
Svenskarna betalar 40 miljarder
om året för att förlora sitt land!

Hem-
utrust
•nlng

l person får 16.300 kr + komplettering 7.800 kr under 24 månader Summa 24.100
2 pers får 18.900 kr + komplettering 10.200 kr under 24 månader Summa 29.100
3 pers får 21.900 kr + komplettering 12.500 kr under 24 månader Summa 34.400
4 pers får 26.100 kr + komplettering 14.800 kr under 24 månader Summa 40.900
5 pers får 28.400 kr + komplettering 17.000 kr under 24 månader Summa 45.400
6 pers får 32.100 kr + komplettering 19.300 kr under 24 månader Summa 51.400
7 pers får 36.700 kr + komplettering 21.600 kr under 24 månader Summa 58.300

Äldre föräldrar och
släktingar som de tar
hit får socialhjälp i
tio år sen får de sam-
ma pension som våra
gamla har jobbat upp
sig till.

Invandrare ulan tillstånd får i "asylbidrag"
l person 66 kr per dag
Sammanboende par 116 kr per dag + 55 kr för vuxet barn.
O - 3 år 37 kr per dag
4 - 10 år 43 kr per dag
11-17 år 51 kr per dag (inkl uppehälle)

Invandrare med tillstånd får
l vuxen person 81kr per dag
Sammanboende par 128 kr per dag
O ~ lOår 50krperdag ~
11 - 17 år 58 kr per dag ~

Dessutom kan invandrare få bidrag till:
o Glasögon, upptill 558 kr för endast bågarna + kostnaden för själva glasen (linserna).
o Spädbarnsutrustning per barn upptill 5.580 kr.
o Hushållsutrustning upp till 2.790 kr per person.
o Fri sjuk- och tandvård samt fria mediciner.
o Gratis månadskort i kollektivtraftlcen.
• Lägenhetshyran betald. (Gratis boende)
• Gratis installation av telefon (efter behovsprövning).
• Räkningar som Tele, El, TV -licens, daghemsräkningar, studiemedel (från studiemedelsnämnden etc.
• Gratis möbler för 1 person 24.100 kr - 2 vuxna och 5 barn 58.300 kr. (inkl. kompletteringsbidraget)
o Barnbidrag för 1 barn, 560 kr, 2 barn 1.120 kr,
3 barn 1.680 kr, + flerbarnstillägget 280 kr, 4 barn 2.240 kr, + flerbarnstillägget 1.344 kr,
S barn 2.800 kr, + flerbarnstillägget 2.688 kr, 6 barn 3.360 kr, + flerbarnstillägget 3.584 kr,
(Detta bidrag delas ut varje månad)
• Är de ensamstående får de dessutom ett bidragsförskott på minst 930 kr per månad eller ett underhållsbidrag som är
det samma eller högre beroende på faderns inkomst.

Eftersom invandrarnas nativitetet är hög, så blir det mvcket stora belop"p
som betalas ut.

Här är ett exempel:
En invandrarfamilj på 2 vuxna och S barn kan få följande maxbelopp:

Barnbidraget med flerbarnstillägget blir per månad 5.488 kr.
Socialbidragen för 2 vuxna och S barn 0-10 år blir per månad 11.391 kr.

Summa i månadsbidrag 11.391 kr plus tillägg för ev övriga kostnader.

Möbelbidraget blir alltså 36.700 + komplettering (ca 21.600) och bidrag
varje månad 11.391 kr.

Under 24 månader erhåller denna
invandrarfamilj 331684 kr.
Sedan tillkommer gratisboende automatiskt. Sjuk- och tandvård samt
mediciner, gratis månadskort i kollektivtrafiken. erhåller de efter prövning
(eller ingår i vissa fall isocialnormen).

Källa: Socialförvaltningen i Göteborg.
OBS! Beloppen är maxbelopp och kan vara
såväl högre som lägre i andra kommuner. SD-tryck, Sthlm 900310

"Just nu kommer 700 asylsökande i
veckan till Sverige. Därmed måste
kommunerna skaka fram 10 000 nya
platser för flyktingarna redan i år. Det
sade Maj-Lis Lööw den 22 februari i
Heby. Hon fortsatte: Problemet för Sve-
riges del är att vi är betydligt generösa-
re vad gäller {lyktingrrwttagning än
andra länder i Europa, hävdade hon
och pekade på att Sveriges flykting-
åtaganden kostar 40 miljarder per år. "

Västmanlands Läns Tidning
den 23 februari 1990.

Sverigedemokraterna
Box 60015, 10401 STOCKHOLM
Postgiro: 23 45 65 - O, Tel 08-422532
Kansli 08-825767, Telefax 08-439260
Medlemsavgift 150 kr· Partiprogram 30 kr
• Vi är tacksamma för ekonomiska bidrag.


