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Midsommarupprop till svenska folket!

Under år 2004 fick närmare 60.000 utlänningar uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att det
dagligen anländer i genomsnitt 160 utländska personer som belastar skattebetalarna. Varje
timme, dygnet runt, ska 6-7 nyanlända invandrare erbjudas bostad, bidrag, sjukvård, tandvård,
barnomsorg, utbildning m.m. Och det handlar inte om flyktingar. Mindre än 1 % av de som
beviljas uppehållstillstånd är flyktingar.

Denna enorma invandring motsvarar tillkomsten av två svenska städer varje år, befolkade av
människor som till största delen lever på bidrag under många år.

De utomnordiska invandrarnas integrering i Sverige är en katastrof. Av dessa invandrare i
arbetsför ålder, som vistats kortare tid än fem år i Sverige, är det mindre än 1 % som försörjer
sig genom att arbeta. Efter mer än fem år i Sverige är det mindre än 10 % av invandrarna med
utlandsfödda föräldrar som arbetar! De utomeuropeiska invandrarna, som är i majoritet, har
svårast att få jobb.Vissa kommer aldrig in på arbetsmarknaden. (Integrationsverkets statistik)

Denna gigantiska kostnadsökning som växer för varje timme sker i en situation då redan  2
miljoner medborgare lever på bidrag, ca 1 miljon i arbetsför ålder saknar arbete, sjukvården är
överbelastad och äldreomsorgen inte vet hur de ska klara de väntade stora kullarna
pensionärer som bl a kommer att innefatta 210.000 vårdkrävande personer med
demenssjukdomar.

Sverige går mot en ekonomisk katastrof. De goda åren är förbi. Framför oss har vi ett fattig-
Sverige, ett mångkulturellt otryggt samhälle där du varken kan räkna med att få pension,
sjukvård eller äldreomsorg. Ett Sverige som kommer att kännetecknas av misär, laglöshet och
rädsla.

Regeringen och riksdagspartierna (Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Folkpartiet
liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet) har ingen vilja att
stoppa nedrustningen av Sverige. Tvärt om. Partierna är rörande eniga om att fortsätta med sin
generösa ”flyktingpolitik”.  Politikerna blundar för alla skrämmande tecken på välfärdsstatens
förfall. De är alla offer för den psykoinfantila vanföreställningen att det bara är ”rasister” som vill
stoppa bidragsberoende utlänningars kolonisering av Sverige. Och de låter hellre landet förfalla
än att riskera att bli kallade ”främlingsfientliga” i dagspressen.

Nu måste du, oavsett vilken partipolitisk åsikt du har, göra din röst hörd och protestera mot
regeringens och riksdagspartiernas förödande migrationspolitik. Om tillräckligt många av oss
skickar e-post, brev och fax till regeringens och riksdagens ledamöter så kommer dessa politi-
ker att vända kappan efter vinden och ändra sin invandringspolitik. I så fall finns det kanske
hopp för Sverige.

Delta i Midsommaruppropet. Denna folkkampanj pågår mellan midsommar och jul, de två
nordiska högtiderna. Midsommaruppropets protestbrev till politikerna kan du hämta från
internet,:   http://midsommaruppropet.info.se    Där hittar du även politikernas adresser.
Skicka protestbrevet, inkl. avsändarnamn, till minst en riksdagspolitiker i varje parti samt till
migrationsminister Barbro Holmberg (s).

Sveriges öde vilar nu i dina och andra medborgares händer. Vi måste tvinga politikerna att
lyssna på folkviljan. Det kallas för demokrati.

Nils-Eric Hennix


