STOPPA RASISMEN!

Det finns anledning att varna for en lomsk oeh farlig andlig farsot: rasismen. Den
har sin rot i fordomar mot frammande oeh avvikande manniskor. Rasismens offer ar
invandrare fran avUigsna kulturer. De betraktas forst med road nyfikenhet, sedan med
nedhitande forakt oeh slutligen med hatsk motvilja sasom varande antingen falska oeh
iHasinnade eHer dumma oeh primitiva.
Rasismen kraver: STapp A INVANDRINGEN
OCH UTVISA DE FARGADE
FbR ATT SKYDDA VART FOLK - DARFbR, UT MED FRAMLINGARNA!
Rasism iir inte bara uttryek fOr fOrdomar. Den iir iiven brottslig. Niir elu ser att en
neger iir svart i hyn, har knollrigt h{lr, osedvanligt tjoeka liippar oeil platt, bred niisa,
vilket avviker fran ilur en svensk eller europe ser ut, iir detta bara ett betydelselOst
ytligt synintryek. Det ar fordomsfullt att patala detta, eftersom negerns avvikande utseen de avviker fran ditt rasbetingaele manskliga skonhetsieleal som e1ugenom din kulturella paverkan assoeierar till nagot som hos dig vaeker anstbt.
am du skulle komma pa e1enbefangda iden att det yore minelre onskvart att en neger
har sexuellt umgange med en svenska oeh far barn meel henne, ger du uttryck for rashets oeh kan enligt svensk lag domas till bater fOr "hets mot folkgrupp". Detta anser
vi vara riktigt - fast vi fororelar fiingelsestraff fOr saelana brottsliga ,lsikter. Enelast i
fangsligt fOrvar sker botgorelse.
Rasismens onda botas bast genom rasblandning. Nar alia ar av blandras fOrsvinner
rasmedvetenheten/rasismen.
Det ar darfor oerhort gIadjanele att utliinningar Fran fjarran Hinder saker sig till Sverige, inte av e1et sjalviska motivet att arbeta Deh e1armed
berova oss svenskar vara arbeten, utan osjalviskt for att berika var kultur. Dessa ut.
liinningar ar vara invandrare. Sveriges framtid.
Se dig omkring: overallt mater e1u invandrare som med sin rika kultur fritt oeil
obesviirat breder ut sig over vart karga land oeh overoser oss meel pittoreska sedvanjor,
ehevalereska uppvaktningar Deh intressanta heteenelen. Vi hlir internationaliserade.

Vet du vad - vi svcnskar behover faktiskt inte Jangre resa utom~ands, vi har ju
utlandet har i Sverige. Det ar brokigt oeh spannande dag oeh natt pa platser som Stoekholms Central oeh Sergels Torg framfor sjalva Riksdagshuset, i fororter som Tensta,
Rinkeby oeh Botkyrka eller Geneta oeh Ronna utanfor SOdertalje! Vi slipper' alltsa
resa utrikes, oeh det tjanar vi pa i dubbel bemarkelse: bade privatekonomiskt oeh nationalekonomiskt. Du far behalla fler sedlar i planboken oeh AB Sverige slipper onodigt
valutautflode. Den svenska kronan haIler.
Invandrare fran soliga, lata latituder har det sarskilt bekymmersamt i Sverige,
dar de aUtfor hinga vintrarna ar kalla oeh snoiga, medan de aUtfor korta somrarna aUtfor ofta ar solfattiga oeh varmesnala.
Darfor ar det inte mer an ratt oeh billigt att vara invandrare tar vara soeiala formaner i ansprak, att de far generosa bidrag (som gott kunde vara generosare) till sina
invandrarorganisationer,
att de i Sverige undervisas i sina egna modersmal oeh utger
tidningar pa sin a egna sprak dar de framfor nyttig kritik mot Sverige oeh svenskarna.
Visst kostar det oss hundratals miljoner kronor. Men vad gar val det? Vi blir halsosamt
upplaxade, vi far veta att vi ar likgiltiga, kalla, snala, inskrlinkta oeh hogfardiga. Vi
Jar oss inse var egen nationella kulturs obetydlighet. Vi far skuldkanslor oeh maste gottgora vad vi forbrutit. Darmed berikas ju var kultur! Vardet av detta ar omistligt oeh
kan inte matas i pengar.
Nu Finns det vissa svenskar som patalar, att vart lands ekonomi blir allt samre oeh
inte tillater onOdiga utgifter. De sager att skatterna stiger, att inflation en okar oeh att
Sveriges utlandsskulder, som redan beloper sig till 90 000 miljoner kronor, oavbrutet
okar. Enbart rantorna pa upplanat kapital overstiger kostnaderna for Sveriges forsvar.
Dessa sparsamhetens vanner pastar vidare att Sverige knappast Jangre har rad med
fortsatt invandring oeh fortsatt stOd till den rika floran av invandrarkulturer.
Dessa inskrankta oeh tanklOsa personer borde skammas. Oeh inte nag med det; lagstiftningen bar skyndsamt andras, sa att de aven enligt svensk lag kan straffas for kulturfOrakt oeh illasinnat forta!. Sabotage mot eft flersprakigt, mdngkulturellt
Sverige om sa i lonndom - maste beivras!
Lyekligtvis har var invandrarminister Karin Andersson (e) bedyrat att Sverige ar ett
av varldens rikaste lander. Den stora utlandsupplfmingen visar ju att det internationella
bankkapitalet pa Wall Street har fOrtroende for var betalningsformaga. Skarn skulle ga
pa torr a land, om vi inte fullfoljde var "solidariska invandringspolitik".
Samtidigt har Svenska Dagbladet, som star finanslivet nara, informer at med stora
lOpsedelsrubriker att invandrarna ger Sverige en miljard kronor arligen.
Enbart ur Krass ekonomisk synpunkt borde salunda Sverige raskt aka invandringen
hundrafalt, varpa alIa dryga statsskulder snabbt kunde aterbetalas utan att vi infodda
svenskar skulle behova dra at den beryktade bohmanska svangremmen. Det ar ju invandrarna som hjalper oss, medan svenskarna stjalper oss - enligt den av SvD aberopade forskningsexpertisen! Vi kraver taeksamhet mot vara invandrare!
En del svenskar har noterat att utlandska fOrbrytarsyndikat opererar i Sverige,
bland annat som knarkhajar, bankranare oeh sutenorer inom den florerande prostitutionen med fOrgreningar i porr-bransehcn. Dessa "vanner av lag oeh ordning" ropar

