På något vis har vi blivit en grupp och fått detta
land. Vi fick det av våra förfäder. Hur de fick landet
vet jag inte. De krigade kanske och slog ihjäl folk.
Nu är det i alla fall vårt, anser vi.

Landet
tillhör oss!

Bara vi som hör hit är välkomna här.
Alla andra ska vara någon annanstans.
Har de inget land så är det deras problem.
Vi har fullt upp med oss själva. Vi måste ladda
mobilen och lära oss nya matrecept. Bilen behöver
tvättas och vi ska planera semestern.
Vi har varken pengar eller tid över till andra.

Vårt land!

Kapitalets
land
I själva verket är detta land inte mitt. Inte heller alla
svenskars. Inte Sverigedemokraternas, inte de
arbetandes.
Det tillhör storfinansen. De rikaste tio procenten
äger minst 40 procent av de finansiella tillgångarna
i Sverige. I världen äger en hundradel av
människorna lika mycket som alla andra
tillsammans.

STOPP!

Vem styr?
Inte du eller jag, inte politikerna.
Det är kapitalägarna.
Vi har inte ekonomisk demokrati, bara politisk. Det
blir allt mindre kvar för politiken att styra över när
kapitalet vinner mark. Både demokratin och
nationen förlorar.

Fast jag bestämmer över detta lilla land. Mitt land
är småborgerligt, för sådan är jag. Små, söta
blommor, förtorkad gräsplätt och skräp från förr.
Lite gräslök, som man inte får äta eftersom jorden
är förgiftad. Kanske nässlorna tar sig.

Land värt
att bevara?
Sverigedemokrater och alltför många andra tror att
flyktingar och tiggare förstör vårt land.
Det har kapitalismen redan gjort.

Gräns:
en god idé
Demokrati, parlamentarism och välfärdsstat byggs
innanför nationsgränser. Det är vi innanför gränsen
som ska betala skatt och kan dra nytta av
skattepengarna. Det är vi som får välja partier och
politiker.
Och det är vi som kan besluta att samarbeta med
andra nationer, kan besluta att vara generösa och
solidariska.

