
BEVARA SVERIGE SVENSKT
Det kravet finns det inte manga normalt tankande manniskor som
opponerar sig mot. Anda sitter det en handfull fanatiker i mass-
media och stamplar det som samhallsfientligto »Det har aldrig fun-
nits ett svenskt Sverige» far vi veta i radio och TVo Vi har alltid
haft samer och tornedalsfinnar i landet Javisst - och vi har haft
invandring av tyskar, hollandare, balter och valloner. Men det over-
vagande flertalet i vart land har varit svenskar. Det ar de, som satt
sin pragel pa vart samhalle och vart tankande, vart satt att leva.
Invandrarna har smalt in i det svenska monstret och blivit ett med
oSSo Det ar darforinte fraga om ett fordomande av alla invandrare;
det ar invandringens omfang och karaktar det galler. Nar invand-
rarna blir sa manga att de bildar frammande minoriteter med andra
seder, andra rattsuppfattningar och andra sprakliga fOrutsattningar,
dil. blir Higet ett annat. Kommer de dessutom fran helt frammande
kulturer, uppstar det en risk for upplosning inifran av det svenska
monster, som for de flesta ibland oss ar en trygghetsfaktor.
Har ett exempel pa vart en for stor invandring kan leda:
Ett antal invandrare slog sig ner pa Amerikas ostkust. Till en bor-
jan var de fa och hade hyggliga forbindelser med landets bebyggareo
Nu har invandrarna tagit over hela kontinenten och landets ur-
sprungliga invanare ar hanvisade till nagra ynkliga indianreservat.
Vi vill inte se fram mot ett svenskt infOdingsreservat i t.exo Harje-
dalen; darfor kraver vi att invandringen skall bromsas upp, att re-
patriering mojliggors for dem, som inte kan anpassa sig till det
svenska samhallet samt att storre restriktivitet iakttas vid forla-
ning av svenskt medborgarskap.
For skotsamma invandrare, som vill bli ett med oss, bor allt goras
for att de skall trivas och smalta in i en svensk gemenskapo Det ar
sa vi vill forverkliga parollen BEV ARA SVERIGE SVENSKT!


