“LEIJONKUNGENS”
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STORA

VALBLUFF!
Folkpartiet lurade väljarna med språktest

Valet 2002 blev något av ett segerval för folkpartiet och den tidigare närmast utskrattade
partiledaren, Lars Leijonborg. Efter utspelet
om språktest för invandrare sköt opinionssiffrorna i höjden och på valnatten stod
“Leijonkungen” som ledare för Sveriges tredje
största parti.

De väljare, som tolkade Leijonborgs utspel som kritik mot den oreglerade
invandringen, blev förda bakom ljuset. Sanningen är den att folkpartiet är
riksdagens mest invandringsliberala parti. Ledande folkpartister har till och
med talat om att “avskaffa Sverige”.

Folkpartiet har i sak inte ändrat sig
En månad efter valet presenterade folkpartiet sitt integrationspolitiska
förslag till riksdagen. I detta slår man fast att Sverige ska vara ett “multietniskt samhälle”. Det innebär fortsatt stor invandring samtidigt som svenskarna ytterligare måste anpassa sig till de nyanlända.

Det finns bättre alternativ
för invandringskritiker!

76 000 röster på

Varför SD?

Sverigedemokraterna
I valet 2002 visade det sig tydligt vilket parti som
knackar på riksdagsporten. Sverigedemokraterna
fick drygt 76 000 röster och totalt 50 kommunala
mandat runt om i landet. Det är ungefär samma
nivå som både kristdemokraterna och miljöpartiet låg på valet innan de nådde riksdagen.

Vad beträffar kravet på språkkunskaper för
invandrare, förde Sverigedemokraterna
fram detta långt före folkpartiet. Följande är
hämtat ur Sverigedemokraternas valmanifest:
“Villkoren för svenskt medborgarskap måste skärpas. Ett
grundkrav ska vara att man levt i Sverige permanent under
lång tid och att man behärskar svenska språket i tal och
skrift, samt har tagit till sig den svenska kulturen.”

Lars Leijonborg och folkpartiet var alltså knappast ensamma om att driva frågor om invandring
och integration i valrörelsen. Däremot ser det i
dagsläget ut som att Sverigedemokraterna blir
ensamma om detta inför nästa val.

Gun Kullberg,
Stockholm:
- Jag valde SD för att det
behövs ett parti som värnar om
Sverige. De andra partierna
verkar mest bry sig om allt
annat. Är det då så konstigt att
det mesta går fel?

Rosita Lindbom,
Helsingborg:
- SD är det enda parti i Sverige
som vågar säga sånt som vanligt folk talar om vid köksbordet. Jag vill ge svenska folket
en chans att tala fritt om sina
åsikter. Därför väljer jag
Sverigedemokraterna.
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