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Alla svenska medborgare
Oberoende av politisk eller religiös tillhörighet, ursprung,
etnicitet, hudfärg eller andra särskiljande faktorer.
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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.
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