pa flera poliser och citerar uttalanden av myndighetspersoner om aU den okade brottsligheten undergraver respekten fOr lag och allman moral. An se'n da!
Tror man att Sverige i var tid kan isolera sig Fran varlden i ovrigt? Det ar for ovrigt
var skyldighet att salidarisera ass med forhallandena i u-landerna. am brottsligheten
snabbt okar i Calcutta i Indien, Lagos i Nigeria eller Dar es-Salaam i Tanzania, bor den
saIunda oka i samma takt ocksa i Stockholm, Goteborg oeh Malmo. am vi infodda
svenskar inte kan ombesorja den solidariska okningen, far vi faktiskt vara tacksamma
over att hitkomna utlanningar patar sig denna uppgift.
Vi viII har garna ta tillfallet i akt att framfora ett tack till Expressen och andra
social! engagerade tidningar fOr att de undviker att ange utlandska brottslingar som
utlanningar eller invandrare. Forsynt skriver de t.ex. "23-arig sodertaljebo" eller "26arig man" dar det utlandska ursprunget endast rojs for de observanta (och fataliga)
lasarna, nar man anger att "tolk maste tillkallas" eller, vid domens avkunnande, da det
kan heta att straffet blev sex ars fangelse "oeh utvisning".
Informationsfriheten
maste ha sin begransning. Svenska massmediakonsumenters
breda skikt maste fa klart for sig att de fIesta och varsta brotten begas av infOdda svenskar i Sverige. Darmed kan vara brottsbenagna invandrarkategorier skyddas mot svensk
rasism. Detta iir invandrarsolidarisk
information!
Solidariteten maste ga fore den s.k
objektiviteten.
Vi viII aven rikta ett varmt taek till regeringen for at! den tillerkanner utlanningar
svenskt medborgarskap utan att stalla krav pa att de skall kunna beharska eller ens
hjalpligt forsta svenska spraket i tal oeh skrift. Det ar ju fullt uppenbart, att var kultur
forst kan berikas nar tillfIodet av frammande kulturer strom mar fritt Fran manniskor
som ar helt obesmittade av svenska spniket och av inkrokt svensk kulturpaverkan.
Svenska folket verkar avogt installt till okad invandring, ja, aven till fortsatt oforandrad invandring. Men till all lycka Finns det storsinta forkampar fOr okad invandring
som visar mod att trotsa de fOrdomsfulla och inskrankta. Bland dessa adelmodiga marks
den folkpartistiske riksdagsmannen och Expressen-medarbetaren aile Wastberg. Han
vill inte bar a att invandringen av assyrier och andra exotiska folk skall oka till Sverige,
utan vill aven strypa den demokratiska yttrandefriheten lagstiftningsvagen, sa att en
oread invandring kan fa fortga ost6rd av kritiska roster och aktioner. Svenska folket
kommer visserligen inte att kunna undga att mark a att det blir allt farre svenskar, medan utlanningarna blir allt fIer, men svenskarna skall inte offentligt fa protestera mot
detta. De far noja sig med att knorra mellan skal och vagg och darvid skammas over
sina katterska reaktioner.
Skuldmedvetande ar en svensk dygd, det forstar aile Wastberg. Vi overraeker en
tornekrona at denne fine och omtanksamme liberal och hoppas att Svenska Akademien
skall ihagkomma honom med ett lampligt pris fOr framjande av blandkulturers spridning i Sverige.
En eloge ar aven Dagens Nyheter yard for det lovvarda initiativet till en artikelserie, sartryckt under titeln "Invandrarbarnen - var framtid".
Soeialminister Karin Soder (c) - i Afrika kallad "Mamma Soder" fOr sin givmildhet
med svenska u-landspengar - lugnar dock svenska barn med uppmaningen till oss aldre: "Vi maste ge vara barn framtidstro".

