
Bakom de många orättvisor som nu drabbar svenskar ligger en viss männi-
skosyn: människor ses inte som individer, utan som representanter för ett 
kollektiv. 

Detta öppnar för två tankebanor kring svenskar: 

a) Svenskarna utgör en majoritet, och har därigenom ett övertag. 

b) Många svenskar är materiellt välbeställda, detta gör att svenskar i allmän-
het kan betraktas som sådana. 

Värst av allt är att vara en “vit, medelålders, heterosexuell man”, enligt dem 
som särskilt intensivt vill bekämpa diskriminering och gärna hyllar principen 
om “alla människors lika värde”. 

Resultatet blir orättvisor mot individer (svenskar), på ett antal områden.

Vi svenskar har förvandlats till en andra klassens medborgare i vårt eget 
land!
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“Vi äldre kan jobba längre”.

“Om var och en stannar kvar tre 
år längre i arbetslivet kan vi klara 
sjukvården, äldreomsorgen och pen-
sionssystemet säger hon inför sin första 
partikongress som partiledare.”

“...35 arbetade år räcker inte, det be-
hövs omkring 38–39 år.”

Mona Sahlin, SvD den 27/10 -09

Kapitel 4: 
ORÄTTVISOR

Avsnitt

a) Arbetsliv

b) Boende mm

c) Skola

d) Äldreomsorg

e) Bidrag och ÄFS

f) Bidragsfusk

g) Dubbla måttstockar“På regeringens uppdrag har RFV 
analyserat möjligheterna att överföra 
medel från AP-fonderna till statsbud-
geten. Pensionsreformen medförde 
att pensionssystemet stärktes och 
statsbudgeten försvagades, bland 
annat för att förtidspensionen 
(sjuk- och aktivitetsersättning) 
numera finansieras över stats-
budgeten. I syfte att kompensera 
statsbudgetens försvagning har 
medel förts från AP-fonderna till 
statsbudgeten. Totalt har drygt 
250 miljarder kronor förts över 
(1999 års penningvärde).

Eventuellt ska ytterligare medel föras 
från AP-fonderna till statsbudgeten 
den 1 januari 2005, om pensionssyste-
mets finansiella ställning bedöms till-
räckligt stark. ... “

Riksförsäkringsverket, den 29/5 -04

“Jag vill be Agneta Ringman att 
förklara för mig varför till exempel 
äldre anhöriga till invandrare kan få 
ett nytt tandgarnityr på skattebeta-
larnas bekostnad medan svenska fat-
tigpensionärer som hela sitt liv varit 
verksamma i vårt land ofta får klara 
sig utan tandvård? Med andra ord: 
anser Agneta Ringman att vi bör vara 
mer solidariska med människor från 
andra länder än med vårt eget folk?”

Anders Johansson, författare



1. Särskilda program

Beträffande arbetsmarknadspolitiska åtgärder finns en klart uttalad målsättning att 
främst satsa på “svaga grupper”, till vilka räknas invandrare och ungdomar.

Ur AMS-skriften “Ura 1998:1”:

“Inom arbetsmarknadspolitiken har målsättningen varit att ge utomnordiska med-
borgare hög prioritet... Att utomnordiska medborgare får en betydande del av de 
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är ett väsentligt mål för arbetsförmedlingen.”

Ur “I Sveriges väntrum”: 

“Nu finns så kallade nystartsjobb. Anställning av långtidsarbetslösa ska stimuleras 
genom att arbetsgivaravgiften tas bort under en tid. Befrielsen från avgift gäller lika 
länge som den nyanställde varit arbetslös. Detta minskar förhoppningsvis antalet 
långtidsarbetslösa, varav en stor grupp har invandrarbakgrund.

I april 2007 lanserar regeringen ‘instegsjobb’. Instegsjobb är riktade just till invand-
rare.”

För “instegsjobb” betalar staten 75% av lönekostnaden under två års tid. Villkoret är 
alltså att företaget ifråga anställer en invandrare, inte en svensk. 

Ur SvD-artikel den 8/3 -03:

“Under åren 2003 till 2005 föreslår regeringen 300 miljoner kronor för specialut-
bildning av arbetsförmedlare. De runt 300 skall inrikta sig på att stötta invandrare 
med särskilda behov.”

“Pengarna till insatserna får Ams ta fram genom omprioriteringar inom det redan 
givna anslaget för arbetsmarknadspolitiken.”

2. Muhammed ska ha jobbet!

Det förekommer en diskriminering av arbetslösa svenskar, då lediga arbeten i första 
hand ska gå till invandrare. 

David Schwarz i Dagens Nyheter den 2/10 -80:

“... innebära att av två lika kompetenta sökande till en viss befattning kan invand-
raren få tjänsten om få eller inga invandrare finns på den aktuella arbetsplatsen. 
Denna positiva särbehandling bör naturligtvis inte enbart gälla sådana traditionella 
invandraryrken som städare, servitörer etc, utan även innefatta (för naturaliserade 
svenska medborgare) sådana nyckelbefattningar som domare, polismästare, skol-
direktörer, officerare, landshövdingar, ambassadörer m fl. 

Jag är väl medveten om reaktionerna från svenskt håll - men vad är alternativet? Att 
invandrargrupperna sluter sig samman och blir militanta och efter utländskt mön-
ster med våld försöker tillkämpa sig jämställdhet med svenskarna?”

