Bryr Du dig om
ditt land?
SJXLVKLART! Som svensk kanner Du ansvar for Sverige, for Dina barns och
deras efterkommandes framtid.
Du viII att Sverige skall vara ett friskt och utvecklingsdugligt
stolthet for sina medborgare.

land, till gladje och

Du viII inte att Sverige skall forfalla ekonomiskt och moraliskt. Idag har vi
mangmiljardskulder
till ockerrantor utomlands. Utlandska knarkhajar och hallickar bryter ner svensk ungdom och utnyttjar svenska flickor.
Du forvantar Dig att landets regering delar Din ansvarskansla. Du forvantar Dig
att de folkvalda styresmannen inte later det land forfalla, som vara forfader lamnat till oss att forvalta.
Makthavarnas invandringspolitik
fyller Dig med vrede och fortvivlan. Araber,
turkar, assyrier-syrianer, afrikaner, asiater o.s.v. strommar in i vart land. Det ar
folk med frammande och inbordes olika kulturer och sprak. De lockas hit av var
surt forvarvade valfard, svarta pengar m.m.
Politikerna har beslutat att Sverige skall bli "mangkulturellt"
och "flersprakigt" - MEN AV DET BLIR INGET SVERIGE KVAR! Vart land blir en oroshard
med vald och sociala spanningar mellan raser och etniska grupper.
Det elandet har vi hittills sluppit ifran. Men nu importeras elandet med beratt
mod av ansvarslosa politiker. Vi far svarbemastrade konflikter pa halsen. Vart
land forvandlas till oigenkannlighet; Sverige blir ett frammande land.
Accepterar

Du denna svenska sjalvmordspolitik?

NEJ!

Du maste protestera och engagera Dig for ett svenskt Sverige, ett samhalle
uppbyggt pa sund nationell gemenskap och som vi med fortrostan skall kunna
lamna over till vara barn.
UNG ELLER GAMMAL - ANSLUT DIG TILL VARA PAROLLER:
Den illegala invandringen maste hejdas. Alia olagligt invandrade skall utvisas.
Utlandska knarkhajar, mordare, hallickar, spelkungar,
valdtaktsman m. fl. kriminella element skall for alltid utvisas fran vart land.
Invandrares privilegier sasom fortursratt i bostadskoer, gratis uppehalle pa hotell, mobleringsbidrag
till av socialvarden betalda lagenheter, generosa "kulturbidrag" for bl. a. dyrbara tidningar pa frammande sprak (allt finansierat med

••••••

Dina pengar) bar avskaffas. En svensk skall inte behova diskrimineras i sitt eget
land och dessutom har Sverige inte rad att kasta rniljardbelopp
i sjon.
En malmedveten satsning pa reglerad repatriering av utomeuropeiska
invandrare som saknar meningsfull
uppgift i Sverige behovs. Detta skall genomforas
humant, men bestamt.
Att ansvarslosa politiker och massmedia - t.ex. Expressen - kallar valgrundad
kritik av invandringspolitiken
for "okunnig",
t. o. m. "nazistisk" eller "rasistisk"
vittnar bara om ett sjukt samvete och ovilja. Sannolikt ocksa om of or mag a att
objektivt belysa fragan. STALL OEM TILL ANSVAR!
Du forstar sjalv att Du maste ta stallning nu! Aldrig forr har Sveriges nation varit
sa hotad och aid rig forr har svenska folket svikits sa av sina styresman. Ge Ditt
liven mening genom att kampa for ett svenskt Sverige!
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ViII Du veta mer - skriv en rad och bifoga 20:- i frimarken, sa far Du ett informationspaket, som bl. a. visar hur myndigheter och massmedia med falska och vilseledande uppgifter for Dig bakom Ijuset i invandringsfragan.
ViII Du bli medlem i BEVARA SVERIGE SVENSKT (BSS) eller stodja vart upplysningsarbete ar Du valkommen. Vart postgironr. ar 818170-3. Alia bidrag (aven
anonyma) mottas med tacksamhet.

BEVARA SVERIGE SVENSKT.
80160015,10401
Det kan inte nog understrykas
INTE Invandrarna

Stockholm 60.

att vad BSS kritiserar ar den forda invandringspolitiken

som till stor del endast ar offer for den ansvarslosa politiken.
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