
Den här skriften är skriven, producerad och utdelad av engage-
rade privatpersoner som känner starkt för vad som händer här 
och på så många andra ställen i hela Sverige och Europa.

Migrationskrisen
– den största katastrofen någonsin



Invandringen från tredje världen – den största 
katastrofen i vår historia

MÅNGA SVENSKAR lever sina liv precis som vanligt och 
märker inte att Sverige förändras på ett mycket drastiskt 
sätt. Äldre människor noterar kanske att gatubilden ser 

annorlunda ut än när de var unga. De märker kanske att vi har fått 
in en brottslighet vi aldrig haft tidigare i vårt land. 

När de läser om hur äldre människor i 80-årsåldern rånas brutalt 
nästan varje dag kan de inte påminna sig om att det förekommit 
tidigare. 

När de läser om hur yngre kvinnor blir överfalla och våldtagna 
kan de inte erinra sig att det hände förr.

När de läser om upplopp, bilbränder och våld i våra förorter kän-
ner de inte igen det land som de växte upp i.

Rosengård i Malmö och Rinkeby i Stockholm är exempel på nya 
samhällen som inte fanns när de var unga. Där finns knappt några 
svenskar, där talas främmande tungomål och där skulle de vara 
lovliga byten.

Yngre människor som växt upp i det mångetniska Sverige tror 
kanske att det ska vara så här. Så är inte fallet. Det nuvarande 
 Sverige är en följd av en totalitär politik som bedrivits alltför länge.

Med politikernas goda minne växer nu hundratals liknande om-
råden fram och förvandlar Sverige från ett tidigare tryggt folkhem 
till en social oroshärd som saknar motstycke i vår historia.

Statsminister Tage Erlander (S) och andra politiker liksom sam-
hället i övrigt, ansåg att vår homogena befolkning var en trygghets-
faktor som bidrog till sammanhållning och nationell solidaritet.

Erlander sade i jämförelse med amerikanska förhållanden:
”Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. 

Vårt lands befolkning är homogen, inte bara i fråga om rasen utan också i 
många andra avseenden.”

Vid den tiden när Tage Erlander framförde den för de flesta 
svenskar självklara åsikten, levde svenskarna i ett land och system 
som andra folk avundades. Vi tog väl hand om den egna befolk-



ningen antingen de var unga eller gamla, och vi gav dem trygghet 
från vaggan till graven. Sverige var ett bra land, ett tryggt land att 
leva i.

Tiderna förändras, inte alltid till det bättre. Utvecklingen går 
framåt. På det materiella området har det hänt mycket till fördel 
för de flesta. Men ett samhälle baseras inte enbart på ekonomisk 
trygghet och materiella framsteg. Det finns andra faktorer som är 
viktiga för att medborgarna ska känna framtidstro.

Medborgerligt inflytande är en sådan faktor. Vi har ett system 
som baserar sig på att väljarna röstar fram de politiker som ska 
representera dem i församlingar och i Riksdagen. Men sedan minst 
30 år är detta system av medborgerligt inflytande satt ur spel när 
media och statlig TV och radio har propagerat för vissa partier eller 
för en viss politik, och samtidigt hetsat mot vissa andra partier eller 
mot viss annan politik. Dessa propagandakampanjer har inte varit 
i samklang med folkliga åsikter utan har mer fungerat som ett sätt 
att försöka styra väljarna i en viss riktning.