Kurdo Baksi i SvD den 9/1 -09:
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4 a) Arbetsmarknad

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att “positiv särbehandling” av vissa personer  betyder negativ särbe-
handling av andra

• att “alla människors lika värde” inte tillämpas på arbetsförmedlingarna 
- invandrare ges, som “utsatt grupp”, företräde

“Ja, låt oss fundera över kvotering, när 
det gäller jobb, arbetsmarknaden och 
när det gäller bostäder. Det kan behö-
vas.”

Mona Sahlin 



“De närmaste fem åren skall alla vita, långa, heterosexuella, blonda och blåögda 
män mellan 40 och 50 år ställas längst ner i anställningshierarkin, i universitetskor-
ridorerna, på tidningsredaktionerna och i bolagsstyrelserna.”

Viljeinriktningen har uttryckts också av Mona Sahlin: om två arbetssökande är lika 
kvalificerade, då ska jobbet gå till den med utländsk bakgrund. Mona Sahlin i GP den 
22/10 -00: “Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få 
invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet.”

Ur ledare i Sydsvenskan den 9/12 -98: “Stadsdelsfullmäktige i invandrartäta Rosen-
gård - där förvärvsfrekvensen är så låg som 33 procent - har i sitt lokala program ... 
slagit fast att ‘vid konstaterad lika kompetens i en rekrytering bör stadsdelsförvalt-
ningen prioritera personer med utländsk bakgrund’.

Beslutet överklagades av en skånepartist... Länsrätten har nyligen avgjort ärendet. 
Domstolen nöjer sig inte med att ge stadsdelen rätt utan konstaterar också att den 
beslutade policyn kan ses som en metod att uppnå målet... om att stadens personal-
stab bättre skall återspegla befolkningens sammansättning.”

Redan bättre kunskap i svenska språket och det svenska samhället talar för att i nor-
malfallet infödda svenskar skulle hävda sig bra i en konkurrenssituation. Någon så-
dan bedömning görs dock inte. Arbetsförmedlingarna har i själva verket uttryckliga 
direktiv att prioritera invandrare.  Nya arbetstillfällen går således i allt lägre grad till 
svenskar.

Så här löd ett nyhetsmeddelande den 22/1 -08: 

“Allt fler svenskar med utländsk bakgrund får jobb. Förra året gick vart tredje jobb 
till en person som fötts utomlands.

En av anledningarna till att fler invandrade svenskar får jobb är att det är lättare att 
få utländsk examen godkänd i Sverige.

2006 gick 23 procent av de nya jobben till utlandsfödda och förra året var siffran 
33 procent. I år ser det ut som att hälften går till invandrade personer, det visar ny 
statistik från SCB och arbetsförmedlingen enligt TV4.”

Andelen utrikes födda i Sverige uppgår till drygt 12%. Även om man överslagsmäs-
sigt räknar med att andelen arbetslösa invandrare är mer än dubbelt så hög (10,8% år 
2008) som andelen arbetslösa svenskar (4,2%), blir det ändå i absoluta tal väsentligt 
fler svenskar som saknar arbete (167.000 mot 75.000). 

Hur kunde då så mycket som 33% av de lediga jobben gå till denna kategori? Hur 
kunde det förutses bli 50% under år 2008? Hur kan andelen öka år för år?  Förklar-
ingen ligger i en målmedveten politik. Bakom siffrorna kan ligga flera åtgärder eller 
förhållningssätt:

a) Man godtar utländska intyg om examina, även där risk finns att dessa inte är att lita 
på.

b) Man bortser från brister i kommunikativ förmåga.

c) Man gör en trubbig bedömning av vad som ska anses vara “lika kvalifikationer”, 
man tummar på kvalitetskrav utan att medge det.

d) Man har infört ekonomiska styrmedel, som för det enskilda företaget kan bli billig-
are att anställa en invandrare. Regeringen lanserade år 2007 s.k. instegsjobb, riktade 
till invandrare. Staten skulle stå för 75% av lönekostnaden för privata arbetsgivare och 
50% för offentliga arbetsgivare, under de första 18 månaderna efter ett beviljat PUT.

e) Man kan genom DO-institutionen skapa obehagligheter för det företag som anställt 
en svensk istället för en invandrare - en risk som företaget inte löper i det omvända 
fallet.

Inom polisen görs särskilda satsningar, där invandrare ges förtur. Ur Fria Nyheter den 
28/11 -09: “Polisen i Västra Götaland låter meddela att man ska anställa 25 medar-
betare med ‘utomnordisk bakgrund’. Polisen skriver:

‘Den 1 december kommer 25 nya medarbetare att börja arbeta inom Polismyndighet-
en i Västra Götaland. De nya kollegorna varav 13 kvinnor och 12 män har 19 olika 
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nationaliteter och projektanställs under drygt ett år.

Medarbetarna anställs inom ramen för projektet Polisen Integrerar Aktivt (PIA).’”

“Även polismyndigheterna i Stockholm och Skåne driver liknande projekt. I Skåne 
heter projektet Världen i Skåne och i Stockholm SPIRA. Alla tre satsningarna är en 
del i Polisens arbete för ökad mångfald och integration.”

Svenskar som blir arbetslösa kan tvingas söka arbete på orter långt från hemmet. 
Varför tvingas inte invandrare till detta? 

3. Företagande

Därutöver har särskilt gynnsamma villkor skapats för invandrare som driver småföre-
tag.

Ur insändare i Sydsvenskan den 31/7, av Sandor Herold:

“...nysvenskarna kan nu få fördelen att få starta småföretag på villkor som andra 
företagare inte ens kan drömma om. Moms, arbetsgivaravgifter, bokföring, redovis-
ningar, egenavgifter och skatteinbetalningar blir ett minne blott.

