, i många fall brister också motivationen. I synnerhet 
som stora barnfamiljer får större inkomster genom bidrag än 
vad de kan få genom enkla arbeten.

Nyamko Sabuni i UNT den 26/1 
2010:

“Av de drygt 71 000 irakier som 
fanns i Sverige 2007 var 36 
procent sysselsatta. Bland de 15 
000 somalierna i Sverige 2007 
var det bara 28 procent som 
hade jobb. 

Det kan jämföras med att 80 
procent av inrikesfödda och 56 
procent av utrikesfödda var sys-
selsatta samma år.”



Brottsdeltagande?
Är invandrare mer brottsbenägna än svenskar?

Nej, det går här inte att tala om invandrare som en enhetlig 
grupp. 

BRÅ - Brottsförbeyggande Rådet - har gjort två undersökning-
ar kring detta, dels 1996, dels 2005. Resultatet visar på stora 
skillnader mellan olika invandrargrupper. Beträffande exem-
pelvis våldsbrottslighet så finns en kraftig överrepresentation 
för personer från Afrika och Mellanöstern.

Samma två grupper är överrepresenterade  i trafikincidenter.

Från BRÅ-rapporten 1996, våldsbrott. De bruna staplarna (1, 4, 3 
och 9) avser personer från Nordafrika eller Mellanöstern, de svarta  
(15) avser personer från övriga Afrika. Svenskar i staplarna t.h..

Nej!  

Misstänkt och efterlyst, häktad 
och åtalad - massmedia  mörkar 
konsekvent om  namn, utseende 
och etnicitet, när förövarna är 
utlänningar från Afrika eller 
Asien.

Ett aktuellt exempel  är  den   
unge arab  som våren 2010  hade 
ihjäl 78-åriga Inger i Landsk-
rona.  Visas någon på bild så är 
media noga med att pixla.

Kontrasten blir skarp om en 
förövare har svenskt namn och 
utseende. Då kan tidning-arna 
tvärtom frossa i namn och bild. 

I AB den 16/5 2010 tillägnades 
Ragnar Nilsson tre helsidor:

Brottsutvecklingen
Ökar brottsligheten i Sverige?

Håller man sig till de anmälda brotten och BRÅ-statistiken 
över dessa så har det skett en dramatisk ökning. År 1950 an-
mäldes 162 000 brott mot brottsbalken, år 2009 var siffran 
över en miljon. I förhållande till antalet invånare blir det en 
femfaldig ökning.

Antalet misshandelsfall ökade under samma 60-år-
speriod från 7 400 till 86 000 och  antalet våldtäkter 
från 350 till 5 900. Rånen ökade från 190 till 9 600 
- en 50-faldig ökning.

Till detta kommer ett mörkertal, som i många fall mer än för-
dubblar det faktiska antalet brott.

Särskilda BRÅ-undersökningar, hävdar ändå - i likhet med  
Jerzy Sarnecki - att det verkliga antalet brott eller brottsoffer 
i själva verket inte har ökat. Bara anmälningsbenägenheten 
skulle ha ökat. Logiken i detta blir ju närmast astronomiska 
mörkertal för brotten på 50-talet.

En indikation på att antalet våldsoffer faktiskt ökat är också 
antalet intagna på sjukhusens akutmottagningar. Hos SÖS-
akuten var antalet gatuvåldsoffer drygt 1 200 år 1997 - år 2005 
har det ökat till drygt 1 800.

ANTAG ATT det ändå vore sant som Sarnecki hävdar: anta-
let misshandelsfall har inte ökat. Han förnekar inte att antalet   
misshandelsfall år 2009 uppgick till minst 86 000. Innebörden 
av Sarneckis teori är att antalet varit lika högt under tidigare 
år.

Skulle det i så fall göra problemet mindre? Måste anta-
let öka för att utgöra ett problem?  Varje misshandlad person 
är en misshandlad för mycket!!!

Ett belysande exempel är "Kanin-
mannen", som lurat skattebeta-
larna på mångmiljonbelopp. 

Bloggen "Politiskt Inkorrekt":
"...Ali Samir Husein och familjen 
lurade i fyra år försäkrings-

Är invandringen till Sverige stor?

kassan att han var rullstols-
buren och behövde assistent 
dygnet runt. Ersättningen till 
honom betalades ut i fem års 
tid.... Hans pappa och systrar 
anställdes som personliga as-
sistenter..."

"När polisen...  gjorde husrann-
sakan i familjens lägenhet hit-
tade de en digitalkamera med 
ett 30-tal privatbilder från 
Liseberg där han sågs röra sig 
obehindrat bl a dansade runt 
med Lisebergs-kaninen..."

SVT  framställde kaninmannen 
som på  teckningen tv.

I själva verket såg Ali Samir Hu-
sein - efter vederbörlig pixling 
- ut som på bilden t.h:

Ger media sanningen?

"Kaninmannen"

Ja. 

Den är större än tidigare i Sverig-
es historia. År 1900 var andelen 
utrikes födda av befolkningen i 
Sverige 0,7%. Nu är den 14%. 

Under de senaste fyra åren  har 
antalet PUT varje år legat över 
76 000, att jämföra med 16 000 i 
mitten av 80-talet.

