Innehaller information som fortigs av massmedia

Invandringen katastrof
for Sverige
Invandringen fortsatter
Standigt har regeringen och ansvariga
politiker lovat och bedyrat: - Invandringen minskar, det ar bara ett mindre
antal politiska flyktingar och anknytningsfall som kommer till Sverige.
Detta ar lOgn. I sjiilva verket fortsiitter invandringen, och den riskerar till
och med att aka i omfattning. BSS varningar har besannats, politikernas 109ner avslojats.
Den 26 mars 1981 uppgav kanslinidet
Jonas Widgren vid invandrarbyraernas
kongress i Akalla utanfor Stockholm:
"- Invandringen
till Sverige kommer att vara lika stor eller oka under
de narmaste artiondena. Prognoserna
att det skall bli ~n starkt minskad invandring ar felaktiga och fOrradiska ja, kanske ett utslag av rent onsketankande." (DN 27.3.81)
Den 2 oktober 1980 skrev David
Schwarz, redaktor for tidskriften Invandrare och minoriteter, i en artikel i
DN:

"Invandrarna
har kommit fOr att
stanna i Sverige. Idag overstiger antalet
manniskor med utlandsk harkomst 1
miljon, om ett par decennier torde de
bli 2-3 miljoner, beroende pa hOgre
fodelsetal och det okade trycket mot
vart lands granser av asylsokande och
forfOljda runt om i varlden."
Och vad varre ar: de infOdda svenskarna fOder alltfOr fa barn, medan de
syd- och utomeuropeiska
invandrarna
fOder alltfor manga barn. I TV-Aktuellt
den 1 april 1982 uppgavs foljande:
(OBS, ej aprilskamt)
"- Vart fjarde barn som fods i Sverige har invandrarbakgrund,
ar 2000
kommer det att vara vartannat, dvs den
ena eller bada foraldrarna
ar fOdda
utanfor Sverige."
Alltsa, de infOdda svenskarna ar ett
folk i utdoende i Sverige, snart nog eft
utrotningshotat folk i eget land. Godtar
du detta?

"
am 30 ar kommer 2 miljoner elOm 30 ar ar Sverige inte langre
ler en fjardedel av Sveriges befolkning
svenskt
att vara utlandsfadda eller fOdda av utBSS har varnat: am invandringen fortgar som under de senaste 20 aren med
en invandringspolitik som syftar till att
skapa "ett flersprakigt och mangkulturelIt land", sa upphar Sverige att vara
en enad och politiskt stabil nation. Sverige splittras, konflikter och stridigheter
uppkommer
mellan olika utlandska
grupper. De sociala spanningarna kommer att skarpas oerhart snabbt, precis
som i alIa andra flersprakiga, mangkulturella Hinder som Indien, Libanon, Jugoslavien, USA och Sovjetunionen, om
an pa olika satt.
Politiker och massmedia har avfardat
BSS varningar som falsk skrackpropaganda. Nu sager kansliradet Jonas Widgren efter att ha undersakt farhalIandena:

lanningar. Detta kommer givetvis att
starkt pdverka hela samhiiliet. Inrikespolitiken, utbildningen, kulturlivet och
massmedierna kommer att ~npa~~a sig
till den andrade etniska sammansattningen, alItsa manstret av olika folkgrupper. (DN 27.3.81)
I en debatt i Boras mellan BSS och
folkpartiets ungdomsfarbund
redovisades av FPU:s representant Maria Leissner uppgifter om att det om c:a 24 generationer endast skulle finnas en halv miljoner svenskar kvar. (At detta appladerade de folkpartistiska ahararna. Debatten agde rum den 4.10.81.)
Detta ar en klar bekraftelse pa BSS
varningar. Den svenska politikens "anpassning till den iindrade etniska sammansiittningen" pd alia omrdden betyder i klartext att Sverige inte liingre blir