Ekonomiska frizoner har dock sedan några år tillbaka varit en realitet. Köpmän med 
utländskt ursprung har ju etablerat sig i kvarteren runt Möllevången i Malmö och 
där till stor del redan gjort sig av med byråkratiskt krångel såsom skatt och moms-
redovisningar. Restaurang- och taxirörelse är också exempel på delvis ekonomiska 
frizoner som har etablerats sedan landet har blivit berikat av det mångkulturella 
inslaget.”
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1. Allmänt

När invandrare ges förtur till egna villor eller bostadsrätter i attraktiva bostadsom-
råden betyder det en dubbel orättvisa.

• Det blir självfallet orättvist mot dem som de kan gå före, vare sig restriktionen utgörs 
av en kö eller av ett pris i pengar att betala.

• Det blir också orättvist mot de boende i det område de kommer till. Dessa får i många 
fall en påtagligt sämre boendemiljö och värdet på fastigheten sjunker, när de vill flytta 
därifrån.

Kanske har de dessutom tagit lån till sina egna lägenheter och kan inte längre betala 
tillbaka dessa vid en flytt!

70% av Sverige kommuner har bostadsbrist. En undersökning av hyresgästföreningen 
visar att det idag behövs 128.000 bostäder till 216.000 unga som idag saknar bostad, 
en behovsökning med 30.000 bostäder jämfört med år 1997.

189.000 bor kvar hemma hos mamma. Nästan 9 av 10 av dessa “mambos” vill flytta 
hemifrån och få en egen bostad, men har inte råd.

Den 19/2 -10 skrev Luciano Astudillo (s) i DN och framförde krav om att kommunerna 
ska tvingas att ”se över bostadsförsörjningslagen så att det tydliggörs att kommu-
nerna har ett ansvar också för nyanlända på bostadsmarknaden Det ska inte vara 
möjligt att framhålla avsaknad av bostäder som ett skäl till varför man inte kan ta 
emot några asylsökande eller nyanlända.”

På Newsmill skrev Yvonne Ruwaida (mp) samma dag: “Bostadsbristen är ett bostad-
spolitiskt problem och inte ett invandrarproblem. Bristen på bostäder löser vi genom 
att bygga fler bostäder,..”

Intill dess att vi lyckats bygga fler bostäder (det är inte billigt!) föreligger ändå en 
konkurrens om knappa resurser. Fler lägenheter åt nyanlända utlänningar betyder 
färre lägenheter åt svenskar.

2. Exemplet Uppsala

Från Newsmill den 8/11 -09:

“Uppsala kommun köper bostadsrätter till socialfall

I bostadsbristens Uppsala är det tusentals som står i kö för en lägenhet. Men man 
har skapat en gräddfil åt människor som har straffat ut sig från hyresmarknaden 
genom obetalda hyror, bråk och vandalisering. Dessa får förtur och finns då inga 
tillgängliga hyreslägenheter köper man bostadsrätter till dessa problemmänniskor. 
Sålunda blandas de som har betalt miljoner för ett bra boende med de som gratis har 
tillskansat sig boendet. Det skapar oerhörda problem och konflikter i bostadsrätts-
föreningarna.”
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4 b) Boende

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att invandringen inte bara i sig förvärrar en bostadsbrist, ibland sker en 
diskriminering - invandrare får en särskild gräddfil och kan gå före i kön 
eller slippa betala för sig som svenskar måste göra

Se även 9m



Artikelns författare, Maj Persson, beskriver sig som “bostadsrättsinnehavare i Uppsala 
som blivit ‘berikad och integrerad’.”

 “I Uppsala har välfärdssamhällets åtaganden nått till nya rekordnivåer. För att 
stävja hemlöshet och utslagning har man skapat en speciell bostadsmarknad. Man 
köper helt enkelt bostadsrätter i välfungerande områden och låter problemmännis-
kor flytta in på vinst och förlust. Är då inte detta något vällovligt och behjärtansvärt? 
Nja. Om man betänker att de som kommer ifråga inte är de som sover i trapphus och 
parkbänkar, nej de får snällt stanna på Frälsningsarméns kollektivboende. Istället 
är det fråga om människor som t ex inte har betalat sina hyror, stört och förstört 
lägenheter, bråkat och förvandlat lägenheterna till kvartar.
 
Nu kommer de alltså till färdigställda, renoverade bostadsrätter i välfungerande, 
prydliga och lugna områden. Här har människor miljonlån för att bekosta sitt bo-
ende. Det har de gjort just för att de väljer bort hyresområdenas alla problem och 
nergådda lägenheter. Det som då händer är, om man har otur, att man kommer att 
bo vägg i vägg med en familj som blivit vräkt p g a ovan nämnda orsaker.
 
Uppsalas kommunpolitiker säger sig vilja främja integration och förbättra förhål-
landena för dessa människor. Det man istället gör är att man försämrar boendemiljön 
för de som har valt att betala för sina lägenheter. Man har valt detta därför att man 
har haft en föreställning om att man genom detta kan påverka och ha en del i sitt 
boende och dess närmiljö. Men vad händer? Problemen som de vräkta hyresgästerna 
har haft tidigare upprepas nu, fast i annan miljö. Så för vem förbättras situationen? 
Svar ingen. Däremot får de med sina miljonlån sitt boende kraftigt försämrat.
 