Denna fru Soders "framtidstro" skall knytas till vi'lra invandrare, oeh da inser ju val'
oeh en vikten av att invandringen fortskrider i ofOrminskad, heist okad, takt legalt och
illegalt. Ju IZera invandrare, deSfO sforre Iramfidsfro!
Vi ansluter oss till denna hanfOrande besvarjelseformcl,
den solidariska forbrodringens tjanst.

ett magiskt hokus-pokus i

Missunnsamma radiolyssnare ondgor sig over att Sveriges Radio dagligen har sandningar pa ett flertal frammande sprak. Riksradion har Iyekligtvis inte brytt sig om dylik
kverulans fran inskrankta oeh tarvliga svenskar, utan i stallet ansokt om att sandningstiden skall oka fran 18 timmar till 28 timmar pa turkiska, grekiska oeh serbo-kroatiska
och begart ytterligare ekonomiskt stOd fran statsmakterna for detta pa 275 milj. kr. Vi
anser att detta ar synnerligen blygsamma krav oeh yrkar pa att riksradion aven sander
dagligen pa swahili (ett ostafrikanskt sprak som so meddelar hemspraksundervisning
i) och urdu (ett av eirka 300 indiska sprak som aven talas i Sverige).
1 detta sammanhang riktar vi en allvarlig reprimand till progressiva oeh invandrarvanliga tidningar som Expressen oeh Dagens Nyhefer. Varfor framhardar de att dag
efter dag utkomma enbart pa svenska spraket?
Vill Expressen oeh DN undanhalla vara invandrare den omistligt vardefulla information och debatt som vi svensksprakiga har den oskattbara forman en att dagligen fa ta
del av? Vi kan bara inte tro, att dessa liberala tidningars ansvariga ar sa hjartlosa oeh
sa tanklosa!
Dessa tidningar borde utges aven pa atminstone vara tio vanligaste invandrarsprak:
finska, serbiska (kyrilliskt alfabet), kroatiska (latinskt alfabet), grekiska, turkiska, arabiska, spanska, polska, engelska och swahili.
Avslutningsvis vill vi erinra om nagra visdomsord av Invandrarverkets forre generaldirektor Kjell Oberg (s) i Affonbladef
av den 4 november 1969: "1 alla handelser ar det
dags att pa allvar inse, att invandrarnas anpassning till Sverige kraver att vi anpassar
oss till dem oeh att vi svenskar en gang for alla accepterar att vi inte har ett evigt monopol pa vara 448000 m2."
1 framtiden ar det naturligtvis vara invandrare som har ratt till Sverige. An sa
Iange ar dock Sverige jamfOrelsevis mycket glest befolkat, sarskilt dess stOrsta och samtidigt nordligaste provins Lappland. Nar darfor vara invandrare genom okad tillstromning, som vi halsar sa hjartligt valkommen, och deras hogre nativitet blivit i majoritet
i Sverige kort efter ar 2000, far vi infOdda svenskar fOrflyttas fran sadra och mellersta
delarna. Vara da talrika invandrare fran sydliga lander torde anse att Lappland ar for
hIlt oeh ogastvanligt, val'far vi infodda svenskar sannolikt kan fa tillstand att bosatta
oss dar med utsokta mojligheer till ett friskt och hardande uteliv.
Nej, inom forutsebar framtid torde vi inte behova risk era att utvisas fran Sverige:
tillsammans med lapparna och deras renar far vi ganska sakert bo i Lappland. Vill vi
i tid invandrarnas val, viII de nog ocksa sedan vart.
Nu hoppas vi att du har insett vilka oskattbara formaner vara invandrare fran
avlagsna och frammande kulturer innebar for Sverige, "Invandrarbarnen - val' framtid", som Dagens Nyhefer sa riktigt framhallit, inte vara barns framtid!

