
Sverigedemokraterna avslojar fler orattvisor

SVENSKARNA DISKRIMINERAS
FORTURER OCR BIDRAG TILL••NYANLANDAASYLANTER!
• Invandrare far fortur i bostadskon.
• Invandrarbarn for fortur till barnomsorg.
• Invandrare far generosa bidrag till mohler etc.
• Invandrare far iormanliga rantefria och amorterings-
fria Ian •I regeringens proposition 89190:105 star det att IAntill hemutrostning skall vara

rante- oeh amorteringsfria och inneh!lla generOsaregler fllr avskrivningar.av IAnen
(80mi raktiken omvandlas till bidra ).

Politikernas be slut innebar att svenskarna tvingas (vIa skatt-
sedeln) betala over 40 miljarder om aret till invandrama. Men till
vAt-agamla och sjuka far inte hjaIp darfor att det saknas pengar.

SVERIGEDEMOKRATERNA
kommer att slitta stopp for
forrlideriet mot svenskarna!

Den 22 februari 1990
berattade invandrar-
ministern i ett tal i
Heby att Sveriges
flyktingAtaganden
kostar 40 miljarder
per Ar. Uppgiften pu-
blieerades i VLT den
23 feb 1990.

. FORTLTR,ER TILL INVANDRARE
Manga kommuner har satt i system att ge invandrare fortur i bostadskon, trots att de vistats har
endast kort tid. Nar det giiUer barnomsorgen sa skrev t ex Hoor kommun i en intern skrivelse
(870330)foJjande: ''Flyktingbarnen bor regelmiissigt beviljas fOriur tjIl barnomsorg". (Just i HOOrhar
kommunen (90/91)satsat endast 2 milj kr pa aId.reomsorgenmen.heia 2,5milj Jr•..r piA. invandrare och
tlyktingar.) Under forsta halvaret 1989tick utllinningar 13 l"orturer (av totalt 17) i Solna kommun.
Varen 1990vraktes 60 ~~nska hyresgiister fran Stena fastigheters bostadShotell pa Hisingen for att
ge plats at "flyktingar". Aven tlera sjukhem. t.ex CarlslunJ i Upplands Viisby har lagts ned och pa-
tienterna korts ut for att ge plats at allehanda asylsokande. Alltfler moskeer planeras i Sverige och
en del talar oppet om att invandrarna alltmer tar over ivart land. NU~ 3TEVi SA:£!ASTO~P..!!!

BIDRAG TILL INVANDRARE
Barnrika invandrarfamiljer kan fa ut jlittebelopp i bidrag, aUt fran glasogon till kJiider och mobler.
De som i praktiken betalar kalaset ar de svenskar som har det samst, de som fatt bara de tyngsta
bordorna i samhaIlet. (Inte undra pAatt skatterna ar sAhOga.)Vi ger hUrett exempel pa vad en in-
vandrarfamilj kan fa i bidrag (utan att nAgonsinha betalt skatt for det).

Sedan tillkomm,er: Bidrag till
.•• hyra~ 81....,~OJ-t, tandvard, lahar-

vard, medicin, glasogon, etc.
Pa ett enda At-kan en asylsokande sjubarns-
familj fa 254 040 kr netto i enbart socialbidrag.

Den asylsokande sju-
barnsfamiljen erhAUer
foJjande stora bidrags-
oster:

Vinterklader
~ Tva vuxna sju barn

4752 + 12474

SommarkHider
tva vuxna sju banl Thtalt
3776 + 6237 = 27239

FamiJjen far dessutom 21700kr i manaden i socialbidrag.
Mobelbidrag 68300kr netto, Spadbarnsutrustning 39060kr netto, HushAllsutrustning 25110kr netto
Invandringen, framst av utomeuropeiska, som vi vander O'Ssstarkt emot och dess foljdkostnader ligger pA ca 40 - 60 mil·
jarder per AT.Inte undra pA att Sveriges ekonomi ar usel! Det aT inte invandrarnas fel, det ar svenskarnas. DE:tar namligen
de som rostat fram de landsforradare som nu styr Sverige oeh ruinerar vAr svenska ekonomi. Politikerna sitter med feta
loner oeh kapar At sig stora styeken av den kaka som ar amnad At fattiga och sjuka svenskar. Vi uppmanar alla aU. i fort-
sattningen valja SVERIGEDEMOKRATERNA, det enda paTti som med kraft 'Uall GLad" t H"" k un
" k' fl· h d R d 1926 d P, Alb' U . nA or: unvor n qVlS. uur omm •varnar om svens arna 1 orsta an. e an sa eer- mansson. SocialfOrvaltningcn,projcktledaren socia).
SVERIGE AT SVENSKARNAt och den parollen slAss liven vi for. distrikt 10 i Stockholm.

SVERIGEDEMOKRATERNA
Box 526, 701 50 OREBRO

Tel: 019-24 05 17, Postgiro 480 99 96-4

SVERIGEDEMOKRATERNA (riksorg)
Box 20085, 104 60 STOCKHOLM, Tel 08-641 20 11
Postgiro 23 45 65 - 0, Medlemsavgift 150 kr.