Det börjar med att trapphuset blir en avstjälpningsplats för avlagda kläder, barn-
vagnar, leksaker, gamla möbler. Sedan fortsätter det med hög musik på nätterna, 
spring och skrik i trappen, klotter på väggar och dörrar, nerskitat, förstörda buskar 
och bänkar på gården, mopedåkning. Och därefter är det dags för kackerlackorna.
 
Allt förvandlas till en kopia av vilken förort som helst. Gissa vilka som blir integre-
rade! Och det är nästan omöjligt att bli av med en sådan ‘hyresgäst’. Stackarna har 
ju ingenstans att ta vägen!”

3. Exemplet Kalmar

Thoralf Alfsson utförde hösten 2009 undersökande journalistik kring ensamkom-
mande barns telefonerande i Kalmar. 

“När jag gick igenom dessa fakturor så kunde jag inte annat än reflektera över våra 
fattigpensionärers situation där många knappt har råd att använda sina telefoner 
på grund av sin dåliga ekonomi. En fast telefon kostar idag ca 2 500 kronor/år utan 
att du ringt ett enda samtal. En stor utgift för fattigpensionärer.

På dessa boenden för ensamkommande barn tycks det däremot inte vara frågan om 
att det kostar pengar att ringa. 

Enligt min sammanställning har det ringts 3313 samtal till utlandet. Kostnaden för 
dessa samtal har uppgått till ca 215 000 kronor. En genomsnittlig kostnad på ca 65 
kronor/samtal, något som bara är en dröm för våra fattigpensionärer i samhället 
men en verklighet för våra ‘nya svenskar’. “ 

Till detta kommer ett stort antal samtal inom Sverige, däribland mobilsamtal. Thoralf 
Alfsson bedömer att det totalt kan bli fråga om en kostad på 300.000 kronor under 
en tvåårsperiod. Då det handlade om cirka 25 barn skulle kostnaden per person och år 
kunna vara 6.000 kronor.

4. Exemplet Filipstad

Många svenskar drömmer om ett radhus eller en villa såhär inför våren, men den eko-
nomiska verkligheten lägger ofta hinder ivägen. De flesta får faktiskt drömma hela 
livet. Annat är det med våra “ensamkommande flyktingbarn” - de får egna radhus. 
Socialkontoret står för notan.

Ur  “Fria Tider” den 10/1 -10:
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“Sedan några veckor tillbaka bor påstått 17-årige Asif Saadat i Filipstad. Han kom-
mer från Afghanistan och hans asylhistoria går ut på att han ensam fick fly för sitt 
liv när talibanerna hotade att döda honom.
Efter 6 månader i Sverige fick han PUT av Migrationsverket, trots att policyn är att 
barn ska återförenas med sina föräldrar i hemlandet om föräldrarna lever. Därför 
säger ankarbarn så gott som alltid att föräldrarna är döda. Annars utdelas inget 
PUT.

Men nu har Asifs föräldrar återuppstått, erfar Värmlands Folkblad. Med hjälp av 
flygbiljetter som svenska skattebetalare betalade kom de till Filipstad fortare än 
kvickt.”

“... och så fortsätter de med en fotnot:
‘Kort efter VF:s intervju kom Asifs mamma, syster och lillebror till Filipstad. [...] 
Syskonen ska börja skolan och mamman vill gärna studera svenska och gå en mat-
lagningskurs. Asif har flyttat från Bergslagaren och bor nu med familjen i ett 
radhus.’”

5. Exemplet Skåne

Ur DN, den 26/12 -09:

“Hyresgästföreningen presenterade i våras en rapport om att bara drygt hälften, 53 
procent, av alla Malmö- och lundabor mellan 20 och 27 år hade egen bostad.”
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1. Elevkostnader

Särskilda satsningar görs i skolor med hög andel invandrare, i linje med en deklaration 
från Mona Sahlin om att “de bästa lärarna” ska placeras i dessa skolor. Invandrarele-
ver i grundskolan får således kosta väsentligt mer än svenska elever. På högstadiet i 
Stockholm handlar det om cirka det dubbla.

Ur “Exit Folkhemssverige”: “Statistiken visar att undervisningskostnaderna för gr-
undskolans elever varierar högst avsevärt. Åren 1992 - 95 var t ex den årliga ge-
nomsnittskostnaden per elev på låg- och mellanstadiet i Stockholm generellt 16 700 
kronor, men i de utsatta områdena 25 500 kronor. På högstadiet var motsvarande 
siffror 23 276 respektive 39 200.

Medan kostnaderna under samma period sjönk med 4, 5% för grundskolorna gener-
ellt i Stockholm, Göteborg och Malmö, ökade de för skolorna i dessa städers utsatta 
områden med 2%.

När Stockholm 1999 gjorde en jämförelse av grundskolans undervisningskostnader 
i olika stadsdelar, toppade invandrardominerade Rinkeby listan med 62 143 kronor 
per elev. På listans botten, med en kostnad runt 40 000 kronor, fanns stadsdelar 
med låg andel invandrare. Invandrareleverna var således betydligt mer kostnad-
skrävande. Hemspråksundervisningen är en del av förklaringen. Men därutöver 
kräver åtskilliga invandrarelever stödåtgärder av olika slag.

Snedfördelningen av resurser blir särskilt uppenbar, när differenserna uppträder 
inom samma kommun, som fallet är t ex i Botkyrka. 1999 hade Kassmyraskolan i Sö-
dra Botkyrka 442 elever, varav 10% var invandrare. Skolan hade en budget på 21,6 
mkr och drygt 6 lärare per hundra elever. Fittjaskolan i Norra Botkyrka hade 
ungefär lika många elever, varav 98% var invandrare. Den hade 34,1 mkr i budgeten 
och 12 lärare per hundra elever.