En annan jämförelse kan vara 
andra nordiska länder. Sverige 
ligger då i topp för PUT åt asyl-
sökande eller anhöriga:

Ändå var år 2009 den totala in-
vandringen till Danmark  - 56 
000 personer - högre än den till 
Sverige, räknat per capita. Sam-
mansättningen var dock en an-
nan:

Ett tredje kriterium kan vara om 
integrationen lyckas: blir invand-
rarnas barn svenskar?

Skolbränderna har ökat i antal. 
Förra året eldades det upp mer 
än  en skola per dag, till en kost-
nad av över en miljard kronor. 

Räddningspersonal angrips vid 
utryckningar  av unga invandrare 
- som "inte har något att göra".

Ett annat mått på misslyckad in-
tegration är  överfallsvåldtäkter. 

I Sveriges förs ingen statistik, 
tillgänglig för allmänheten, om 
detta. I Norge görs däremot det-
ta, och det visar sig att i städer 
som Oslo och Stavanger har sam-
tliga förövare haft en icke-västlig 
bakgrund.

Finns det någon anledning att an-
taga, att förhållandena är annor-
lunda i Stockholm och Malmö?



Är Bengt Westerberg god?

Själv ser han sig säkert som god, hans anhängare likaså. Kan-
ske har han också goda avsikter.

Ser vi till resultatet av den politik som Bengt Westerberg 
företräder så blir det dock  allt annat än gott,  för de flesta 
svenskar.

Mer än någon annan har Westerberg upprepat mantrat 
"Sverige är ett rikt land".  Sanningen är dock att alla svenskar 
inte är rika, många har det svårt. 

De som mer än andra tvingas betala för den westerbergska 
politiken är just utsatta grupper -  av både svenskar och in-
vandrare.

• De får betala genom sämre service och högre skatter när pen-
garna inte räcker.

• De får betala genom otryggare offentliga miljöer, med ökad 
brottslighet.

• De får betala genom sämre skolor för sina barn.

• De får betala genom att inte bli respekterade. Dristar de sig 
att yppa ett missnöje över situationen haglar okvädningsor-
den, de kan t.o.m. bli åtalade och bötfällda!

Det westerbergska konceptet är att allt kan lösas genom 
satsning av mer resurser och mer propaganda på att uppfos-
tra svenskarna. När "integrationen" har misslyckats - varom 
alla är överens - så finns ur westerbergskt perspektiv bara en 
förklaring: det svenska samhället har inte satsat tillräckligt 
mycket. När kartan inte stämmer med verkligheten, då är det 
kartan som gäller.

Personligen behöver Bengt Westerberg inget försaka genom 
sin "godhet". Det blir andra som får betala notan. 

Det handlar om vad man brukar kalla en "springnota".

Är "ensamkommande flyktingbarn" barn?
Nej.  

Redan uppgiven ålder ligger van-
ligen på 16 år eller mer.

"Barnens" verkliga ålder är i 
många fall högre.  Detta har 
framkommit vid undersökningar 
i både Norge och Finland. 

Skäggväxt är inte ovanlig. 

Möjligheterna att ljuga om sin 
ålder blir stora, då id-handlin-
gar sällan visas upp. Genom 
att klassas som "barn" får veder-
börande i princip personlig as-
sistent och dygnet-runt-uppass-
ning.  Det handlar om en  mycket 
personalintensiv verksamhet, 
med i stort sett lika många 
anställda som "barn". 

Ur VLT den 21/4 -10:  
"15 nya, ensamkommande flyk-
tingbarn ska placeras i Västerås. 
De ska bo i Iggebyvillan och i lä-
genheter som kommunen köper 
in. 15 nya tjänster är utlysta för 
dygnet-runtverksamheten."

"En kock ska anställas som 
också ska lära de unga laga 
mat, en fastighetsskötare på 
Iggebyvillan ska lära dem sköta 
en lägenhet, städa, byta lampor 
med mera. Fritidspedagog, 
integrationssekreterare, 
föreståndare ska anställas 
samt språkresurser i somalis-
ka, arabiska och dari, en dialekt 
som talas i Afghanistan. Både 
för de unga i villan och i lägen-
heterna ska det finnas vaken 
nattpersonal." 

Om ett boende i Västergötland 
informerade Radio Skaraborg 
den 30/4 -10:  
"...Stor möda har lagts på att 
välja ut lämplig personal till 
boendet och erfarenheten och 
kompetensen hos de anställda 
är stor." 

"De flesta har högskoleutbild-
ning och flera av dem kommer 
från andra kulturer. En av dem 
har jobbat som läkare i Afghan-
istan."  "Personalstyrkan består 
av socionomer, sociolo-

ger, pedagoger, lärare och 
läkare, men också kockar och 
lagkunniga." 

Månadskostnaden för ett "en-
samkommande flyktingbarn" 
ligger mer än 50 000 kr högre än 
för en vuxen asylant. Den totala 
årskostnaden hamnar på cirka 1 
miljon kronor!

Ett syfte med resan till Sverige 
är vanligen att inte bara själv 
få PUT utan också att i nästa 
skede kunna utverka PUT åt 
anhöriga eller påstått anhöri-
ga, som ger sig till känna efter 
att "barnet" fått sitt PUT.  Man 
vill då "återförenas" - dock inte i 
hemlandet, utan i Sverige.

Tidigare talades om "ankar-
barn". Nu använder massmedia 
propagandatermen "ensamkom-
mande flyktingbarn".

I själva verket är de ofta 
vare sig ensamkommande, 
flyktingar eller barn.