Du har sakert vardefulla synpunkter pa detta amne sam kan bidra till att ytterligarc
skingra fordomar oeh okunnighet. Skriv darfor till ass snarast oeh meddela namn oeh
adress! For basta bidrag Iamnar vi en be/oning, sam vi dock inte skall avslOja har. Den
kommer som en angenam overraskning.

MEDLoPARGRUPPEN

SVERIGE AT MANNISKORNA

(MSM)

BOX 35
20029 MALMo
Med/opargruppen Sverige at miinniskorna behover oka sitt medlemsantal fOr att kunna
verka over he/a varlden oeh informera am det stora behovet av att Hera miljoner fattiga
manniskor soker sig till Sverige oeh raddar vart land fran den undergang som annars
hotar. Var stravan ar att snarast vinna status som FN-organ.
MSM ar en ideellt verksam grupp oeh ytterligare undersokningar mastc gorus. Bifoga
20: - i frimarken eller kontanter i brev med clitt namn oeh adress sa far du 10 exemplar av denna folcler samt var informationstidskrift.
Kom ihag alt Med/opargruppen Sverige at miinniskorna sWder alia de fem riksdagspartierna
som gemensamt bundit sig fOr var invandringspolitik under mottot "Valfrihet, SoIidaritet oeh
Samverkan". MSM hailer alltid pa dem som har makten oeh det stora infIytandet oeh avvisar
som sterila nejsagare oeh kverulanter alia missnojesgrupper som gar makthavarna emot.

Mohabita Yombolibiziku -,hall
ar Illl'alWrare,
lalar .\wahili (err oSlafrikallskt
sprak) oeh kan
lIiislan hllndra
ord pCI engelska.
Hall kall riiklla lill Ilia pa engelska
oeh lill sex pcl svenska.
Hall springer forI oeh hon dansar gal'l1a. Hall var Black i parel Black and White oeh hoppas
slcl an sam IIlviknillgsflieka.
Om ell ar blir hall svellsk medborgare.
Hellnes farfar, farfarsbror,
mormorsbror,
mormorssysler,
far, mar, Ire tar broder,
clrra morbroder,
Ire farmodrar,
tyra
moslrar, fem faslrar, 17 syskon Oc/l 35 kllsiner skall oeksd komma lill Sverige oeh bli svellskar,
fasl forsl sam illvalldrare
forslas.
Vi ar sd glada all de viII kOlnma hil. - Sweden cold but
good. sager Mohabila
Oc/l skrallar sa henlles blalUlvila lallder glimlnar.
Helliles slakl skall la
med sig sill hydda av lorkad lera lill S\'erige, oeh SID A har laval ordna Iransporrell.
Hyddan
skall sedan siirras IIpp pc! Skansen
SOI1l ell minne av hllr vara nya svellskar en gdng bodde (i
Afrika).
Mohabila
ar - liksoln henlles slakt - animist. hall Iror all 0111 ar besjalal Oc/l fllllt
al' hemlighelsflllla
krafler:
en slen, ell 101', en pelllla, en slanl - alIa forelncll kall gora en
mallniska
salig eller IIlkra\'a en tasansfllll
hamlld,
am alldal'l1a sa I'ill. Darfor iir Mohabila
ofla hemskt radd men blir oeksc! fort glad sedall de ollda alldarna fillgit sin koso Vi har myeket
all lara av Mohabila
oeh henlles kllllllr, den ar mystisk,
galfllll oeh fanlasliskt
faseinerande,
berikande
for var kllllllr. MClnga i Mohabilas
by IIle i bllshen ar kanllibaler,
fasl kanllibalism
iir forbjlldell:
- Eat people not right, but human flesh good, skrallar Mohabila
skiilmskl
med
ell inbjlldande
bliek frein err par slora, morka ogon.
"Hambo"
boxar for Sverige, kliidd i blcigllil. Hall iir sl'ensk. Nagra Iyeker han ser oSl'ellsk lit.
Della iir skramlnallde,
djllpl fordolllsflllll,
oeh oerhort illasillllal,
Pa derra saIl kommer
rasismen smygmule.
"Hambo"
iir sl'ensk, Hllrra for "Hambo"!