Trots att Fittjaskolan under flera år fått extra resurser hade elevernas 
resultat dock inte förbättrats.”

Ur Sydsvenskan den 30/10 -03: 

“Varje elev i Limhamn-Bunkeflo får bara kosta 50 000 kronor om året - jämfört med 
genomsnittet på 60 000 kronor i Malmö och 70 000 kronor i Rosengård.”

“I Limhamn-Bunkeflo får barnfamiljen betala den högsta skatten i sydvästra Skåne, 
samtidigt som skolorna har den sämsta lärartätheten i landet.”

Ur DN den 2/3 -10: 

“I dag har nästan var tredje elev som lämnar Stockholms gymnasieskolor ofullstän-
diga betyg. Det övergripande målet för Socialdemokraterna är att halvera den sif-
fran under nästa mandatperiod.
 
- Det här är ett mycket ambitiöst mål och en förutsättning för att få in fler unga på 
arbetsmarknaden, säger Carin Jämtin, Socialdemokraternas gruppledare i Stadshu-
set, till DN.se.
 
För att nå målet vill Socialdemokraterna höja det socioekonomiska tillägget, 
vilket bland annat utgår till elever med utländsk bakgrund.”
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4 c) Skola

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att det satsas mer på invandrarelever än på svenska elever

• att orsaken till behovet av särskilda satsningar på invandrarelever sam-
manhänger med egna hållningar och agerade från  deras sida

“...ansträngningarna måste ökas för 
att bättre anpassa hela skolan till in-
vandrarbarnens behov.”

s-programmet “Jämlikhet, Valfrihet, 
Samverkan”

“Det jag funderar mycket över är 
hur vi kan göra att dom mesta och 
bästa resurserna hamnar i just dom 
här områdena, i just dom skolorna...”

Mona Sahlin 



2. Förstörelse

Ur “I Sveriges väntrum”:  

“År 2000 var 70 procent av eleverna i Hermodsdalsskolan behöriga till något na-
tionellt program på gymnasiet men år 2004 hade andelen sjunkit drastiskt, till 48,8 
procent. Skolverket konstaterade i sin rapport år 2006 att 95 procent av eleverna 
har utländsk bakgrund.

Rektor Jutte Lindborg beskrev läget på skolan som att en stor del av tiden gick åt till 
att agera på händelser såsom bränder, klotter, våld och hot om våld.

“- Ungdomarna töjer på normerna för vad som är att betrakta som normalt i en 
vardag fylld av gränsöverskridande...” 

Ur inlägg på Exilen den 1/6 -05, av signaturen “Bo de Silva”:

“Torsdagen den 26 maj 2005 meddelade man i TV4:s morgonsoffa och senare samma 
dag i SVT:s nyhetsprogram, att en skola i Malmö, Hermodsdalsskolan, hade tvingats 
avskilja ett 20-tal elever från skolan och undervisningen. Dessa elever hade under 
en lång tid terroriserat, vandaliserat och förstört skolans lokaler och utrustning och 
upp-trätt utomordentligt hotfullt där fruktan och rädsla hade spridit sig, inte bara 
bland eleverna, utan även bland lärare och övrig personal. Dessutom hade dessa 20 
elever ‘toppat’ sin terrorverksamhet mot skolan med att stjäla nycklar, ta sig in i käl-
larlokalerna och bl a vräkt ut kemikalier och ammoniak så att skolan måste utrym-
mas för sanering.

Detta var det som fick bägaren att rinna över, sa den kvinnliga rektorn Jytte Lind-
berg. Hon förklarade, att man hade så gott som dagligen stora problem med en stor 
grupp elever som ständigt uppträdde mycket hotfullt och ideligen vandaliserade 
skolans utrymmen.”

Rektor Lindberg förklarade också, att även om dessa bråkstakar togs bort från 
skolan, var risken stor att det dök upp nya, för det handlade om att ‘ta kontroll’, ‘få 
respekt’...”

“Till TV4:s morgonsoffa hade man denna morgon också inbjudit, förutom rektor 
Jytte Lindberg en lärare från skolan samt en integrationslärare (!)”

“Integrationsläraren avslöjade direkt som han fick ordet, att det rörde sig om 20-
talet invandrarpojkar.. Dessa pojkar hyste ett sådant hat och sådan respektlöshet 
mot allt som var svenskt, upplystes vi om, och detta berodde på den negativa 
inställning som pojkarnas föräldrar hyste för Sverige!”

Ur Dagens Nyheter den 18/10 -05:

“Var femte grundskoleelev har blivit utsatt för ett brott. Var tionde pojke uppger att 
han varit inblandad i våldsbrott, minst en gång. Men färre än hälften av brotten 
polisanmäls och många av de anmälningar som görs resulterar i nedlagda förunder-
sökningar. DN har träffat några av brottsoffren. 

“Henrik tittar ut genom fönstret. Där ute är det mörkt och tomt, ungefär som han har 
känt sig inombords sedan den där kvällen i januari då han blev misshandlad av ett 
gäng jämnåriga killar med utländsk bakgrund.

Lågmält beskriver han de upprepade hoten om att han skulle skjutas, han minns räd-
slan som en paralyserande panik och han kommer aldrig att glömma känslan av den 
första sparken. Henrik fick ta emot ytterligare några slag innan det blev svart.”