Den riktning som media vill att vi ska gå i är mot ett mer mång-
kulturellt Sverige med stor invandring. Med öppna gränser följer 
att Sverige förändras. Under 1960-talet kom ca 5 000 invandra-
re per år, de flesta från grannländer eller länder i Europa. Under 
1980- talet började invandringen öka, och på 1990-talet ökade den 
kraftigt. Under slutet av 2003 var antalet utländska medborgare 

Karl-Olov Arnstbergs (professor emeritus i 
etnologi) och Gunnar Sandelins blogg. Två av 

Sveriges tyngsta debattörer i invandringsfrågan. Besök 
deras hemsida och blogg:

Beställ deras böcker från:

www.debattforlaget.se

www.morklaggning.wordpress.com

Invandring och mörkläggning
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som bodde i Sverige ca 476 000. Idag är antalet utlandsfödda över 
1,6 miljoner. Det är en nästan ofattbar demografisk förändring 
som det svenska folket har påtvingats. Under år 2015 kom nära 
200 000 invandrare till Sverige. På detta tillkommer en mycket hög 
nativitet bland många invandrargrupper. Bland svenskar är födel-
setalen däremot väldigt låg, långt under reproduktionsnivån. Med 
rådande invandring kan det svenska folket vara i minoritet inom 
bara ett decennium. 

Med det stora antalet invandrare från främmande kulturer för- 
svinner det trygga Sverige som dagens åldringar växte upp i. Vi får 
ett nytt Sverige där svenskar trängs undan i sitt eget land.

De områden som idag betraktas som ”utanförskapsområden” 
och som präglas av so-
cial oro kommer att bli 
normen i framtiden när 
Sverige blir mer likt de 
länder som många asyl-
sökande flyttat från. 
National ekonomen Tino 
Sanandaji menar att sto-
ra delar av Sverige rent 
demografiskt kan se ut 
som Rosengård i Malmö 
redan inom ett par de-
cennier. Idag håller hela 
Sverige Malmö under 
armarna ekonomiskt. 
Men vem ska hålla det 
övriga Sverige under ar-
marna?

Det senaste årets mas-
sinvandring till Sverige 
är i själva verket en inva-
sion. Sju partier i Riks-
dagen försvarar mass-
invandringen och bär 

Ensamkommande flyktingbarn 1945 och 
2014. Enligt en intern uppgiftslämnare klas-
sar Migrationsverket personer som ser ut att 
vara under 40 år som barn. (http://avpixlat.info/
newsdesk/migrationsverkets-interna-order-klassificera-
alla -som-ser-ut-att-vara-under-40-ar-som-barn)



Det här är framtidens ”svenskar” om politikerna och media får  bestämma. 
(Samtliga är dessutom ”barn”.)

moralisk skuld till de problem vi ser idag. V, MP, S, L, C, KD och 
M är lika skyldiga till den drastiska förändring av Sverige vi ser 
idag. Under Reinfeldts alliansregering 2006-2014 tog Sverige emot i 
genom snitt nära 100 000 invandrare om året. Under Stefan Löfvens 
tid som statsminister har nya rekord slagits. Löfvenregeringen har 
länge låtit gränsen vara helt öppen – med förödande konsekvenser. 
Skolan har havererat, det saknas bostäder och vårdköerna växer. 
Invandringen slukar alla resurser. Och mer därtill – miljardlån tas 
nu upp utomlands. Genom en ny lag kommer regeringen att tvinga 
alla kommuner att ta emot alltfler asylsökande, utan möjlighet för 
kommuninvånarna att påverka.

Sverige har nu en maktapparat – massmedia och stat – med anti-
demokratiska och totalitära drag. Inte bara driver man igenom en 
destruktiv migrationspolitik och kör över kommunerna, ambitio-
nen är dessutom att indoktrinera folket, att kontrollera människors 
tankar.

Politikerna sponsrar islam genom att finansiera moskébyggen 
och muslimska organisationer. De vill omvandla Sverige till ett 



samhälle som liknar de vi ser i Mellanöstern, vilka är helt oförenli-
ga med det svenska folkhemmet och ett svenskt kynne. På 1950-ta-
let fanns det i stort sett inga muslimer i Sverige. Idag är de ca 600 
000 på grund av invandringen.

Politikerna brukar hävda att invandring till Sverige och andra 
europeiska länder är nödvändig för att ”vi har en åldrande be-
folkning” och för att det gynnar ekonomin när vi får hit driftiga 
människor ”som bidrar till ökat välstånd”.