I propagandan: I verkligheten:

Så här framställs det på vissa kommuners webbsidor. I själva verket rör det sig om unga män.

Finns det svenskar ?
Svaret blir både ja och nej, 
om man utgår från det poli-
tiskt korrekta synsättet:

A. 

Å ena sidan finns svenskar inte, 
eftersom det "inte finns vi och 
dom". Det är också fel att göra 
ett "gruppsärskiljande".

B.

Å andra sidan finns svenskar när 
den misslyckade integrationen 
av invandrare i Sverige förs 
på tal. Denna beror främst på 
tillkortakommanden från sven-
skars sida.

Det mångåriga kampanjandet 
mot "främlingsfientlighet och 
rasism" riktar sig också mot en 
bestämd grupp, nämligen sven-
skar.

C.

Det finns också nya svenskar. 

När svenskar som ute i världen 
gjort sig bemärkta som terror-
istmisstänkta mm rör det sig om 
personer med svenska medbor-
garskap, men som har utländsk 
bakgrund.

Tidningar har även skrivit om 
"nyanlända svenskar", syftande 
på utlänningar som just kommit 
till Sverige.

Här finns mao olika budskap 
parallellt: inga människor är 
svenskar och alla människor är 
svenskar, bara de varit i Sverige.

Det är också skillnad på folk och 
folk, eller kultur och kultur.

Etniskt boende för äldre invan-
drare är något fint och  efter-
strävansvärt. 

Om däremot svenska pensionär-
er önskar få svensk personal på 
sitt äldreboende, då klassas det-
ta reflexmässigt som "rasism", 
både av DO och av media.

Begreppet  är ett vapen mot kri-
tiker av den förda invandrings-
politiken. Det antyder att veder-
börande  är allmänt negativ till 
varje främling, pga att denne är 
invandrare.

I själva verket kan man självfall-
et vara - och det gäller  i normal-
fallet - kritisk mot en galen 
invandringspolitik utan att 
vara allmänt negativ mot 
alla invandrare. 

Även många invandrare är kri-
tiska till den svenska invan-
dringspolitiken. Men de politiskt 

Vad är "främlingsfientlighet"?
korrekta förnekar sig inte: även 
sådana invandrare kan få möta 
anklagelser om "främlingsfient-
lighet"!

Ansvaret för den förda invand-
ringspolitiken ligger hos politik-
erna, inom de sju riksdagsparti-
erna. 

Ska man absolut sätta en etikett 
på den som är kritisk mot den-
na politik blir det rimligare att 
kalla vederbörande "politiker-
fientlig".

Men inte heller detta träffar ju 
rätt, då vederbörande inte är 
emot alla politiker, han/hon vill 
bara ha in andra politiker i riks-
dagen.

Eller få dem som sitter där att 
ändra sin hållning.



Vad är rättvisa? 

1. ÄFS

Äldreförsörjningsstödet - som 
främst går till äldre invandrare 
- uppgår för ensamstående till 4 
800 kr per månad. 

Detta belopp är skattefritt, 
vilket inte bara betyder att ved-
erbörande slipper skatta för det 
utan också att ingen avgift deb-
iteras för sjukvård, medicin eller 
hemtjänst. Utöver detta betalas 
hyra, upp till 6 200 kr. 

Vilken pension motsvarar detta 
för den som måste betala skatt, 
hyra och vård från sin pension?

2. SFI-bonus

Det har visat sig att alltför få 
klarar sina studier i Svenska för 
Invandrare. Motivationen har 
varit för dålig.  För att öka mo-
tivationen har nu införts ett sys-
tem där SFI-elever som ansträn-
ger sig blir extra belönade.

Från riksdagens webbsida 2010:

"Bonusen består i en summa 
pengar som delas ut till invan-
drare som snabbt lär    sig sven-
ska i sfi-undervisningen. Syftet 
är att förbättra nyanlända in-
vandrares möjligheter att få 
jobb."

"Bonusen ska vara skattefri. 
Den ska heller inte påverka 
beräkningen av olika former 
av ekonomiskt stöd, som ekono-
miskt bistånd enligt social-tjän-
stlagen."

3. Introduktionsersättning

Ett motsvarande synsätt ligger 
bakom introduktionserättnin-
gen till nyanlända utlänningar i 
Sverige.

Ur tjänsteskrivelse från Kom-
munkansliet i Kävlinge den 24/8 
-07:

"Utgångspunkten har varit 
att nivån på introduktions-
ersättningen bör ligga något 
över nivån för ekonomiskt 

bistånd för att motivera delta-
gande i introduktionsprogram-
met – vilket ska leda till egen 
försörjning och delaktighet i 
samhället."

Kävlinge kommun presenterar 
jämförelser, med exemplet en 
familj på två vuxna och tre barn 
(på 3, 5 och 10 år). Utifrån so-
cialbidragsnormen får familjen 
en disponibel in-komst på 18 
350 kronor.

Utifrån introduktionsersättnin-
gen blir det för motsvarande 
familj fråga om 20 304 kr, dvs 
nära 2.000 kronor mer. 

I Sollentuna kommun ligger 
denna skattefria ersättning till 
nyanlända utlänningar på över 8 
700 kr för ensamstående!

Den svensk som får ett sådant 
belopp i vanlig pension måste 
skatta för det. Kvar blir då kan-
ske mindre än 7 000 kr.

