VÄRLDENS HÖGSTA

SKATTER!
Ändå räcker inte pengarna...
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Källa: Skattebetalarnas förening
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har världens högsta
skattetryck, men vi klarar ändå
inte av våra grundläggande
åtaganden för vård, skola och
omsorg. Trots pratet om att det går
bra för Sverige, ser verkligheten för
många ut på ett helt annat sätt.

Hur hög är skatten?
Diagrammet till vänster illustrerar det svenska
skattetrycket. En lön på 15.000 kronor före
skatt kostar arbetsgivaren 20.000 kronor att
betala ut. Av detta får löntagaren behålla ca. 35
procent då inkomstskatt, moms och andra
dolda skatter är betalda.
De flesta svenskar är beredda att betala skatt,
men räknar då också med att få hjälp den dagen
de är i behov av det. Få kan idag räkna med
detta. Tvärtom växer köerna till all offentlig
service och kvalitén sjunker. Patienter skrivs ut
för snabbt, polisens resurser är för små. Vad
som kommer hända i nästa lågkonjunktur
vågar vi inte ens tänka på.

”Invandringen kostar 200 miljarder om året!”
Vart tar skattemedlen vägen? En
utgiftspost som mörklagts men som
samtidigt dränerat den svenska
ekonomin
är
kostnaden
för
invandringen. Sverige är det land i
västvärlden som under 90-talet tagit
emot flest invandrare per invånare.1
Forskning visar att denna invandring
kostar oss skattebetalare uppemot 200
miljarder om året.2 Det är med andra

ord inte konstigt att välfärden rasar
samman i en allt snabbare takt. Det har
blivit viktigare att Sverige ska bli ett
“mångkulturellt samhälle” än att alla
svenskar har en dräglig tillvaro.

Om skatterna ska kunna
sänkas och välfärden förbättras kan man inte
blunda för dessa kostnader.

Moderaterna är inte längre samma parti.
Moderaterna har varit företagarnas
parti men också värnat familjen,
hembygden och fäderneslandet. Så är
det icke längre. Sverige betyder numer
ingenting för moderaterna.
Moderaternas integrationspolitiske
expert, Mauricio Rojas, anser att
ytterligare 50 miljoner invandrare vore
positivt för Sverige.3
Moderata Ungdomsförbundet vill att
vi ska ha helt fri invandring till Sverige.
Ändringen i kurs kom redan med Carl
Bildt:
”Och Afrika är här. Världen ligger
nära. Det finns icke längre några

murar... Vi behöver inte tala högtravat
om arvet från Athen, Rom och
Jerusalem.”4
Bo Lundgren tar vid där Carl Bildt
slutade och vill aktivt vara med och
skapa ett mångkulturellt Sverige.

En röst på Moderaterna är
en röst för en kommersiell
och inhuman internationalism.
1 SIV, beviljade permanenta uppehållstillstånd per invånare.
2 Lars Jansson, Salt nr 6, 2000.
3 Avräkningsnotan 2/95
4 Carl Bildt, moderatstämman 1999-09-02
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