Henrik gjorde en polisanmälan, men efter den blev det bara värre: 

“... misshandlades Henriks kompis av samma gäng och sedan började några av dem 
leta efter Henrik. Han hotades på skolgården och på tunnelbanan, han blev mer och 
mer nedstämd.”

Mamman till Henrik är kritisk mot politikerna: 
“Nu låter de några halvkriminella snorungar styra. Ingen vågar säga något, svens-
karna flyr och våra barn får höra att de är ‘svennejävlar’ och ‘jävla rassar’.”
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3. Kulturbarriärer

Ur nyhetsflödet i slutet av oktober -01:

“Bergsjöskolan i Göteborg är en skola med annorlunda förutsättningar. Mer än 90 
procent av barnen har utländsk bakgrund, 80 procent kommer från hem som är so-
cialbidragsberoende och 20 procent av barnen har kommit till Sverige de två senaste 
åren. Skolan tar dessutom emot en ny elev varje dag.

-När vi hade föräldramöte där vi skulle tala om språket var ju problemet för oss att 
vi var tvungna att ta hit 22 tolkar.”

Ur Metro den 2/12 -02:

“SKOLAN GÖR HEMBESÖK. Projekt vill förbättra dialogen med invandrarföräl-
drar”. 
Artikeln handlar om en skola i en norrförort till Stockholm, som “tar ett steg mot en 
bättre dialog mellan skola och föräldrar genom att göra hembesök.”

Integrationskonsulten Talal Imam säger:

“- Det finns klagomål från föräldrar om att skolan tar kontakt med dem bara när det 
är problem med deras barn i skolan. Flera av dem önskade att skolan kontaktar dem 
även när det inte finns problem för att i förväg undvika bekymmer.”

“- Det finns fördomar om den svenska skolan hos invandrarfamiljer. Med våra besök 
kan vi minska dem.”

Om så att säga berget inte kommer till Muhammed får Muhammed komma till berget. 
För svenska föräldrar gäller att de får träffa skolpersonal på skolans villkor - de får ta 
sig till skolan, för föräldramöten eller kvartsamtal med lärarna. Invandrarföräldrar ska 
däremot särbehandlas, skolträffar med dem ska ske på deras villkor.

Ur AB-kolumn den 17/9 -09, av Monica Gunne:

“Att inte hålla handen.
Att inte dansa och sjunga.
Att inte sitta bredvid en flicka eller pojke i skolan.
Det lilla ordet haram håller på att luckra upp den svenska skolan.”
 

“Men ordet haram kan också avgöra vad ett barn får lära sig.

Enligt en ny undersökning förbjuder föräldrarna till mer än var tionde elev i Stock-
holmsområdet sina barn att vara med på lektionerna i biologi, sex och samlevnad, 
musik, simning och idrott.

En annan undersökning: 27 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna är inte 
med på alla lektioner.

Ett förbud med konsekvenser. Barn som tvingas hoppa över den obligatoriska un-
dervisningen får inga slutbetyg. Och då är risken stor att de inte kan studera vidare 
och hamnar i arbetslöshet.”

En Metroartikel den 17/1 -03 handlar om att elever tvingats skriva på ett papper, ett 
kontrakt med rektorn: “Om de är borta eller kommer för sent till lektioner får de sluta 
på skolan.” 

Rektorn förklarade bakgrunden: “- Jag vet att bussar kan bli försenade... Men jag 
kan inte tolerera upp till 60-procentig frånvaro, som många har. Varje elev kostar 
samhället en halv miljon kronor, och så är de inte ens här.”

Det blev häftiga reaktioner, rektorn “bombarderas nu av samtal från arga elever och 
föräldrar.” Den skola som det handlade om var S:t Göran gymnasium i Stockholm, 
med hög andel invandrarelever.
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Inom äldreomsorgen finns en dubbel orättvisa mot svenskar. Den ena handlar om pri-
oriteringar av resurser, den andra om rätten att mötas av personal som man kan förstå 
och bli förstådd av. 

1. Resurser och prioriteringar

1970 fanns det c:a 35.000 utrikes födda personer i Sverige som var över 65 år gamla, 
kring sekelskiftet var siffran 143.000.

Dagens Nyheter hade den 8/10 och den 9/10 -01 artiklar om äldreboende och 
dagverksamheter anpassade för olika etniska grupper:

“I en kartläggning som Svenska kommunförbundet genomförde 1999 finns i Sverige 
tjugo äldreboenden avsedda för olika invandrargrupper. De var spridda över fjor-
ton kommuner, varav Stockholm, Göteborg, Västerås och Örebro har fler än ett bo-
ende.”

“Huvudsyftet med etniskt anpassad äldreomsorg är att erbjuda vård på moders-
målet. Det finns många äldre invandrare som aldrig har lärt sig svenska ordentligt 
trots att de levt länge i Sverige... Andra har kommit hit som gamla och inte haft an-
ledning att lära sig svenska.”

“Förutom språket handlar det om att få leva i den kultur man är van vid, tillsammans 
med personer som har samma referensramar, så att man inte behöver förklara så 
mycket. Det skapar trygghet...”

I enkäten svarade flera kommuner att även om de idag inte har behov av äldreboenden 
anpassade för etniska grupper så finns en beredskap att öppna sådana om det skulle 
behövas.