I själva verket var Sverige ett av världens rikaste länder i början 
av 1960-talet – innan massinvandringen började. De påstådda skä-
len till att ha stor invandring spricker vid närmare granskning.

Många hävdar att det är vår plikt att ta emot migranter efter-
som de påstås komma från krig och svåra förhållanden. Vi – det 
svenska folket – har inga sådana skyldigheter. Om man vill hjäl-
pa flyktingar gör man det bäst på plats i närområdet. Politikerna 
kör över sitt eget folk för att det ligger i deras egenintresse. De 
får belöning och motivation av eliter och strukturer med egna in-
tressen och mål. Läs denna djuplodande artikel om planen för 
att avveckla och utplåna Europas folk, nationer och ekonomier 
i flera diskreta småsteg: www.nyatider.nu/forintelsen-av-europa-
om-greve-kalergis -paneuropeiska-vision/

Asylpolitiken är ett stort svindleri. Politikerna försöker inbilla oss 
att denna migrantström är lönsam. I själva verket är den inte bara 
en belastning, utan den största katastrofen i vår historia. Inget 
av de ”utanförskapsområden” som funnits i 30 år har ännu börjat 
blomstra, utan måste hållas under armarna med mångmiljardbe-
lopp. Många av de asylsökande som kommer idag blir livstidsför-
sörjda av skattebetalarna eftersom de aldrig kommer att få något 
arbete. Att några av dem får jobb förbättrar ingenting.

Nationalekonomen Tino Sanandaji skriver:
”Invandrare har sedan decennier genererat större välfärdsutgifter än 

de skatter gruppen som helhet betalat in. Ingenting har ändrats sedan 
Jan Ekbergs expertrapport för finansdepartementet år 2009 annat än att 
flyktingströmmarna flerdubblats. Det finns fortfarande de som hävdar att 
flyktinginvandring är långsiktigt lönsamt. Men de har aldrig gett en för-



klaring till de senaste decenniernas misslyckanden annat än att förvirra 
bort allmänheten med floskler och påhitt.”

Invandringens fördelar är en myt som sprids av djupt okunniga 
eller ohederliga medier och journalister som vill ha stor invandring 
till varje pris. Opinionsundersökningar visar att svenskarna inte 
vill ha en stor invandring.

De svenska politikernas självbild är under all kritik. När svenska 
politiker och representanter för regeringen besökte Serbien i no-
vember 2015 upplyste den serbiske inrikesministern svenskarna 
om att:

”Sverige kommer att kollapsa som stat av alla immigranter”.

Många svenskar förstår inte allvaret i situationen i Sverige. De 
har påverkats av våra ensidiga medier och tror att invandringen 
är bra för vårt land. Politiker och media kan dock sällan förklara 
vad det är som är så bra. Det är som Tino Sandandaji säger ”bara 
floskler och påhitt”.

Ännu märkligare är miljöpartisternas önskan om att fylla upp 
Sverige med stora skaror migranter så att befolkningen ökar dra-
matiskt. Det går då åt mer energi, mer sötvatten, fler bilar tas i 
bruk, fler flygtimmar utgår från Sverige, mer konsumtion ger mer 
utsläpp och 10-20 miljoner invånare i Sverige påverkar miljön mer 
negativt än sju miljoner invånare.

Den tydligaste kritiken mot massinvandringen ser vi i var folk 
väljer att bo. När ett område börjar domineras av invandrare flyttar 
svenskarna därifrån. De trivs inte i otrygga mångkulturella om-

www.granskningsverige.se

Granskning Sverige
Lyssna på avslöjande reportage som ställer makthavare och 
media mot väggen och gör dem svarslösa. Sök efter ”Granskning 
Sverige” på Youtube, eller besök:



råden och flyttar hellre till något mer svenskt område, för där är 
det lugnt och tryggt. Inte ens de politiker som fattar beslut om att 
öka invandringen vill bo i de utanförskapsområden som de själva 
skapar. Om ett flyktingboende öppnar i ett område sjunker hus-
priserna 20-40 procent – hundratusentals invandrare behöver eller 
kommer att behöva nya flyktingboenden.