Bör skattetrycket öka?
Med den invandringspolitik som bedrivs blir kostnaderna 
höga. Beräkningarna varierar, men det är tillräckligt mycket 
för att framtvinga ett val:

Antingen höja skatterna eller skära ned på offentlig service. 
Eller bådadera. 

Sahlin-trojkan förespråkar höjda skatter.

Men Sverige har redan, nästefter Danmark, världens högsta 
skattetryck. År 2008 låg det på 47% av BNP, medan Schweiz 
hade 29%. En skillnad på 18% - vad får vi svenskar för 
detta, som schweizarna inte får?

Bostad åt alla?
Socialdemokratin led ett valnederlag 1964 efter att Tage Er-
lander i en TV-utfrågning inte kunnat ge något bra råd åt en 
familj som saknade bostad och stod i bostadskön.

Därefter storsatsade det svenska samhället på att bygga 
bostäder. "Miljonprogrammet" kostade enorma belopp i  
investeringar, men resulterade i ett stort antal nya lägenheter. 
Bostadsbristen byggdes bort.

Nu är den här igen. 70% av Sverige kommuner har bostads-
brist.

Utöver drygt 17 000 hemlösa bor 189 000 kvar hemma hos 
mamma, långt efter att de nått vuxen ålder. Nästan 9 av 10 
av dessa "mambos" vill flytta hemifrån och få en egen bostad, 
men har inte råd.

Hur kommer detta sig?

Varför har vi fått bostadsbristen tillbaka?

Det sammanhänger med invandringen, på två sätt. 

1. 
Miljonprogramområdena bebos nu till stor del av invandrare. 
Under de senaste fyra åren har beviljats 76 000 PUT varje år.

2. 
Kommunerna vet att det på lång sikt kostar mer att ta emot 
"nyanlända svenskar" än vad staten ger i ersättning. Det tar 
mer än tre år att bli självförsörjande, många blir det aldrig. 
Dessutom genereras följdinvandring, i form av anhöriga eller 
påstått sådana.

Samtidigt kan kommunerna inte bara säga nej, då blir de köl-
halade i media, som "främlingsfientliga". De måste ha något 
att skylla på, vilket de har om bostäder saknas.

Nybyggnationen av nya bostäder har således sjunkit och är 
inte i närheten av behovet. 

• Rättvisa är om människor behandlas lika, att man mäter med samma mått.

• Rättvisa är att den som anstränger sig och sköter sig på något sätt får något 
igen för detta.

• Rättvisa är att samhället ställer sig på brottsoffrens sida, mot brottslingarna 
och att de som gör andra människor illa får sona sina gärningar. 

Som det nu fungerar länsas våra skafferier genom att Sverige ska fungera som hela världens 
socialbyrå. De som byggt upp vårt land drabbas, samtidigt som framtiden för deras barn och 
barnbarn undergrävs.

Det sker dessutom en positiv särbehandling av utlänningar som kommer till Sverige. Det finns 
flera exempel på hur de görs till ett skattebefriat frälse!

Det är inte längre självklart 
att Sverige har råd att förse 
sina gamla på äldreboenden 
med ägg i den omfattning 
som de gamla önskar. 

Detta beror inte på att dessa 
gamlingar begär ägg i några 
orimliga mängder.

Ur DN den 16/1 -10:

"Ägg har blivit en het potatis i 
Vaggeryd och lett till politisk 
pajkastning. Anledningen är 
att de gamla på ett äldreboende 
inte längre får några ägg till 
pytt i pannan."

Ur Sydsvenskan den 25/10 -03:

"Trots att Arvid Hanson, 87, 
betalar 7233 kronor i månaden 
för sitt äldreboende i Höganäs 

Matematisk nöt ville förvaltningen dra in hans 
frukostägg för att spara. Antin-
gen får du ett halvt ägg varje 
morgon eller ett helt varannan 
dag, var beskedet Hansson fick i 
måndags morse."

Räkna ut: 

Om ett "flyktingbarn" kostar 
1.000.000 kr per år och ett ägg 
kostar 1:50 - vad räcker det till?  

Hur många pensionärer kan få 
ett ägg om dagen under ett år?



Mordet i Landskrona var som att 
sätta en stoppnål till en varböld. 
Den har funnits mycket länge. 
Nu är den punkterad.

När gamla människor inte kan 
gå i fred eller göra anspråk på en 
handikapplats utan att bli miss-
handlade till döds, då har det 
gått för långt.

När svenska kvinnor dagligen    
tvingas inskränka sin rörelsefri-
het för att 6 000 våldtas varje år, 
då har det gått för långt.

Och vad gör ni? Jo, ni följer er 
traditionsenliga dramaturgi att 
"inte publicera någonting som 
kan öka främlingsfientligheten". 
Hyckleriet och förljugenheten 
har inga gränser. Har ni ingen 
skam i kroppen?

Svenskar i allmänhet är inte 
främlingsfientliga, och det vet 
ni. Däremot är vi dödströtta på 
en massinvandring som saknar 
motstycke i världen.

Med okvädingsord som rasist, 
främlingsfientlig och islamofob 
har ni i full symbios och intimt 
samarbete med landets politiker 
lyckats med konststycket att tys-
ta en hel nation.

Det är slut med det nu. Tillmäle-
na biter inte längre. De faller som 
torra höstlöv till marken.  Det är 
alltför uppenbart vad det är ni 
försvarar.

