
SD Haninge informerar:

Visste Du att 

Sverige har fått

en ny adel?

I 1700-talets Sverige fanns en adel med stor makt och sär-
skilda privilegier.

Nu har denna adel försvunnit som maktfaktor.

Istället har vårt samhälle fått en annan adel...



DENNA NYA ADEL är en politisk adel, knuten till socialdemokratin och ett 
resultat av socialdemokratins långa maktinnehav. 

Man kan tala om en nomenklatura, som i det forna Sovjetunionen.

Kompisskap och släktskap, ingiften och lojaliteter, är vad som ger positioner, 
inte duglighet och kompetens.

För den som tillhör kompiskretsen är den ekonomiska tryggheten garanterad 
för resten av livet - på en nivå som vanliga svenskar inte ens kan drömma om. 
De som tillhör nomenklaturan kan åtnjuta fantasilöner och förmåner, reträtt-
poster och fallskärmar.

Förmåner skapar sammanhållning och förstärker lojaliteten med den/de som 
bestämmer. Samtidigt skapar de ett främlingskap - med levnadsvillkoren för 
vanliga medborgare har man inte mycket  kontakt och deras åsikter har man 
föga förståelse för.

Några exempel som illustrerar situationen:

Ulrika Messing, 37 är gammal, skulle få 44.000 kronor i månaden, om hon nu 
gick i pension. 

Mona Sahlin, 47, skulle få 45.000 kr i pension.

För avgångna politiker, oavett parti, finns en uppsättning av reträttposter - som 
generaldirektörer, landshövdingar, ambassadörer mm. Därutöver skapas en serie 
nya myndigheter. Förr belönades man med medalj för lång och trogen tjänst, 
numera kan belöningen utgöras av en egen myndighet.  Sverige har nu 250 
myndigheter, varav 31 tillkommit under de senaste tre åren.  Ytterligare 20 är 
på väg.

Ingen av de 20 ministrar som lämnat regeringen Persson har idag en årslön på 
mindre än 800.000 kronor.

Tryggheten är säkrad.

Dvs för dem som tillhör den nya klassen.



Samtidigt:

•   begärs av vanliga medborgare att de ska arbeta längre upp i åldrarna.

•   försämras akutsjukvården.

•   får de äldre i vårt land en allt otryggare tillvaro.

Pengarna räcker nämligen inte - trots att Sverige har världens högsta skatte-
tryck!

Klyftan mellan ord och handling blir allt vidare för (s).    Allt ihåligare ekar de 
fina parollerna från Första Maj, om “rättvisa”, “jämlikhet” och “solidaritet”.

Vill du ha:

•  minskade klassklyftor i Sverige?

•  ett mer ansvarsfullt handhavande av skattebetalarnas medel?

•  myndigheter, vars chefer tillsatts efter kompetens?

Stöd då Sverigedemokraterna!

Rösta på SD i kommande val. 

En klarare signal går inte att ge än ett växande stöd åt SD!



Vill du hjälpa till i arbetet?

Skriv då till:  haninge@sverigedemokraterna.se

Eller ring  Jan Milld:  telefon 500 29734

Vill du stöda vår verksamhet?

Postgironumret är då:  80 73 30 - 6.

Upptryckning av material som detta kostar pengar, och allt vårt arbete 
bedrivs ideellt.

För att kunna få Sverige på rätt köl igen måste vi bli många som tar vårt 
medborgaransvar!

Besök gärna vår välfyllda webbsida!

www.sdhaninge.se

Tänd ett ljus 
i det politiska mörkret!