Den svenska invandringspolitiken är ett gigantiskt socialt och 
politiskt experiment som har slagit fel för att politikerna är egen-
nyttiga utopister som inte vill lyssna på kritik. De har påtvingat oss 
en politik som gjort Sverige mångkulturellt – och allt mer totalitärt. 
När pengarna inte längre räcker får svenskars behov stå tillbaka till 
förmån för utlänningars. Värst drabbas utsatta grupper som barn 
och gamla, sjuka och hemlösa.

Vårt samhälle går genom den ansvarslösa politiken nu mot en 
kollaps.

Vad som är viktigt att påpeka är att den stora folkvandring vi ser 
från Mellanöstern och Afrika knappt ens har börjat. Många miljo-
ner människor är i rörelse och kommer att börja ta sig hit.

Politikerna kommer att fortsätta sin massinvandringspolitik tills 
den siste svensken har försvunnit från Sveriges yta. Vi måste sätta 
stopp för deras vanvettiga politik och vända tillbaka strömmen av 
migranter så att vi inte går under.

Vi behöver byta ut de styrande innan de byter ut folket.

friatider.se/dansk-debatt-europa-beg-r-kollektivt-sj-lvmord
Danska professorer varnar för att Europa begår kollektivt självmord.

tino.us/2015/10/intervju-i-weekendavisen/
Den danska Weekendavisen intervjuar Tino Sanandaji om katastrofens 
bakgrund och allvar, medias och politikers rökridåer och rena lögner, 
samt de slutliga konsekvenserna.

sv.gatestoneinstitute.org/6705/sverige-kollaps
Ingrid-Carlqvist, medgrundare av Dispatch International, skriver på Ga-
testone Institute om hur massmigrationen för landet mot kris och kollaps.

fr iatider.se/sanandaji-svenskarna-kan-vara-i -  minoritet-
redan-2025      Svenskarna kan vara i minoritet redan om 10-15 år.

http://friatider.se/sanandaji-svenskarna-kan-vara-i-<00AD>minoritet-redan-2025
http://friatider.se/sanandaji-svenskarna-kan-vara-i-<00AD>minoritet-redan-2025


Massövergreppen i Köln, Malmö, 
Stockholm och fler städer
Massövergreppen i Köln blev först föremål 
för mörkläggning, men alternativa medier 
gjorde det till en världsnyhet. Den arabiska 
gängvåldtäkts ritualen ”taharrush” har kommit 
till Europa och Sverige. Asylmobbar på upp till 
tusen personer av främst så kallade ensam
kommande barn överfaller systematiskt unga 
vita kvinnor och försöker slita av dem kläderna, 
våldta dem med sina fingrar i underlivet, miss
handla och råna dem. Det skedde även i somras 
på festivalen We Are Sthlm i Kungsträdgården. 
Sedan tidigare år har nästan alla svenska killar 
jagats bort med misshandel och rån. Kvar finns 
svenska tjejer och äldre invandrar ungdomar. En 
psykolog berättar: ”Jag såg grupper av män, po-

§ Våldtäkterna

Småflickor lockades i en medveten fälla i Kungsträdgården. 300 
övergrepp anmäldes. 100% av offren var svenska tjejer. 95% av 
förövarna var ensamkommande afghaner.

Tyska offer för asylmobbarna i Köln 
och Stuttgart.