I Göteborg gjorde man så att säga en dammsugning av behovet:

“Genom en enkät till stadens äldreboenden tag man i mitten av nittiotalet reda på 
hur många spansktalande sydamerikaner som bodde i Göteborg och om de var in-
tresserade av att flytta till ett spansktalande hem. Här fanns 13 pensionärer och sex 
av dem ville flytta.”

Resultatet blev avdelningen Dalian på Lillhagsparkens äldreboende, öppnad i augusti 
2000. Där bor nu sju personer - fyra kvinnor och tre män. De är från Chile, Bolivia och 
Uruguay. På avdelningen arbetar inte mindre än fem undersköterskor.

“Det känns som jag är i himlen”, säger en av de boende.

Luis Narvarez, ordförande i Stödföreningen för äldre spansktalande, förklarar:

“Det är oerhört viktigt att få tala sitt modersmål med sköterskor och läkare”.

“Utöver möjligheten att få tala sitt modersmål är målet att de boende ska känna triv-
sel och omtanke. Trivsel innebär att de ska få träffa likasinnade, och omtanke att de 
ska uppleva det de känner igen,...”

Dagens Nyheter hade våren 2007 en artikel med rubriken:

“ÄLDREOMSORG NY KARRIÄRVÄG

Kulturell förståelse och krav på egna språket öppnar för personer med utländsk 
bakgrund”
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4 d) Äldreomsorg

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att olika måttstockar gäller för svenska och invandrade pensionärer



“Högre krav, tydligare språkprofiler och chans att göra karriär. Så ser framtiden 
ut för äldreomsorgen - som i allt väsentligt är på väg att bli en servicebransch där 
personer med utländsk bakgrund dominerar.”

Artikeln handlar om Eyyüp Sürek och det företag som han är VD för: “Järva Vård 
och Omsorg AB”. Han såg “chansen att skapa en äldreomsorg där respekten för den 
enskildes önskemål och värderingar får styra.

- Jag ser människan och hennes behov. Det finns många språkliga, kulturella och 
religiösa aspekter på omsorgen om äldre.”

“- Att äldre vill bli bemötta på det egna modersmålet och i ett sammanhang som han 
eller hon förstår är naturligt. Det kan handla om allt från vilken mat man serverar 
till hur man ser på religionsutövande. Vårt uppdrag är att anpassa verksamheten 
efter de behoven...”

2. Etnisk anpassning

Ur insändare från undersköterskan Lena Mannerhof på webbsidan “SD-kvinnor”:

“Min arbetsgivare Stockholms stads äldreomsorg verkar känna ett mycket stort ans-
var att integrera folk från afrikanska länder. Så stort att jag vissa dagar inte har en 
enda svensk kollega.

På min arbetsplats talas mest tigrinja ,ibland t.o.m. över huvudet på våra vård-
tagare.

Du skriver fråga dom äldre... Dom äldre ... känner sig otrygga i kontakten med dessa 
människor, men vågar inte driva saken vidare. Om dom kunde, vet vi alla vem dom 
skulle välja att vårdas av. Sen har vi alla dom som drabbats av en demenssjukdom 
som inte längre har den verbala förmågan. Dom vårdas av människor som varken 
förstår eller kan tolka vad den personen vill säga.”

Aftonbladet den 7/2 -95:

“Äldrevård accepterar rasism

Äldre människor som inte vill bli vårdade av personer med invandrarbakgrund, får 
ibland som de vill att döma av en rundringning som P3-programmet Front i Sveriges 
Radio har gjort.

Front ringde till 20 ålderdomshem och hemtjänstenheter och frågade om de accept-
erar sådana önskemål. Endast fyra av de tillfrågade vägrade gå med på önskemålet. 
De övriga 16 svarade att det principiellt inte var något problem.”

Diskrimineringsombudsmannen fick år 2001 ett brev från en person som å sin gamla 
mammas vägnar frågade om mamman fick vägra hjälp av invandrare som talar dålig 
svenska. Dåvarande DO, Margareta Wadstein,  svarade: 

“Din mor gör sig inte skyldig till något lagbrott genom att framföra önskemål till 
hemtjänsten att hon inte vill få en invandrare som hemvårdare. Men det rättsliga 
problemet uppstår om kommunen, som arbetsgivare, tillmötesgår önskemålet.”

Ställ detta mot de krav som anses legitima, för att inte säga helt självklara, beträffande 
invandrare. 
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1. Socialbidrag

Invandrares andel av de totala socialbidragsutgifterna ligger högre än för svenskar. De 
genomsnittliga summorna per bidragshushåll ligger dessutom högre för invandrare 
än för svenskar.

Det senare beror inte bara på större hushåll. Även när man jämför hushåll av samma 
storlek visar det sig att större summor går till invandrarhushåll. 

Diagram - t.v. - baserat på siffror i SIV-skriften “På tal om invandrare”.

Utspel från de fyra borgerliga partiledarna, publicerat i Dagens Nyheter den 11/5 -05:

“Ett problem i dagens system för mottagandet av nyanlända invandrare är att ink-
omststödet under introduktionsperioden normalt utgår i form av socialbidrag. So-
cialbidraget avräknas med 100 procent mot ökade inkomster. Så länge hushållets 
disponibla inkomst vid arbete inte överstiger socialbidraget och eventuella andra 
bidrag och kostnader förknippade med arbete är vinsten av att arbeta obefintlig. Vi 
vill att det ska löna sig bättre att arbeta. Vi vill därför pröva möjligheten att ta 
bort inkomstavräkningen under introduktionsfasen i Sverige.“

Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Göran Hägglund och Maud Olofsson var alltså 
medvetna om att en orsak till att många invandrare gick utan arbete var låg motiva-
tion. Deras lösning är att invandrare ska kunna få både socialbidrag och arbetsinkom-
ster, samtidigt! En förmån som inte skulle gälla svenskar

Ur SkD  den 8/9 -09, Landskrona och sport:

“FK Besas vandring går tillfälligt i stå. Efter att ha sprungit igenom både division 
7 och division 6 ser det nu ut som att FK Besa får göra ett litet stopp i sin vandring. 
Efter tre raka förluster blir det mycket svårt att nå en kvalplats.
 