Vad är ert journalistiska    
uppdrag?

Just det: att skildra verkligheten 
som den är. Det var det ni fick 
lära er under utbildningen.  Re-
member?

• Det ingår INTE i ert journalis-
tiska uppdrag att ta ansvar för 
politiska eller andra konsekvens-
er av att skildra verkligheten.

• Det är INTE er uppgift att ta an-
svar för massinvandringspoli-
tikens följder och försöka dölja 
dem.

• Det är INTE ert ansvar att 
skydda grova brottslingar genom 
att pixla bilder och förtiga deras 
etniska ursprung. Det går ju all-
deles utmärkt att hänga ut sven-
ska brottslingar med namn och 
bild långt innan de är dömda, 
så hur förklarar ni skillnaden i 
policy?

• Och det är INTE ert uppdrag 
att bestämma vilka partier som 
ska sitta i Sveriges riksdag! Det 
avgör svenska folket.

Ni vet mycket väl hur det står  till 
i Sverige.  Ni vet att den mång-
kulturella politik som ni med 
allt stelare läppar bekänner er 
till leder käpprätt åt h-e. Det är 
ju därför ni själva har sett till att 
bosätta er på behörigt avstånd 
från mångkulturen, eller hur? 

Måste tänka på barnen, ja just 
det.

Er förbannade skyldighet är att 
återge sanningen och ingenting 
annat än sanningen.     Det är 
därför ni sitter där ni sitter och 
uppbär lön.

Känns det svårt? Mår ni dåligt 
av att medverka i den offentliga 
lögnen?

Jobbigt med självföraktet?

Svårt att stå på sig inför che-
fen? 

Ja ja. Måste tänka på familjen 
och de dyra lånen på bostad-
srätten i innerstan?

Jag förstår att det kan kännas 
svettigt. Sömnlösa nätter är den 
samvetslöses lön.

Ni ska veta att ni i all er för-
ljugenhet och ynkliga politiska 
korrekthet faller tillbaka på en 
gammal journalistisk tradition i 
Sverige: den offentliga lögnens 
vedervärdiga tradition. Den 
brittiske journalisten Roland 
Huntford, som i många år var 
svensk korrespondent för The 
Observer, beskrev redan 1971 i 
boken The New Totalitari-
ans hur svenska media genom-
syras av lögn och anpasslighet:

Från Thoralf Alfssons blogg (http://thoralfalfsson.webblogg.
se) hämtar vi denna text, skriven av  "Svensk Tant":

Politiskt inkorrekt
http://politisktinkorrekt.info

Fria Tider
http://www.friatider.se

Nationell Idag
http://www.nationellidag.se

Fler webbsidor:

78-åriga Ingers sista ord blev: 

"Ni invandrare har noll res-
pekt för regler och äldre". 

Säkerligen avsåg hon inte med 
detta att döma ut alla invandrare, 
men det vittnar om att hon gjort 
erfarenheter i sin vardag som fick 
henne att tolka den unge arabens 
bilparkering på en handikapplats 
som utslag av en dålig attityd.

Den dåliga attityden blev snart 
bekräftad, genom dödsmisshan-
deln. Den har senare bekräftats 
ytterligare, när släktingar till 
mannen inne i rättssalen slängt 
föremål mot åklagaren och spot-
tat på poliser.

Denna händelse har i ovanligt 
hög grad upprört människor i 
hela Sverige. Förklaringen till 
detta ligger bortom det enskilda 
fallet. Här finns ett sammanhang 
och ett mönster av egna erfaren-
heter som många kan relatera 
till.

Det handlar om hederskulturer, 
svenskfientlighet och ockupant-
beteende.

Under de senaste två decennier-
na har vi i Sverige fått höra talas 
om alltmer udda och allt bruta-
lare brott, vilka som regel varit 
kopplade till fjärrinvandringen. 

Några spärrar mot att utsätta 
äldre och handikappade för 
våldsbrott finns inte längre. 

Om situationen i Landskrona 
vittnar ett brev från en lands-
kronabo till bloggen "Tänd ett 
ljus!":

"... exakt detta beteende som 
skedde på parkeringen, att en 
eller flera invandrare ‘blocker-
ar’ en gata, en parkeringsplats, 
en utfart, en passage eller dy-
likt är mycket vanligt i Land-
skrona. Det är definitivt ingen 
enskild händelse, utan den in-
går i ett mönster som upprepas 
dagligen. Man använder bilen 
eller flera bilar för att skaffa 
‘respekt’ och förnedra folk som 
skall tvingas betala en ‘avgift’ 
vid vägspärren.

För något år sen så blockerade 
två bilar (med invandrarungdo-
mar) Timmermansgatan så en 

Göra politik av samhällsproblem?
Man ska “inte göra politik av” dråpet i Landskrona våren 2010, sägs det. Men vad 
ska politik då handla om?

Denna händelse hade ju orsaker och ingick i ett mönster. Är man angelägen om att 
motverka fler händelser av denna typ, då måste man lyfta fram detta. 

cyklande dam tvingades vända, 
eftersom hon vägrade betala 
‘avgiften’ på 100:-. Det blev en 
notis i NST/Landskronaposten. 
Då uppfattades det kanske av en 
del bara som ett dåligt skämt.