Redaktor Svea Borg
Vi har harmed aran att presentera BSSNYTT, ett blad som innehiUler sadan information som fortigs av massmedia.
Nyligen kravde ett stort antal invandrarorganisationer att BSS skulle forbjudas. Detta visar att invandrarna oeh deras organisationer
blir allt maktigare
som patryekningsgrupper
i vart land.
De har nu med hjalp av alia riksdagspartier genomdrivit en lag som begransar svenska folkets mojligheter att krisvenskt. att politiken inte kommer att
tillvarata svenska intressen utan skilda
folkgruppers. Detta leder till inre stridigheter. konflikter.
BSS varnar for denna katastrofala utveckling. DarfOr kraver BSS en ny invandringspolitik som kan yanda denna
hotfulla utveckling pa katastrofkurs for
Sverige.
STbD BSS KRAV PA EN NY INVANDRINGSPOLITIK.
De politiska
riksdagspartierna har svikit.

Invandringen undergdiver
Sveriges forsvar
BSS har tidigare varnat for att Sveriges
forsvar angrips inifran genom den nuvarande invandringspolitiken: att det uppstar mangder av "fem,te kolonner" i vart
land. AlIa initierade har vetat att dessa
varningar ar befogade. Nu sager kansIiradet Jonas Widgren:
"- Redan nu under 1980-talet kommer en tiondel av alIa ynglingar som gor
varnplikten att utgoras av fore detta utlandska medborgare. Detta har skapat
en viss forvirring och forstamning i hogre militara kretsar. Sarskilt bekymmersamt ar, att det redan nu Finns omkring
100.000 svenska medborgare som har
kvar sitt medborgarskap
i ett annat
land, dvs har dubbelt medborgarskap.
(DN 27.3.81)
Alltsa, redan idag ar situationen mycket allvarlig, och den blir allt allvarligare med nuvarande invandringspolitik.
Vilken lojalitet kan Sverige i fara och
krig vanta av det standigt vaxande antalet utIanningar och av nya svenska
medborgare som har dubbelt medborgarskap? Vilken samlad nationell forsvarsvilja kan en befolkning uppvisa
som ar nationellt splittrad och som dessutom ar organiserad i talrika statligt finansierade invandrarorganisationer,
vilka visar en fientlig installning till Sveriges forsvarsmakt?
"De blindas tidning, Aftonbladet"
Rolf Pettersson i "Oppet Forum"

tisera den vettlosa invandringspolitiken.
BSS-NYTT kommer att ge sitt stod at
alIa dem som stoder det svenska folkets
kamp for att overleva som ett fritt oeh
oberoende folk, oeh vi kommer att bekampa alia dem som viII forstora vart
land genom en invandring som pa sikt
kan forinta det svenska folket. Hall Dig
informerad!
Prenumerera
pa BSSNYTT!

BSS har angripit den nuvarande invandringspolitiken for att den skapar en babylonisk sprakforbistring i Sverige. Nu
far invandrarna stort statligt stod for
hemspraksundervisning. Detta far katastrofala foljder, sarskilt for barnen, ocksa for de infodda svenska barnen pa daghem och i skolan.
BSS varningar har besannats av alia
som arbetar pa faltet. Nu sager Kerstin
Ausin, barnstugeassistent
i Rinkeby
utanfOr Stockholm med talrika invandrarbarn:
"- Manga olika sprak pa en avdelning ar ingen bra miljo for "svenska"
grupper utan man far blanda turkar
med spansktalande kineser. (DN 28.9.81)
Och Olof Palmes hustru Lisbeth, psykolog oeh forestanderska for barnstugeteamet i Rinkeby sager:
"- Det ar skakande med den blandning av olika sprak som en del barn vaxer upp i. (DN 28.9.81)
Denna sprakforbistring ar djupt tragisk. Men den ar sjalvforvallad. Den ar
en oundvikIig foljd av en vansinnig invandringspolitik. BSS installning ar klar:
Invandrare i Sverige skall lara sig svenska, annars ar de inte invandrare utan utIanningar och skall inte kunna parakna
invandrarstatus. Om t ex det utpraglade
invandrarlandet USA inte Fran borjan
hade strangt uppmanat alia invandrare
att lara sig engelska utan i stallet (sam
nu gors i Sverige) uppmuntrat och understott invandrarna att bibehalla sina
"hemsprak", sa hade USA i dag varit
ett sprakligt och kulturellt kaos, sannoIikt ett u-Iand som Indien. En oundgangJig forutsattning for nationell styrka ar spraklig och kulturell gemenskap.

