ARBETSLÖSHETEN
ÄR IMPORTERAD!
- Göran Persson dribblar med statistiken!
Sedan 1990 har det försvunnit 280 000 arbetstillfällen netto. Samtidigt har det invandrat 350 000 s.k.
flyktingar i arbetsför ålder till Sverige. Räknar man bort 500 000 gymnasie- och högskolestuderande
är det närmare 1 000 000 personer som inte har något arbete. Den faktiska arbetslösheten är därför
drygt 15 procent, snarare än de fyra procent som regeringen redovisar som öppet arbetslösa.

Förändringar på arbetsmarknaden 1990-2000:
Befolkn. tot.
16-64 år
I arbetskraft
Ur arbetskraft
Arbetslösa

1990
8 590 630
5 409 597
4 561 000
836 500
71 007

1995
8 837 496
5 526 210
4 319 000
1 204 400
436 180

2000
8 882 792
5 615 249
4 370 000
1 245 000
230 000

Aktivitetsgarantin - ett förödmjukande Vuxendagis!
För att dupera svenska folket med statistik som anger de öppet arbetslösa till mindre än fyra procent,
manipulerar Göran Persson verkligheten med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hundratusentals svenskar
- varav flertalet har arbetat och betalat skatt i decennier och oförskylt försatts i arbetslöshet - kränks dagligen genom frihetsberövande och inlärandet att "det är du som individ som brister". Sanningen är att det
saknas minst 500 000 arbetstillfällen och att företagen flyttar utomlands i allt hastigare takt!

Invandringen ökade snabbt
Under 2000 invandrade 58 659 personer vilket är en ökning med 18 procent jämfört med 1999.
Invandringen ökade från alla världsdelar. För femte året i rad var irakiska medborgare den största enskilda
invandrargruppen.

Få intresserade av hemvändande
Trots fredstillståndet och gigantiska hjälpinsatser i Kosovo och Bosnien föredrar omkring 150 000 exJugoslaver att stanna kvar i Sverige. Det nyligen inrättade Äldreförsörjningsstödet till invandrare över 65
år (9 787 kr/mån skattefritt) gör det möjligt att under tre månader per år åka på hembesök till Somalia,
Kurdistan, Kosovo etc, utan att bidraget reduceras…

"Invandringen kostar 267
miljarder kronor"
På grund av restriktionerna i Danmark, Norge och Finland ökar invandringen till Sverige, där generositeten
och "tycka-synd-om"-syndromet tagit över beslutsfattandet. SCB:s prognos visar att redan 2010 beräknas
invandrarna utgöra 25 procent av befolkningen.
Samtliga nu etablerade partier stöder en massinvandring vars kostnader 1999 uppgick till 267 miljarder kronor - mer än dubbelt så mycket som hela hälso- och sjukvården förfogar över.

Uppehållstillstånd
per capita
1988-97
Källa: UNHCR
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Välfärden devalveras
BNP per capita har utvecklats långsammare i Sverige än i andra jämförbara länder. En av orsakerna är att det
ej finns tillräckligt med jobb för den exceptionellt stora invandringen.
Om man bortser från dem som har arbete får 65 procent av hela invandrarbefolkningen (1 153 000 personer)
sin utkomst och service genom skattefinansiering. Tar man dessutom hänsyn till de som arbetar i offentliga
sektorn (ca 170 000) blir andelen 74 procent.

Staten favoriserar invandrare
Genom diskrimineringslagstiftning blir arbetsgivarna skyldiga att främja etnisk mångfald i arbetslivet, vilket
begränsar deras möjlighet att välja arbetskraft. "Mohammed ska gå före Kalle", enligt Mona Sahlin.
Tillsammans med DO föreslår hon att böterna ska höjas till 650 000 kronor för den arbetsgivare som inte
följer hennes dekret!
Etniska svenskar kan omvänt aldrig åberopa diskriminering, då dessa enligt Regeringsproposition 1997/98
inte representerar någon folkgrupp: "Eftersom en stor grupp människor har sitt ursprung i annat land saknar
den svenska befolkningen en gemensam historia. Den samtida tillhörigheten i Sverige och uppslutningen
kring samhällets grundläggande värderingar har därför större betydelse för integrationen än ett gemensamt
historiskt ursprung". Detta skriver regeringen trots att 90 procent av Sveriges befolkning är född i Sverige
eller i övriga länder i Skandinavien, med vilka vi har nära historiska och kulturella band!
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