Ibland bara sitter man i var-
sin bil och kopplar av med en 
stunds dösnack genom bilrutor-
na. MITT I GATAN! Det kan bil-

das köer som är ett helt kvarter 
långa och irritationen stiger. De 
flesta vågar inte ens tuta för de 
vet att reaktionerna kan bli förö-
dande. Därför är de flesta nog 
inte förvånade över mordet."

Landskronadråpet borde nu bli 
startskottet för en ny folkrörelse, 
en verklig antivåldsrörelse. 

"Hela den svenska maffian 
av massinformatorer, kom-
mentatorer, vägledare och 
uppfostrare uppträder som 
en kollektiv enhet och följer 
ögonblickets tendenser. De 
är konformister till övermått 
och önskar bara att befordra 
det allmänna samförståndet 
– en tradition som förstärkts 
av skolutbildningen. Skolsys-
temets produkter dominerar 
nu medierna.

Ängsligt måna som de är om 
att framlägga endast vad de-
ras kolleger tror behöver de 
svenska massinformatorerna 
inget tvång för att följa partil-
injerna. 

I deras värld är en avvikelse 
från den accepterade nor-
men ett slags förräderi. (...) 
Det är relativt lätt att ta dem i 
anspråk för en speciell ideolo-
gi. Det räcker med att omvän-
da ett utvalt fåtal i hierarkins 
topp, så följer de övriga lydigt 
efter."

Det är snart 40 år sedan Roland 
Huntford skrev det här. Och 
den svenska journalistkåren 
har inte utvecklats ett smack 
på dessa fyra decennier.

Snarare har ni blivit ännu mer 
förljugna, ännu mer skrupelfria. 
Ni offrar vad som helst för att 
klänga er fast vid den mediala 
makten. Vissa av er skulle sälja 
sin egen mor om det gav er egna 
fördelar.

Låt mig erinra om att även lögnen 
har ett pris. Och det kan bli högre 
än ni tror.

Det finns nämligen inga lögner 
som håller i längden.

Snart spricker hela skiten, och då 
sitter ni där och ser ut om fågel-
holkar i ansiktet och undrar vad 
det var som hände.

Förbered er och följ ett gott råd: 
börja berätta sanningen redan 
nu!

Återupprätta er förlorade heder 
innan det är för sent.

Hela Sverige väntar.

Öppet brev till

Sveriges  journalister



Ett annat parti?  Webbadresser:

Proteströsta?
Så här resonerar jag inför  årets val:

Samtliga sju riksdagspartier står bakom den förda 
invandringspolitiken. Mot detta vill jag uttrycka en 
protest.

Detta skulle kunna ske genom att
a) avstå från att rösta
b) rösta blankt eller
c) rösta på "Kalle-Anka-Partiet".

Gemensamt för alla dessa alternativ är att protesten 
inte blir riktad, det framgår inte vad den gäller.

• En röst på Sverigedemokraterna har fördelen att 
protesten blir riktad och tydlig.

En extra krydda får en sådan protest genom etablis-
semangets behandling av SD. Partiet har ju kon-
sekvent svartmålats och hindrats från att komma 
fram som andra partier i media. SD:s torgmöten 
har också störts av politiska huliganer - trots att 
SD:are aldrig saboterat andras möten. 

Därför blir en röst på SD  samtidigt ett avstånds-
tagande från dessa antidemokratiska metoder och 
en knäpp på näsan åt media.

Detta resonemang gäller även om risken är stor att 
Sverigedemokraterna  kommer att göra en "KD:
are", dvs snart efter riksdagsinträdet överge sina 
egna kärnfrågor.

Resonemanget gäller egentligen oberoende av både 
SD:s program och SD:s kandidater. Det handlar om 
att markera för en förändring. I just detta val.

Tar jag  SD:s valsedel för riksdagsvalet  ska  jag  
också  personkryssa Anna Hagwall,  invandrad från      
Ungern.  Anna har försörjt sig genom hederligt      ar-
bete, har uppfostrat två söner till bra svenskar och 
har själv engagerat sig politiskt (till priset av  sto-
ra uppoffringar!). Vore alla invandrare som Anna 
Hagwall skulle inga integrationsproblem föreligga. 
En röst på Anna blir en markering  att det är skill-
nad på invandrare och invandrare.

Jan Milld

Omfattande stadsbrän-
der var förr i tiden mycket 
vanliga. De flesta svenska 
städer har drabbats mer än 
en gång.

Orsakerna var uppenbara. Husen 
var byggda av trä och stod tätt. 
Eld användes för uppvärmning, 
matlagning och belysning. Man 
hade oljelampor, fotogenlampor 
och stearinljus. Olyckor inträf-
fade lätt, och fick förödande kon-
sekvenser.

Ur boken "Slottet brinner!":

"Världen före elektriciteten luk-
tade brandrök. I fjärrvärmens, 
mikrovågsugnens och glödlam-
pans tidevarv kan det vara svårt 
att göra sig en föreställning om 
hur central elden var   för 1600-
talets människor. 

Men all verksamhet som krävde 
värme, upphettning eller ljus 
kräver också eld. Matlagning 
och uppvärm-ning av bostäder-
na, förstås. Att lysa sig väg ge-
nom mörka gränder. Att brygga 
öl krävde rejäla brasor, tvätten 
kokades över öppen eld, brö-
det bakades i vedeldade ugnar, 
hästarnas skor smiddes över 
öppen eld."

De flesta bränder uppstod alltså  
genom olyckshändelser. Därtill 
kom bränder genom krigshand-
lingar. 