Politikerna
ionen

forvarrar situat-

Resultatet
av invandringspolitiken
sprakfragan ar enligt Invandrarverkets
redovisning till regeringen:
- Invandrarna
riskerar att bli en
permanent
underklass. Arbetslosheten
bland utlandska medborgare i Sverige

"Visst Finns det bra utIanningar, men
det betyder inte aU de skall fa bo i
Sverige"
har under vissa perioder varit dubbelt sa
hog jamfort med svenskarna. Speeiellt
svart drabbad ar invandrarungdomen.
Invandrarna har pa grund av dalig utbildning otillrackliga mojligheter
att
valja arbete. (DN 5.1.1980)
Den losning pa problemet som Invandrarverket - Iiksom regeringen oeh
samtIiga riksdagspartier - erbjuder ar
foljande:
- Kraftiga insatser redan i forskola
och skola for invandrarbarnen,
bl a
skall invandrarbarnen fa bygga sin utbildning med hemspraket som grund.
(DN 5.1.1980)
Detta innebar oerhorda kostnader fOr
tolkar och larare, bl a med hansyn tiII
att det redan i dag meddelas "hemspraksundervisning"
i Sverige pa statens bekostnad i over 100 olika sprak;
nagon motsvarighet Finns inte i nagot
land i hela varlden, inte ens i sprakforbistringens lndien med over 700 milj invanare. BSS KRA VER HAR EN bPPEN REDOVISNING
A V DESSA
KOSTNADER, VILKET AR AV SAR·
SKILT INTRESSE MOT BAKGRUND
A V DET KAR VA EKONOMISKA
LAGET MED ETT STORT BUDGETUNDERSKOTT
OCH NbDTVUNGNA BESPARINGAR
PA MANGA
OMRADEN
SOM DRABBAR
OSS
SVENSKAR.
Invandrarverkets motivering Iyder:
"- Utan ett fungerande hemsprak
riskerar barnen att utvecklas till osakra
rotlosa manniskor som far ett underIag~
i samhallet.
Argumentet later bestickande men ar
falskt darfor att det inte galler den faktiska situationen, namligen att invandrarbarnen skall leva och arbeta i Sverige dar spraket ar oeh skall vara svenska, inte ett forvirringens och uppI6sningens land dar det talas mangder med
alika "hemsprak" huller om buller. Invandrarbarnen skall lara sig svenska, annars at det inte invandrarbarn utan utlandska barn som Sverige inte har yare
sig rad eller nationellt intresse av att ge
utbildning at pa mangder av olika frammande sprak. Sa enkelt lOses detta problem. Men genom att satta bocken till
triidgardsmiistare, som Invandrarverket
liksom regeringen och riksdagspartierna
v ill. skapas svara problem som aldrig
kan IOsas utan endast leder till Sveriges
splittring och undergang.
Alltsa, BSS varningar for invandringens allvarliga foIjder har redan besannats och kommer med nuvarande vansinniga invandringspolittik an mer att
besannas. Enda mojligheten till riiddning ar en ny invandringspolitik.

