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Fredrik Reinfeldts främsta positiva insats under tiden som moderatledare och 
statsminister är kanske att han givit uppslag till många nya bildmontage...

Montaget ovan är en uppdaterad version av vad jag tidigare publicerat i VITBOK.SE 
- mångkulturellt facit”. Sedan tillträdet av den moderatledda regeringen Reinfeldt år 
2006 har invandringen till Sverige ökat dramatiskt.

“Moderaterna” är ett missvisande namn på Fredrik Reinfeldts parti!

Som MUF:are på 
1990-talet skrev 
Fredrik Reinfeldt 
pamfletten “Det 
sovande folket”. 

Den handlade om  
trygghetens och 
vä l f ä rdss ta tens 
omöjlighet. 

Är det vad han nu 
försöker bevisa?

Som partiledare styr Reinfeldt 
omvittnat Moderaterna med 
järnhand.  

Toppstyrningen är total.

Och politiken helt galen.
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Hur mycket pengar finns det i Sverige?
Det behöver Fredrik inte veta.
Skattebetalarna betalar.

Eller är det så att pengar växer på träd?

Kring Sverigedemokraterna tillåter sig 
Fredrik att ljuga friskt. Det hjälper inte 
hur Jimmie Åkesson försöker förklara, 
att SD:s kritik gäller invandringspolitik-
en - inte invandrare som grupp.  

Fredrik vill inte begripa. 
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När Sverigedemokrater blir misshandlade - vilket hänt mer än en gång - då reager-
ar statsminister Reinfeldt med förakt. Inte mot förövarna, utan mot offren.

När det gäller att tillhandahålla tjänster åt USA, då ställer Sverige under Reinfeldts 
ledning villigt upp.
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Känner du till hur statsminister och s-ordförande Tage Erlander i valrörelsen 1966 
TV-utfrågades av de tre O:na om bostadspolitiken?

Erlander fick frågan vilket råd han hade till en ung familj i Stockholm som saknade 
egen bostad. Han kunde inte ge något bättre råd än att de skulle ställa sig i den 
långa bostadskön. 

Inget bra svar då - regeringen förutsattes ha ett ansvar för att alla svenskar hade 
bostad, Socialdemokraterna gick på ett valnederlag.

Statsminister Reinfeldt kommer lindrigare undan på 2000-talet, trots ett helt 
katastrofalt läge på bostadsmarknaden i Sverige!

Bubblor kan spricka.
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Vad Fredrik Reinfeldt och hans alliansregering bedriver är en kamikazi-politik. 
En politik för nationellt självmord.

Sverige under regeringen 
Reinfeldt - 

Världsmästare i god-
het?
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Denna maning riktar sig dock inte till Fredrik Reinfeldt - bäst för 
Sverige, ju mer frånvarande han är.

Med en så usel regeringspolitik lämnas öppet mål för en opposition.

Men var är oppositionen?
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TILLÄGG, efter Fredrik Reinfeldts stora öppna-era-hjärtan-tal och påföljande 
avgång som svensk statsminister och moderat partiledare, i september 2014:
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