År 1975 beslutade Riksdagen att Sverige skulle bli ett mång-
kulturellt land. Fyrtio år senare, år 2014, hade våldtäkterna ökat 
med 1 472 procent.
Sverige ligger på andra plats på den globala listan över våld-

täktsländer. Vi ligger långt över våra nordiska grannar. Bara Lesotho i Sydafrika 
har fler våldtäkter än Sverige per 100 000 invånare.
Detta gällde år 2010 innan de senaste årens anstormning från just de regioner 
som statistiskt uppvisar den största benägenheten till våldtäkt när de invand-
rat till Sverige: Enligt en BRÅ-rapport från 1996 är invandrare från Nordafrika 
23 gånger oftare gärningsmän i våldtäkter jämfört med svenskar. För irakier är 
siffran 20 gånger.
Sedan i somras är vi utsatta för en invasion där många tiotusental, snart hundra-
tusentals, unga, aggressiva och sexuellt frustrerade män från dessa regioner 
kommit hit. Vi får en könsobalans där dessa män kommer att  jaga det mindre 
utbudet av svenska tonårsflickor. I skolan kommer det att gå en svensk pojke 
och en invandrarpojke på varje flicka. Vi ser resultatet redan nu. Här följer bara 
enstaka exempel:



lisen sade att de var från Afghanistan, som målmedvetet gick rakt in i folkmassan framför scenen 
med huvtröjor. Många var betydligt äldre än 20 år. Polis och vakter tog en del av dem ut ur folkmas-
san och polisen berättade att de överföll unga flickor.” (Flickor i åldrarna ner till tio år.)

Dagens Nyheter snärjde in sig i en härva av mörkläggning och lögner som de i skrivande stund 
inte klarar av att hantera. De var välinformerade, men undanhöll sanningen.

Läs mer om alla turerna här:
friatider.se/taharrush-arabisk-v-ldt-ktslek-har-n-tt-europa
friatider  . se/dn -m-rkade-sexmobb-i-kungstr-dg-rden
nyheteridag.se/sa-morkade-dagens-nyheter-omfattande -sexovergrepp-i-centrala-

stockholm/
asylkaos.se/2016/01/14/svenska-medier -varre-an-vad-manga-kan-forsta-norska-

journalisten-avslojar/

Dubbelvåldtäkten i 
Strängnäs
På hemväg från krogen en natt i au
gusti 2015 blev en ung svensk små
barnsmamma våldtagen två gånger 
i följd på två platser av olika arabiska 
män. Först överfölls och våldtogs hon 
av en 39-årig algerier. När hon flydde därifrån dök en 31-årig syrier upp i sällskap av en kamrat. 
Han förklarade: ”I’m gonna fuck you little Swedish girl”. Sedan gick de till attack. Hon våldtogs igen, 
vaginalt och analt. När syriern var klar spottade han småbarnsmamman i ansiktet. Precis som alla 
andra som kommer från Syrien slapp han att bli dömd till utvisning.

friatider.se/spottade-offret-i-ansiktet -efter-dubbelv-ldt-kten
friatider.se/im-gonna-fuck-you-little-swedish-girl-sen-gick-asyls-karen-till-attack 

Gruppvåldtäkten vid Fåfängan
En ung svensk kvinna befann sig på natten den 9 september 2015 vid Londonviadukten i Stock
holm, ledsen och förtvivlad. Två flyktingbarn dök upp och låtsades trösta henne i syfte att locka 
iväg henne. På en klippa vid Fåfängan övermannades hon. Ett av de så kallade barnen satte sig 
gränsle över henne och matade knytnävsslag i ansiktet. De slet av henne kläderna. Ytterligare fem 
män anslöt sig, och hon blev slagen och våldtagen analt och vaginalt sex gånger i följd medan de 
skrattade och hånade henne under ett utdraget förlopp. Samtliga män var araber från Nordafrika.

De slapp undan straff genom att ljuga om sin ålder, och ingen av dem kunde dömas till utvisning. 
Detta trots att läkarundersökningar visat att minst två av dem var vuxna män. I Tyskland hade en 
av araberna uppgivit sig vara 33 år gammal. När han sökte asyl i Sverige och hade gjort sig av 
med sina identitetshandlingar, uppgav han sig vara strax över 15. I Norge har han två identieter, 

Den första våldtäkten skedde nära Hotell Mälarblick i Strängnäs, som ägs av 
den välkände asylprofitören Bert Karlsson.



www.asylinvandring.se

With Open Gates
Massinvandring utan gränser

Se filmen online:

19 minuter film som visar hur asylinvandringen ser ut i verkligheten. Miljoner 
har sett den och ändrat åsikt. Man har försökt stoppa och censurera den. Men 
den kan inte stoppas. Den sprids överallt.