Handrackning at somliga
tystnad om andra
Varfor far egentligen Per Gahrtons Miljoparti en sadan massa reklam i massmedia, nar detta parti inte ens har ett
ordentligt
program
utan bara kor med
standardfraser
och slitna floskler? Svar:
Darfor att miljopartiet
ar ofarligt. Det
kan och viii inte gora nagot at de sjukdomar som angripit
Sverige. Miljopartiet ar som en kotknackare
eller kvacksalvare, inte som en lakare som staller
en diagnos pa patienten
och sedan uppIyser den sjuke vilka mojligheter som foreligger
fOr att han skall kunna
tillfriskna.
Nya Partiet daremot tiger massmedia
om darfor att detta parti har ett program for bot och battring och bl a inser
faran av den nuvarande
invandringspolitiken och det vettlosa i att staten sl6sar med mangmiljardbelopp
pa u-hjalp
at odugliga diktaturstater
i Tredje varlden. I stallet viii Nya Partiet - liksom
den kunnige
och insiktsfulle
professor
Gunnar MyrdaI - att Sverige skall satsa
pa katastrofhjalp.
Darfor fortiger massmedia Nya Partiet.
Darar hailer alltid
ihop mot de kloka.

Politiker och massmedia
kraver forbud
Kritik mot den vansinniga
invandringspolitiken
irriterar
de politiska makthavarna
och
invandrarorganisationerna
(som samma
politiker
gett statsunderstOd, alltsa som du ar med och betalar
pa din skatt). Man viii inte ha kritik.
Darfor
maste man tysta kritikerna
genom "etiska regler" for att stoppa det
fria radioprogrammet
6PPET
FORUM
(i Stockholms
narradio),
genom nya lagar for att stoppa den ideella fOreningen
BEVARA
SVERIGE
SVENSKT,
genom att vagra public era artiklar och insandare i tidningarna.
Invandrarna
skall
skyddas,
medan vi svenskar
skall tiga
och tacka nar dessa tar over Sverige.
Man later utlanningar
fran Nordafrika,
Afrika, Framre Asien och Latinamerika
stromma
hit och fa mangder av bid rag
och formaner pa var bekostnad, man later
dessa
utlandska
knarkhajar
och
kvinnoskandare
(prostitution en
i de
svenska
storstaderna
skots nastan he!t
av sydlandska
hallickar)
spridas.
Och
detta kallar
man "berikande
utlandsk
kultur",
nar det ar moralisk forstore!se,
en sorts pest.
Skall vi finna oss i detta?

Fin nationalism i Polen men
ond nationalism i Sverige
Varfor?
Med beundran
och de!tagande
har vi
foljt framvaxten
av den polska nationalismen
under
ledning
av folkrorelsen
SOLIDARITET,
och med fOrtvivlan
har vi sedan fatt bevittna hur de polska
militarerna
infor hotet av en sovjetisk
invasion krossade
SOLIDARITET
och
grusade
det polska
folkets
nationella
ateruppvaknande.
Massmedia
i Sverige gay uttryck
at
samma kanslor av beundran,
deItagande
och fOrtvivlan. Alia lovprisade den polska nationalismen
samtidigt som samma
massmedia hanar och hatar den svenska
nationalism
som foretrads av BSS.
Varfor ar nationalism
fin och lovvard
i Polen men use! och rentav farlig i Sverige? Varfor ar det fint nar polacker
samlas kring sin fana och sjunger sin
nationalsang
men daligt och ondskefullt
nar svenskar hyllar sina nationella symboler? Ar inte detta sjalvmotsagande?
Vad som ar bra dar borde vara bra
ocksa hiir! Men sa ar det inte enligt vart
etablissemang.
Var svenska nationaldag,
Svenska flaggans dag, den 6 juni, ar inte
ens helgdag. Vaktparaden
far inte ens
bara svenska flaggan, och var nationalsang kan de fiesta inte ens sjunga, de
kan inte orden, den avslutar aid rig radio- och TV-sandningar
och den spelas
och sjungs rumphugget
efter svenska
landslags segrar i internationella
idrottstavlingar. Varfor? For att inte vara "invandrare"
skall kanna sig sta utanfor,
for att vi skall gl6mma vart nationalmedvetande,
gl6mma att vi har ett gemensamt fosterland att alska over partitvister och inrikes kabbel. Utan fosterlandskarlek
forsvarar
vi inte vart land
mot inre och yttre fiender. och detta vet