I samband med t ex  "Skärgårds-
kriget" i början av 1700-talet an-
grep ryssarna svenska kuststäder 
och satte avsiktligt byggnader i 
brand.

Bränderna fick som regel snabb 
spridning och var svåra att släc-
ka. Det fanns inga brandkårer 
redo för snabba utryckningar, 
med utrustning för att effektivt 
kunna bekämpa eldsvådor.

Den stora slottsbranden 1697,  i 
slottet Tre Kronor, är väl känd. 
Efter denna nationella katastrof 
kom det närbelägna Uppsala att 
fylla en viktig administrativ funk-
tion. Bara fem år senare - 1702 - 
drabbades dock även Uppsala av 
en stor brand. Hela den centrala 
delen av staden brann ned. Både 
domkyrkan och Uppsala slott 
förstördes.

Dessförinnan hade Uppsala 
drabbats av bränder åren 1437, 
1473 (nästan hela staden brann 
då ned), 1522 (danska krigshan-
dlingar), 1543 och 1572. Åren 
1766 och 1809 skulle Uppsala 
drabbas av ytterligare bränder.

Den kanske värsta branden, i 
förhållande till stadens storlek,  
är "Sundvallsbranden" 1888. 
Sundsvall hade dessförinnan 
brunnit 1803 och 1877. 

Stockholms stad drabbades av 
stora bränder år 1297, 1330, 
1344, 1405, 1411, 1419, 1445, 
1458 och 1495. Stadsbranden 
1405 vållades av ett blixtned-
slag och krävde 1 600 dödsof-
fer. Många uppges ha drunknat 
när de flydde undan elden. Åren 
1625, 1641, 1642 och 1664 skulle 
det åter inträffa stora bränder i 
Stockholm.

Efter slottsbranden brann det i 
Stockholm år 1723, 1751, 1759, 

1790, 1802 , 1822, 1825 , 1835, 
1842 och 1878 (Eldkvarn).

Mot slutet av 1800-talet upp-
fördes allt fler hus i sten, och blev 
mindre lättantändliga. 

Man fick också bättre  vatten-
tillgång för brandbekämpning. 

Ur "Vårt 1800-tal":

"Stockholm invigde som en av 
de sista bland Europas större 
städer sin första vattenledning 
1861.  Det blev ett praktfullt 
evenemang där Karl XV och 
hans drottning, Lovisa av Ned-
erländerna, steg in i ‘vatten-
borgen’ på ett berg i Årsta intill 
Skanstull och bevittnade hur 
reservoaren fylldes av vatten 
som pumpades upp ur Årstavik-
en och först silades. 

På hemfärden utefter Götgatan 
förevisades de hur det sprutade 
ur en vattenpost som kunde an-
vändas vid brandsläckning."

Några uppgifter om att just 
skolbyggnader förr i tiden 
brann särskilt ofta finns 
inte. *

Ej heller att någon stor andel 
av bränderna var anlagda.
 
Eller att räddningspersonal 
skulle ha mötts av en mobb 
som kastade gatstenar. 
----------------------------------
* Tvåårsperioden 2008-2009 brann 
970 skolor i Sverige och värden för 2 
000 miljoner kronor förstördes. År 2009 
brändes 950 bilar i Göteborg, Malmö, 
Stockholm och Uppsala.

Bränder förr och nu

CENTERPARTIET
www.centerpartiet.se

EKODEMOKRATERNA
www.ekodemokraterna.se

FOLKPARTIET
www.folkpartiet.se

KRISTDEMOKRATERNA
www.kristdemokraterna.se

LANDSBYGDSDEMOKRATERNA
www.landsbygdsdemokraterna.se

MILJÖPARTIET
/www.mp.se

Svensk historia igenom har våra förfäder genomlidit och överlevt 
svåra prövningar.  Det gäller både krig,  missväxt och  epidemier. 
Det gäller inte minst bränder. 

MODERATERNA
www.moderat.se

NATIONALDEMOKRATERNA
www.nd.se

PIRATPARTIET
www.piratpartiet.se/

SOCIALDEMOKRATERNA
www.socialdemokraterna.se

SVERIGEDEMOKRATERNA
http://sverigedemokraterna.se

VÄNSTERPARTIET
www.vansterpartiet.se

"I Sverige frodas en unik svensk variant av nationalism – den omvända nationalismen."

"I sin arrogans ställer sig de svenska självförnekarna i en alldeles egen nisch pekande finger åt den 
överväldigande majoritet av svenska folket som är född och uppväxt i Sverige, som har svenska som 
modersmål, som har en hemkommun i ett landskap där de hör hemma och som de tycker är lite vack-
rare och finare än alla andra landskap, för där har deras förfäder bott i generationer."

Herman Lindqvist,  i AB den 15/11 2009

"Vi journalister har svikit någonting oerhört vad det gäller flyktingpolitiken. ... Vi har medvetet sagt 
'det här ska inte fram', vi har dolt sanningen." 

"Yttrandefrihet är en chimär... Det tillhör ju ovanligheterna att vanligt folk får komma till tals..."

"...har vi som journalister fått en otrolig makt,... Vi kan alltså krossa och förgöra människor, vi kan 
peka ut vilka som ska betraktas som gangsters och vilka som ska betraktas som hjältar."