För källhänvisningar och mer information, se:
sv.gatestoneinstitute.org/5520/sverige-valdtakt
aftonbladet.se/nyheter/article12417039.ab

Den arabiske mannen slapp fängelse 
för den sadistiska gruppvåldtäkten vid 
Fåfängan. Rätten kunde inte bevisa 
att han hade fyllt 15. I Tyskland utgav 
han sig för att vara 33 år.

17 respektive 19 år. Enligt en läkarundersökning i Sverige är han 
över 18. Men i rätten hävdade mannen genom sin advokat att han 
var 13 år. Rätten gick på den linjen och betraktade honom som icke 
straffmyndig.

Den unga svenska kvinnan grät förtvivlat under en intervju i Afton
bladet efter hovrättsdomen: ”Först blev jag glad för att alla blev 
dömda. Men sedan besviken att de fick så korta straff. Det är sjukt.”

friatider.se/flyktingbarn-f-r-l-ga-straff-f-r-bestialisk-  
gruppv-ldt  -kt

friatider.se/friades-f-r-bestialisk-gruppv-ldt-kt-som-minder-
rig-uppgav-sig-sj-lv-vara-33-r



Vad kan Du göra nu?

För det första: Börja umgås och samtala mer med era grannar, ar-
betskamrater och andra bekantskaper. Bilda gemenskaper och un-
derhåll och fördjupa dem ni redan har på orten. Diskutera sådana 
här saker mer med varandra. De styrande före drar att vi ska vara 
ensamma, rädda och inte prata med varandra. Acceptera inte det. 
Stärk gemenskapen och stöd varandra.

För det andra: Börja läsa och titta på nya och alternativa medier 
som komplement till TV och vanliga tidningar. 

Alla vet redan att den etablerade pressen som Aftonbladet, 
 Expressen, SvD och DN, samt radio och TV, vinklar och förvräng-
er information. De filtrerar bort viktiga nyheter. Ofta far de med 
medveten osanning. Saker målas upp i gott och ont, rätt och fel. 
Den styrande principen är att allt och alla måste stödja och bejaka 
mångkulturen och alla andra politiskt korrekta uppfattningar. DN 
kallar själva detta för ”agendasättande journalistik”. Denna agen-
da går ut på att utplåna och skriva om vår historia, och att byta ut 
det svenska folket.

Den alternativa media som är starkt kritisk till mångkultur och 

Fler artiklar om den katastrofala utvecklingen:
sv.gatestoneinstitute.org/5520/sverige-valdtakt
Sverige – våldtäktshuvudstaden i Väst.

f r i a t i d e r . s e / n ya - c h o c k s i f f r o r - v a r j e - s o m a l i e r - ko s t a r  -
skattebetalarna-9000000-kronor
I Norge kostar varje invandrad somalier 10 miljoner kr. I Sverige är kost-
naden sannolikt ännu högre.

friatider.se/fler-ensamkommande-dag-n-det-f-ds-riktiga-barn-i-
sverige
Det kommer fler ensamkommande per dag än det föds barn i Sverige.

avpixlat.info/2015/10/20/ensambluff-i-nytt-land/
Och slutligen: Bluffen om de ”ensamkommande”. Är verkligen det syste-
matiska bedrägeriet uppskruvat till den här nivån? Ja, läs artikeln.



Se dokumentär filmen om rasism, 
som visar hur skuldbelägg ning 
används för att tysta all diskus-
sion. Se den på adressen:

www.rasism.info

Julia Caesar skrev boken Världsmästarna som handlar om 
 Sveriges ödefråga – invandringen. Boken tystades ned i media, men hyllades 

av folket och såldes i stora upplagor.
Julia Caesar skrev en av de viktigaste debattböckerna som har kommit ut 
i Sverige på decennier. Den handlar om Sveriges framtid och om svensk-
arna ens har en framtid.