Folkpartiet berikar
invandrarna
Denna person storde BSS-motet och hotade medlemmarna.

underminerarna.
Maste vi inte protestera
mot detta?
StaIl Sveriges underminerare
till ansvar!
"Ett
f1ersprakigt
och
mangkuIturellt
Sverige",
som man viii skapa' med invandringen,
ar ingl?t Sverige langre.
Darfor maste Dti protestera mot invandringspolitiken!

Kristen rost: ''Sverige blir aid rig
mer som forr"
En kristen tidriing Missionsbaneret uppger att invandr'aina
tar over Iandet:
"Sverige blir alddg mer som forr", sager denna kristna rost och forklatar
orsaken: "Vi ropade en gang efter arbetskraft",
och sa kom de hit. J a, de fortsatter att stromma in i Sverige trots att
hundratusenals
svenskar
ar utan jobb
och trots att f1ertalet invandrare
inte
kan - eller inte viii ta - nagra jobb.
"Vi", for resten, vilka "vi"? Inte var
det svenska folket som "ropade efter utIandsk arbetskraft
en gang".
Nej, det
var arbetsgivarna.
Protesterade
politikerna? Varnade de for farorna? Nej, regeringen,
riksdagen
och LO bockade
och tackade ja. Vi, svenska folket, tillfragades aldrig. Oss brydde man sig inte
om. Man struntar
i vad vi tycker. Och
nar vi protesterar
mot den fortsatta invandringen
av afrikaner,
nordafrikaner,
turkar,
syrianer
och latinamerikaner,
som vi inte har nagra skyldigheter
mot
och som ar heIt frammande
for Sverige,
da kallar man oss "invandrarfientliga",
"rasister"
och "fascister".
Det ar sa
man forsoker skramma
oss till tystnad,
bara for att vi hailer pa vart land och
viii behalla det.

Skall vi tdla det?
BSS-NYTT
utkommer
juni och oktober varje

i
ar.

februari

Lordagen
den 8 maj 1982 arrangerade
BSS ett opinionsmote
pa Stora Torget i
Uppsala. Vi hade banderoller
med texterna
"Nej
till FN:s
flyktingkonvention", "Utan svenskar stannar Sverige"
och "Vem viii ha invandring
samt ett
par svenska fanor och hogtalaranlaggning. Sa snart talaren, Sven Andersson,
borjat Iagga ut texten dok det upp ett
storre antal invandrare
fran Iran och
Turkiet
och borjade
skrika och stora
motet. De uttalade
hotelser och lovade
att "blod skall f1yta" och "nar vi tagit
over Sverige da ... " De bildade talkorer
och skrek "stoppa nazismen"
och fick
hjalp av tillskyndande
vansterextremister
frAn olika "solidaritetsmoten".
Invandrarnas
valdsamma
skrikande
fick ett
mindre antal Iattlurade svenskar att tro
att vi var nazister.
BSS fick ingen chans att beratta om
sin syn pa invandringspolitiken,
da skri-

