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Demokrati, invandring o NYVAL!
Politikerna är bara REPRESENTANTER som skall föra folkets talan i RIKSDAGEN.
FOLKVILJAN vill att man skall:
- minska invandringen
- pensionärerna skall få jobbskatteavdrag
- vi skall ha en egen valuta
Det är mycket billigare att HJÄLPA flyktingar i ett läger i närmaste grannland! Att många får
det lite bättre är viktigare än att några får en LYXTILLVARO i Sverige. Jag tror att de flesta
flyktingar tycker att de sämst ställda i Sverige har en lyxtillvaro, dvs fred, bostad o mat.
PENSION är en form av FÖRSENAD LÖN för arbete. Varför skall pension ha högre beskattning?
Den senaste undersökningen visade att 77% är för en EGEN VALUTA och endast 13% vill införa
euron. Det är det viktigt att ha en egen valuta och att vi SJÄLVA BESTÄMMER över vår
ekonomi. För min generation är det den viktigaste ekonomiska frågan att vi behåller vårt
självbestämmande när det gäller ränta, valuta och skatter. Tjugo år efter folkomröstningen om
EU så har fortfarande inte lyckats minska de oerhört stora jordbruksSUBVENTIONERNA. Dessa
pengar går rakt ner i fickorna hos de stora och rika jordägarna.
INVANDRARNA som bott i Sverige länge är en intressant målgrupp för SD. KRISTNA i Syrien
som är FÖRFÖLJDA och FLYR till Sverige riskerar att möta muslimer som deltagit i förföljelsen.
Varför inte låta de rika oljenationerna hjälpa sina muslimska bröder så hjälper vi de kristna
flyktingarna. Kristna flyktingar har lättare att acceptera vårt demokratiska samhälle.
Sossarna ber att de TROGNA väljarna skall RÖSTA på partiet och sedan meddelar PAMPARNA
vilken politik som är lämplig att föra. Göran Persson var känd att PEKA med hela handen för
att få sin EGEN VILJA igenom. VÄLFÄRD för sossarna var tidigare att alla skulle ha ett jobb. Nu
innebär välfärden vi i Sverige är så rika så att man inte längre ställer KRAV på att man skall ha
jobb o FÖRSÖRJA sig själv. ARBETSLINJEN drevs tidigare av sossarna men nu är de Nya
Moderaterna som ställer krav!
LARS STJERNKVIST är en av regeringens två FLYKTINGSAMORDNARE. Hans lösning på de flesta
problem är att ta hit så många flyktingar som möjligt. Det viktigaste är att skapa en ny UNDERKLASS som tar hand om de tråkiga och lågavlönade jobben, så att partiet får deras RÖSTER!
Det verkar som alla partier vill göra NYVALET till ett val om invandringen. SD vill minska och de
andra sju partierna vägrar att diskutera frågan. Om man är emot massinvandringen är det
naturliga är ju att rösta på SD. Väljare som röstar på sossarna skulle kunna protestera, mot
Lasses aktiva arbete för en ökad invandring, genom att PERSONRÖSTA på den kandidat som
står sist på riksdagslistan!
Bernt L Eklund, FP-sympatisör sedan 1977
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