Janne Josefsson,  i SVT den 30/5 1997



Ur förordet:
"'Förräderi' är ett starkt ord, men vad kan bättre beskriva den samhälls-
upplösning som åstadkommits i Sverige sedan 1980-talet, genom framförallt 
massinvandringen och det mångkulturella projektet?

Under hela sin historia som nation har Sverige hållt sig med ett militärt                   
försvar, för att om nödvändigt med våld värna sin suveränitet, sitt demokrat-
iska statsskick och sina medborgares trygghet. Miljarder och åter miljarder 
har  genom åren satsats på detta.

Nu har gränserna öppnats för en storskalig invasion, utan att ett skott 
har    avlossats för att avvärja detta.   Tvärtom  - landets egna makthavare 
inom politik och myndigheter,  massmedia och stora organisationer,   med-
verkar aktivt till det som sker!

Stig Wennerström förorsakade Sverige stor skada genom sitt spioneri. 
Stig Bergling skadade vårt försvar än mer.  Jämfört med den skada som 
tillskyndarna av det mångkulturella projektet åsamkat vårt svenska samhälle 
framstår dock både Wennerströms och Berglings brott som bagatellartade!"

Innehåll

Vitboken handlar om Sveriges väg från ett folkhem till ett så kallat mång-
kulturellt samhälle. Materialet i sin helhet - som omfattar 17 kapitel - 
finns på internet: 

http://www.vitbok.se

De 17 kapitlen: 

1: Massinvandring 

2: Avsvenskning  

3: Diskriminering 

4: Orättvisor   

5: Lägre kvalitet   

6: Islamisering   

7: Avdemokratisering 

8: Fysisk otrygghet 

9: Kostnader

10: Historisk återblick 

11: Motståndet 

12: Maktens metoder 

13: Förljugenhet 

14: Argument 

15: Vilka bär ansvar?  

16: Andra västländer 

17: Varför?

Beställningar
Ett sammandrag av Vitboken på 184 sidor finns nu tryckt. 
Den kostar 60 kronor + porto (36 kr) och kan beställas genom att sätta in 96 kr på postgiro 80 73 30 - 6.

Ur slutordet:
"Massinvandringen och det mångkulturella projektet ingår i ett samman-
hang: 

• En motsvarande utveckling sker samtidigt i de flesta västländer. 

• Den går hand-i-hand med en rad andra åtgärder för att nedmontera vårt 
välfärdssamhälle. 

Kan då sägas att man "säljer ut" Sverige? 
Nej, snarare handlar det om att skänka bort Sverige. 

Eller rentav: man ger betalt åt utlänningar för att de ska ta vårt land 
ifrån oss." 

"Från fjärran länder och andra kulturer invandrar nu människor i en om-
fattning som aldrig tidigare, och de kommer inte för att anpassa sig efter 
svenska förhållanden. De kommer med anspråk på att få omforma Sverige, 
det är vi svenskar som ska anpassa oss. 

Sverige har aldrig haft kolonier i nämnvärd omfattning, men de europeiska 
länder som hade kolonier byggde där upp infrastrukturer och skapade ett 
välstånd genom sina insatser. 

De utlänningar som nu kommer till Sverige gör det i stor utsträckning för 
att bli försörjda och många av dem - eller deras barn eller barnbarn - 
ägnar sig bokstavligen åt att rasera vårt land. Skolbränderna har kostat 
100-tals miljoner kronor, antalet uppeldade bilar blir allt fler, skadegörelse 
och vandalism ökar i omfattning. 

Det stannar inte vid materiell förstörelse. Antalet offer för misshandel och 
våldtäkter har ökat varje år och nått nivåer som hör krigstider till. Det 
blir tyvärr ingen överdrift att säga, att det nu pågår ett lågintensivt krig i 
Sverige - riktat mot vårt samhälle och vårt folk. 

Om detta mörkar svenska massmedia. Precis som politiska maktha-
vare inbjudit dessa utlänningar och förtrycker opposition, spelar media en 
viktig roll för att möjliggöra den destruktiva politiken. 

Centralt i propagandan är förnekandet av det svenska.  Vi svenskar till-
erkänns ingen kultur eller identitet att vara stolta över, vi ska skämmas 
över vår historia, vi ska helst förneka att vi överhuvudtaget existerar som 

folk. 

Länge har de politiskt korrekta tagit  
parti för brottslingar, mot brottsoffer.  På 
motsvarande sätt skuldbeläggs vi svens-
kar för att "integrationen" av utlänningar 
misslyckas. 

På så vis slipper man dra de egentligen 
självklara slutsatserna utifrån hittills-
varande erfarenheter av massinvandring: 
att fortsatt inflöde måste stoppas. 

Felet ligger hos oss svenskar, som inte är till-
räckligt öppna, varma och välkomnande.  Vi 
håller inte måttet.  Om DDR-diktaturen i det 
forna Östtyskland raljerades om att ledarna 
måste "välja sig ett nytt folk". I dagens Sverige 
stannar det inte vid ord och tankar: 

Just detta är vad som pågår - vi svenskar 
håller verkligen på att bytas ut, genom det 
enorma inflödet och genom den höga nativiteten 
bland muslimer.

Det rör sig alltså om två parallellt pågående pro-
cesser: 

1. Nedmonteringen av välfärdssamhället, 
med dess demokrati, fysiska trygghet och 
ekonomiska standard. 

2. Utbytet av det svenska folket." 


