Öppet brev till Sveriges alla invandrare
För att undvika missförstånd som kan uppstå p.g.a. den felaktiga information som sprids av våra
meningsmotståndare går vi nu ut med detta öppna brev. Som framgår är detta brev speciellt riktat till dig
som är invandrare eller har någon form av invandrarbakgrund.
Vad Folkets Demonstration ibland beskylls för
Folkets Demonstration är regim- och etablissemangskritiskt och har därför av makteliten blivit beskylld för
allt möjligt. Bland annat för främlingsfientlighet och rasism. Det är så långt ifrån sanningen man kan
komma.
Vad Folkets Demonstration faktiskt är
Folkets Demonstration är en enande och samlande kraft för Sverigevänliga och regim- och
etablissemangskritiska åsikter. Det primära syftet är att värna landet Sverige, dess folk, dess kultur och
dess demokratiska, jämställda och sekulära styrelsesätt.
Folkets Demonstration tar inte ställning i sakpolitiska frågor och möjliggör därigenom för anhängare av
olika politiska partier att enas bakom det primära syftet. Vi som sympatiserar med Folket Demonstration
kommer ur olika politiska läger och har olika åsikter i politiska sakfrågor. Det som enar oss är att vi värnar
vårt land Sverige och att vi har valt att samlas bakom vårt idéprogram (se separat dokument).
Våra åsikter om landet Sverige
Landet Sverige är den exklusiva egendomen för det svenska folket och det svenska folket skall ha den
exklusiva rätten till alla beslut gällande landets styrelse och framtid. Ingen annan part har rätt att ställa
några anspråk på vare sig landet Sverige eller dess styrelse.
Våra åsikter om det svenska folket
Det svenska folket består av:
Alla svenska medborgare
Oberoende av politisk eller religiös tillhörighet, ursprung, etnicitet, hudfärg eller andra särskiljande
faktorer.
Alla väletablerade invandrare
Som på lagligt sätt kommit till och nu på lagligt sätt befinner sig i Sverige. Som med seriösa och ärliga
avsikter och på ett positivt sätt bidrager till det svenska samhället.
Våra åsikter om hur man blir medlem av det svenska folket
Genom att födas in i folket genom att minst en av föräldrarna redan är medlem.
Eller genom att som väletablerad invandrare efter lagstadgad prövotid och efter uppfyllande av
lagstadgade krav beviljats permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap.
Att vara lojal mot sitt land
Varje medlem av det svenska folket förväntas vara lojal mot sitt land, d.v.s. Sverige.
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Våra åsikter om massinvandringen
Det skall vara upp till oss, det svenska folket, att bestämma i vilken omfattning vi skall ta emot invandring
och på vilka villkor det skall ske.
Vi har aldrig gett våra makthavare rätten att ge bort vår gemensamma egendom och arvet till våra barn,
d.v.s. landet Sverige, till alla som behagar sträcka ut en hand.
Våra åsikter om flyktingmottagning
Givetvis skall vi på bästa sätt hjälpa genuina flyktingar från krig. Det skall dock vara upp till oss, det
svenska folket, att bestämma i vilken omfattning och på vilket sätt det får ske.
Vi har aldrig gett våra makthavare rätten att bjuda in all världens flyktingar till vårt land Sverige.
Folkets Demonstration välkomnar alla
Folkets Demonstration välkomnar alla nuvarande medlemmar av det svenska folket. Så också alla de
som önskar och har förutsättning för att bli medlemmar av det svenska folket.
Makteliten försöker splittra det svenska folket
Låt dig inte luras av de krafter som försöker splittra det svenska folket.
Det gäller framförallt de krafter inom makteliten och deras medhjälpare inom media- och kultureliten som
verkar förakta varje folklig missnöjesyttring och dömer ut den som någon föraktfull -ism.
Bilda dig istället din egen uppfattning och avgör sedan själv hur du vill se framtiden för ditt land Sverige
och ditt folk, det svenska folket.
Tillsamman är vi starka
Så länge vi, det svenska folket, står enat kan inga onda krafter stoppa oss.
Vi kommer att kunna återtaga makten över vårt land och över vår gemensamma framtid.
Allas medverkan är viktig, behövs och gör skillnad. Det gäller vare sig man engagerar sig som
deltagare i demonstrationer, som debattör, som funktionär, som volontär eller på annat sätt.
Låt oss tillsammans reparera det svenska folkhemmet. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något
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