De som har läst den har uppskattat det viktiga innehållet. Boken hyper aktuell 
i en tid där svenskarnas framtid är allvarligt hotad. Nationalekonomen Tino 

 Sanandaji har räknat ut att svenskarna kan vara i minoritet i sitt eget land redan om 
10-15 år. Just nu går Sverige mot en ekonomisk kollaps som innebär att 80 procent av svenskarna kommer 
att få det kraftigt sämre i framtiden. Orsaken är den resurskrävande massinvandringen. Läs Julia Caesars 
faktaspäckade bok som är en varningssignal om vart Sverige är på väg. Den kan beställas på Adlibris.com, 
Bokus.se och andra förlag på nätet.
Julia Caesar skriver krönikor på bloggen Snaphanen.dk. Alla hennes krönikor finns samlade på bloggen 
juliacaesar.info

www.Juliacaesar.info

massinvandring är stor. I juni 2015 hade enbart nyhetssidan Fria 
Tider över 1,4 miljoner unika besök – vilket innebär att ungefär var 
femte svensk läste dess nyheter. Bara de fyra tidningsdrakarna har 
fler läsare. Folk förstår vad det är som händer. Journalistiskt håller 
alternativ media oftast bättre kvalitet än den etablerade pressen.

Du behöver inte överge den vanliga median, men du behöver 
komplettera ditt informationsintag om samhället och omvärlden. 
Prova. Jämför. Titta in nyhetssajterna och bloggarna på sista sidan. 
Nya Tider ges ut i tryck varje vecka. Testa ett provnummer eller 

prenumerera.



För det tredje: Ovanstående är 
en bra början, men sedan kom-
mer det att behövas mer ändå. 
Det här kan inte lösas uppifrån 
av dem som har den politiska 
och ekonomiska makten, efter-
som de för det mesta är en del 
av problemet. Vanliga med-
borgare oavsett klass och famil-
jesituation kommer att behöva 
lägga ner både tid och pengar 
på politiska, alternativa medi-
ala och opinionsbildande pro-
jekt. Vill vi ha en framtid måste 
vi  arbeta för den.

Slutligen: Lämna vidare den 
här skriften till någon annan!

--- Medborgarinitiativ för 
 Sveriges bästa ---

Vi vill särskilt rekommendera samhällsdebattören 
Jan Millds Fredagsbio. Massor av 15-minuters filmer 
som behandlar aktuella ämnen på ett ärligt och 
avslöjande sätt.

Vill Du stödja tryckningen 
och distributionen av fler 
sådana här broschyrer, 
flygblad och klistermärken? 
Sätt in ett  bidrag!

Swish:
076 – 782 07 02

Konto i Swedbank:
8327 9,9035822239

http://www.fredagsbio.se


För en täckande bevakning av det svenska asylkaoset och dess skadeverkningar, samt be-
vakning av många platser där nya boenden och förläggningar uppförs, gå in på adressen 
nedan. Där finns även rapportering kring just den här upplysningskampanjen.

www.asylkaos.se
✆  076 – 782 07 02 kontaktaasylkaos@gmail.com

www.friatider.se

Den här broschyren är producerad oberoende och ej i samarbete med Fria Tider eller någon 
annan rekommenderad media eller opinionsbildare.  

ÄR DU KRITISK till hur mass
media i Sverige hanterar ny

heter och information? Då kan 
det vara bra att veta det finns en 
tidning på nätet som blivit en av 
de mest lästa i landet för att den 
publicerar sådant som andra me
dier tiger eller ljuger om.

Gång på gång slår Fria Tider läsar
rekord efter att ha publicerat avslö
janden som andra tidningar döljer. 
Vill Du också läsa om sådant som 
den etablerade pressen inte skriver 
om? Läs då Fria Tider, en av de mest 
lästa nyhetssajterna på nätet.


