Ärade Bergsjönbo!
I demokratins namn, läs detta och skapa en egen uppfattning!
Väldigt många i Bergsjön är, som Du säkert redan vet, starka motståndare till det mångkulturella
samhällets utbredning. Tyvärr har inte dessa människor insett vikten av att organisera motstånd
genom medlemskap i SD, Kanske p.g.a. att massmedia gör allt de kan för att försöka demonisera och
svartmåla de som vågar kritisera de etablerade partiernas invandringspolitik, vilket vi onekligen gör.
Det är ju också så att de allra flesta aldrig blir medlemmar i partier överhuvudtaget, utan är och
förblir väljare. Det är av just den anledningen Du får detta brev. Vi har på goda grunder gjort
bedömningen att Du kan vara en av de många i Bergsjön som kan tillhöra vår målgrupp. Även om Du,
innan Du läst detta, upplever dig som icke-sympatisör
till Sverigedemokraterna får Du i detta utskick ändå en möjlighet att läsa lite om oss, i lugn och ro,
utan proffstyckarnas desinformation. Mer information, som t.ex. principprogram, finns att tillgå på
vår hemsida: www.sverigedemokraterna.se eller via telefon: 08-6412011 (09.00 - 21.00 alla dagar)
Vi är naturligtvis tacksamma för varje röst och varje ny medlem som kommer till och har
målsättningen att vi ska bli ännu fler medlemmar och aktiva. För varje val får SD fler röster och för
varje verksamhetsår växer medlemsantalet. Vi ber dig därför att överväga medlemskap. Att bli SDmedlem betyder inte nödvändigtvis krav om aktivism. Var enskild medlem väljer sin aktivitetsnivå,
allt från 0% till 100%.
Vi svenskar upplever att vi har blivit bedragna av våra folkvalda, Ingvar Carlsson (fd. statsminister) var
tydlig på en punkt: Sverige är inget invandrarland, sa han och lugnade säkert en del oroliga svenskar.
Men han visste bättre. Sanningen som han inte vågade säga var att Sverige skulle bli ett nytt USA och
ett invandrarland är just precis vad Sverige blivit. Det måste väl alla i Bergsjön ha upptäckt.
Målet för valrörelsen 2006 är minst ett mandat i Göteborg och en efterlängtad representation i
Sveriges Riksdag och för första gången i SDs historia kan vi säga att SD har en riktigt realistisk
möjlighet att nå Riksdagen. SD-valsedlar kommer att finnas på alla poströstningsställen och alla
vallokaler i hela landet 2006, genom valmyndighetens försorg. För att uppnå målet skall vi också
genomföra vår starkaste valrörelse någonsin. Men först har vi ett EU-val, nu på söndag.
Hjälp oss att vidga vår plattform inför riksdags-, landstings- och kommunalvalen 2006. Hjälp dig själv
att genom SDs framgångar få en bättre boendemiljö och behålla välfärden.Vårdcentraler läggs ner
trots att flera är sjuka, skolmaten är sämre än i fängelserna. Protestera mot Göteborgspoliternas sätt
att prioritera invandringen framför din välfärd. Om SD får många röster i Bergsjön på söndag kommer
politikerna att vräka resurser över Bergsjön för att försöka motverka SD inför valet 2006. Använd SD
för att pressa politikerna! RÖSTA SD, NU PÅ SÖNDAG! RÖSTA SD 2006! Mycket effektivt!
Inte bara svenskar utan också våra nordiska broderfolk, norrmän, danskar finländare, islänningar,
och andra assimilerbara folk kan naturligtvis rösta på SD och bli medlemmar om så önskas. Det
hela är mycket enkelt. Om Du är motståndare till det mångkulturella samhället och EU är Du med
oss - är Du inte det så är Du mot oss (d.v.s. en Quissling).

SD-Göteborgs plan för Bergsjön är att motverka Socialdemokraternas integrationspolitik. En
omfattande opinionsundersökning om huruvida svenskar och oss närstående folk i Bergsjön är
positiva eller negativa till Bergsjöns utveckling mot ett mångkulturellt samhälle, kommer att
genomföras under hösten. Vi har redan nu fått tydliga indikstioner på att de är mycket negativa men
de tiger och lider, som vi svenskar ofta gör istället för att protestera. Om undersökningen visar att
Bergsjön säger nej till mångkulturen kommer SD att verka för att Bergsjön delas upp i en
mångkulturell del och en homogen del, i väntan på assimilering eller repatriering av de
främmande.
Om majoriteten av svenskarna är positiva till Bergsjöns nuvarande utveckling, drar vi slutsatsen att
de svenskar som inte gillar läget tillfälligt bör lämna Bergsjön för att trivas bättre i ett annat
bostadsområde. Vi ska använda partistödspengarna till att hjälpa fattiga svenskar och broderfolk
att flytta från invandrartäta områden i Göteborg, allt för att motverka integrationen. I vissa delar
av Bergsjön ser det bättre ut, men det är naturligtvis bara en tidsfråga innan dessa oaser också
kommer att vara fullständigt berikade om Socialdemokraterna får bestämma. Vi är väl medvetna om
att många svenskar ser Bergsjön som sin hemort och det är natrurligtvis svårt att inse att man snart
tvingas flytta från den stadsdel där man är född och uppvuxen och vi är de första att beklaga den
uppkommna situationen, men skulden är helt och hållet Socialdemokraternas - inte vår.
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