
www.nordfront.se
Motståndsrörelsen
Box 52, 772 22 Gängesberg • Tel 031 -360 88 34 • Epost: info@nordfront.se • PG: 38 59 01 -4

Hur kommer du
att rösta imorgon?

De senaste året har Migrationsverket gång på gång ökat sina prognoser över hur mycket
människor som kommer att söka uppehållsti l lstånd i Sverige. I dagsläget l igger prognosen på över
200 000 invandrare, bara i år. Samtidigt har man från Migrationsverkets sida begärt ytterl igare 46
MILJARDER kronor i anslag för de kommande fyra åren. Men detta är inte nog för de flesta av
våra politiker!

De politiska partierna som sitter i riksdagen och EU-parlamentet vi l l nästan utan undantag
ytterl igare öka invandringen ti l l Sverige. Flera av partierna vil l ha helt öppna gränser ti l l landet,
bland annat: Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Piratpartiet och
Feministiskt initiativ. Centerpartiets parti ledare, Annie Lööf, har i uttalanden sagt att
Centerpartiets vision är ett Sverige med 40 000 000 invånare före år 2050. Statsminister Fredrik
Reinfeldt gjorde nyligen ett uttalande, där han ”vädjar om tålamod ” hos Sveriges befolkning. I
utspelet sade han att vi kan räkna med sämre tider på grund av den enorma invandringen.

Feministiskt initiativ, med sina vansinniga politiska visioner, spelar i en helt egen liga. Man vil l helt
och hållet avveckla försvarsmakten, för att istäl let låta feminister sköta de konfl ikter som kan
uppstå. Man vil l också skicka den manliga delen av befolkningen på omskolningsläger (Gulag).
Man vil l avskaffa civi lt vapeninnehav, även jaktvapen ska förbjudas. Man vil l ge i l legala "flyktingar"
rätt ti l l ful lt försörjningsstöd. Detta är bara ett l itet smakprov på vansinnigheterna, läs själva vad de
vil l !

De enda partierna som inte vil l öka invandringen ti l l Sverige är i dagsläget, Socialdemokraterna
och Sverigedemokraterna. Sossarna tycker att nivån på invandringen ti l l Sverige l igger på en
lämplig nivå för ti l lfäl let. Sverigedemokraterna vil l behålla dagens multietniska Sverige men
minska mängden nya invandrare som Sverige tar in. Partiet förespråkar också en absurd "öppen
svenskhet", där al la kan bli svenskar bara man börjar äta surströmming och dansa runt
midsommarstången.

Stämmer något av detta överens med din framtidsvision för Sverige?

Om inte, bli en del av motståndet idag!