kandet blev varre ju fIer invandrare som
dok upp. Manga av dessa invandrare,
som hindrade BSS att framfora sina synpunkter, var markligt nog "fIyktingar"
som pastar att de inte fritt fiek havda
sin asikt i sitt hemland. Skall de nu
komma till Sverige oeh fOrhindra oss
svenskar att fritt uttryeka oss? De tillskyndande
vansterexremisterna
hade
strax inn an deltagit i andra torgmoten,
dar de uttryekt "solidaritet" med de fOrtryekta i andra lander, medan de har i
Sverige gor allt fOr att sjalva utOva fOrtryek mot oliktankande.
Nar uppemot 600 personer samlats pa
platsen sag sig polisen tvingad att avbryta motet samt sparra av tva gator med
hundar for att fOrhindra attaekerna pa
BSS:arna. Polisen gjorde en utmarkt insats oeh ingen skadades utom en turk
som fick en kraftig spark av en uppretad
svensk.
En myeket stor del av askadarna insag
att BSS mote inte var "nazistiskt", men
val en svidande kritik mot invandringen
oeh manga visade efter motet sin uppskattning for att vi vagat stalla oss pa
torget. Dessutom blev manga "neutrala"
askadare forargade over att invandrarna
oeh vanstern upptradde sa stOrande att
motet fiek avbrytas.
Presskommentarerna
efter motet var
fOrvanande neutrala. Upsala Nya Tidning som skrev om motet i en stort uppslagen artikel namnde ingenting om "nazistmote" eller "rasistmote" men val om
"mote mot invandringen".
BSS skall halla fIer moten. Du kan
stodja verksamheten genom att satta in
ett bid rag pa postgiro 81 81 70-3.
BSS-NYTT utkommer
i februari,
juni oeh oktober varje ar.
Saljs ej som lOsnummer, endast
prenumeration: 6 nummer 80: -.
Prenumerera pd BSS-NYTT!
Du som vill halla Dig informerad om
vad som hander pa BSS-fronten prenumerera pa BSS-NYTT. Vi kommer ut med tre nummer/ar oeh Du
prenumererar
pa sex nummer for
80: -. Satt in beloppet pa BSS postgiro 81 81 70-3 oeh ange att det galler 6 nr av BSS-NYTT.
Du som vill att BSS-NYTT skall komma ut oft are - satt in ett bidrag pa
BSS postgiro 81 81 70-3 oeh skriv
"tidningsfonden"
pa talongen.
Redaktionen
tar
taeksamt
emot
pressklipp eller forslag oeh synpunkter pa innehallet.
BSS-NYTT
Box 35, 200 29 Malmo
Postgiro 81 81 70-3

Stod Bevara Sverige Svenskt
Det ar ingen skarn att fOra en felaktig
politik, men det ar en ofOrlatlig skarn
att inte andra pa en uppenbart vansinnig politik som galler vart folks oeh vart
lands overlevnad som ett framtidsdugligt oeh sunt folk i ett land som vi har
den moraliska skyldigheten att forvalta
val oeh med fortrostan kunna overlamna till efterfoljande generationer.
Regeringen oeh oppositionen, ja, alla
vara riksdagspolitiker har svikit det fOrtroende som vi, deras valjare, gett dem
i den mest eentrala av alla samhallsfragor, namligen invandringsfrdgan
som
galler vart folks overlevnad, vart folks
framtid. Alla andra fragor i samhallet
som vara riksdagspartier oeh massmedia
dagligen diskuterar oeh ventilerar, skattefragor, lOntagarfondsfragan, miljoproblemen, utbildningsproblem, narkotika-

oeh alkoholproblem - alla ar de sma i
jamforelse med invandrarfragan,
eftersom den ar av overgripande vikt fOr vart
folk oeh vart land. Vad ar val viktigare
an att vart folk kanner ett gemensamt
ansvar fOr vart land oeh fOr dess framtid? Utan den kanslan oeh vetskapen att
vi svenskar hor sam man med vara fader
oeh vara efterkommande kan inga andra samhallsproblem losas med framgang,
eftersom den ratta tillforsikten
oeh
framtidstron saknas.
Invandringspolitiken,
som riksdagspartierna praekat pa oss, maste ersattas
av en ny sund invandringspolitik. ST6D
DARF6R
BSS GENOM ATT GE
DITT FRIVILLIGA
BIDRAG TILL
DEN VIKTIGA
VERKSAMHETEN.
POSTGIRO 8181 70-3.
BEV ARA SVERIGE SVENSKT (BSS)
Box 35, 200 29 Malmo

