#enhalvmiljon

Tycker du att invandringen till Sverige varit en katastrof för vårt
land? Tycker du att övriga partier saknar lösningar?
I så fall ska du besöka Alternativ för Sveriges hemsida och läsa
mer om hur vi vill rädda Sverige:
alternativforsverige.se
Du kan också följa vår återvandringspolitik i sociala medier under:
#enhalvmiljon

Information till dig som ska återvandra

ges ut av Alternativ för Sverige i samarbete med
Återvandringsverket i syfte att upplysa allmänheten att en
storskalig återvandringspolitik är såväl möjlig som nödvändig.
Broschyren kan hämtas från Alternativ för Sveriges hemsida:
alternativforsverige.se
En röst på Alternativ för Sverige den 9 september är en röst på
sunt förnuft!

Information till dig
som ska
återvandra

Berörs du av återvandringen?

Som du säkert hört kommer en omfattande återvandring påbörjas i
Sverige. Den berör minst en halv miljon invandrare och det finns
många anledningar till det.
Den invandring som pågått under decennier har medfört såväl
ekonomiska som omfattande sociala och kulturella problem.
I framtiden måste därför den som kommer till Sverige kunna visa
att hon eller han förtjänar att få stanna i landet.
All asylinvandring kommer att stoppas. Arbetskraftsinvandring
kommer enbart att tillåtas i de fall det är av särskild vikt för Sverige. Därutöver kommer följande grupper att utvisas:
• Kriminella invandrare
• Asylinvandrare som ej anpassat sig eller bidrar till samhället
• De som ljugit för att komma hit
• Utländska tiggare
• De som befinner sig här illegalt
• Arbetskraftsinvandrare som bidrar till lönedumpning

Omprövning av uppehållstillstånd

Samtliga uppehållstillstånd och medborgarskap som utdelats
sedan år 2000 kommer att omprövas.
Är du illegal invandrare eller saknar uppehållstillstånd till följd av
att din asylansökan just nu behandlas kommer du att skickas hem
utan prövning.
Om du är här med uppehållstillstånd och har invandrat som
asylinvandrare eller som anhöriginvandrare till någon som
invandrat av asylskäl kommer du att skickas hem.
Endast enstaka undantag kommer att göras och för att behålla ett
uppehållstillstånd måste du kunna visa att du är en avgörande
tillgång och inte en belastning för Sverige.
Familjeåterföreningar kommer i framtiden att ske i hemländerna –
inte i Sverige.
Har du invandrat och erhållit medborgarskap på lösa grunder
kommer du att få ditt medborgarskap omprövat i en särskild
medborgarskapsdomstol.
Har du kommit hit för att arbeta men bidrar till lönedumpning på
den svenska arbetsmarknaden kommer du att skickas hem,
tillsammans med eventuella anhöriginvandrade
familjemedlemmar. Även om du är här och arbetar som EESinvandrare kommer du att beröras.

Förbered dig redan nu

För att underlätta återvandringen är det viktigt att du i god tid
förbereder din avresa.
Ta kontakt med vänner och bekanta i ditt hemland. Påbörja
jobbsökandet och leta upp en bostad redan innan du åker.
Detta är tre viktiga faktorer för ett lyckat återvändande till ditt
hemland.