Tränaren Agim Sopi:  - Jag tror det var de alldeles för långa semestrarna som 
knäckte oss. Många invandrarklubbar har samma problem, det vill säga spelarna 
åker på åtta-nio veckors semester till sina hemländer under sommaren 
och hinner sen inte komma tillbaka i form”.

2. ÄFS

Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) utgör ett av flera exempel på hur invandrare görs till ett 
skatte- och avgiftsbefriat frälse.

ÄFS går till personer som fyllt 65 år, och i praktiken huvudsakligen till invandrare. 
Cirka 2/3 av dem som får ÄFS är utrikes födda.

Många utomeuropeiska invandrare - t ex somalier - som uppger denna höga ålder kan 
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Sammanfattning
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• att äldreförsörjningsstödet ger bidragsnivåer som överträffar vad fat-
tigpensionärer kan nå

• att enskilda invandrarhushåll  får mer i socialbidrag än svenska hushåll, 
av motsvarande storlek

• att det för barnrika familjer kan löna sig dåligt att arbeta



i verkligheten vara åtskilliga år yngre. Närmare 100 procent uppvisar inga ID-han-
dlingar eller andra dokument som på ett trovärdigt sätt styrker deras uppgifter om 
identitet och därmed ålder. De kan alltså välja sin ålder.

För ensamhushåll kan ÄFS - kontantbelopp plus betald hyra - motsvara 11.000 kronor 
skattefritt. Det blir mer än vad många svenska pensionärer får ut efter skatt.

ÄFS ger en dubbel orättvisa. Dels det högre beloppet, dels det faktum att vederbörande 
får svensk pension utan att ha arbetat i Sverige och bidragit till den svenska ekono-
min.

Äldreförsörjningsstödet beslöts - i partipolitisk enighet - av riksdagen år 2001 och 
trädde i kraft år 2003. 

Syftet var att avlasta kommunerna utgifter för äldre invandrare. År 1998 var det nära 
11.000 personer, 65 år eller äldre, som fick ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen 
i tio månader eller mer. De flesta av dessa var invandrare, som inte hade intjänat ATP-
poäng.

Genom ÄFS kunde statistiken för socialbidragen “hyfsas”, samtidigt som kommuners 
ovilja att ta emot “flyktingar” motverkades.

ÄFS utgår dels med ett kontantstöd, dels med ett belopp för att täcka bostadshyra. 
Kontantstödet låg år 2008 på 4.831 kr för ensamstående och litet mer än 4.082 kr för 
gifta, per månad. För boendekostnader kan stöd utgå med upp till 6.200 kr.

För ensamstående med hög hyra kan detta ge sammanlagt över 11.000 kronor. Hela 
beloppet blir - till skillnad från vanlig pension - skattefritt!

Vanliga svenska pensionärer blir lidande när börsen faller, då minskar pensionsbelop-
pen. Detta gäller inte ÄFS, där finns ett garanterat belopp.

Enligt ett inlägg på Fria Nyheter är anlitande av hemtjänst för den som har ÄFS dess-
utom avgiftsfritt!

“De som har ÄFS får också gratis vård och omsorg (hemtjänst etc), eftersom ÄFS inte 
är avgiftsgrundande. Ålderspensionärer kan få betala upp till 1712kr/mån (högkost-
nadsskyddet) för samma tjänst, vilket motsvarar 2597kr/mån före skatt.”

Kan detta verkligen stämma?! Från Socialstyrelsen bekräftas detta, socialtjänstlagens 
“bestämmelser för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen” säger: “Äldre-
försörjningsstöd räknas inte som inkomst.”

Till detta kommer att reglerna tillåter skattefria utländska inkomster och stipendier 
upp till 3.000 kronor utan att räkna ned äldreförsörjningsstödet. Det gör att den som 
får äldreförsörjningsstöd och har utländsk inkomst kan få ut totalt 13.621 kronor net-
to. 

Eventuell pension i hemlandet beaktas inte eftersom “administrativa svårigheter kan 
göra det omöjligt att föra över förmånerna från hemlandet”. 

Vid beräkning av förmögenhet skall bortses från privat bostadsfastighet eller bostad-
srättslägenhet som utgör den sökandes permanentbostad. Utöver detta kan den sökan-
de inneha en förmögenhet på 60.000 kronor för gift och 75.000 för ensamstående. Om 
en utlänning i hemlandet har en större förmögenhet lär detta inte kontrolleras.

De som har ÄFS har rätt att bo i hemlandet under ett antal månader i sträck utan 
att pensionen upphör - 12 månader för EU-länder, 3 månader utanför EU. Detta kan 
betyda en gratis semestervistelse som inte ligger inom räckhåll för svenska pension-
ärer.  Det ger samtidigt möjligheter till extrainkomster genom att hyra ut lägenheten 
i Sverige.

Effektiviteten i kontrollen av hur länge vederbörande faktiskt är borta och var han/hon 
befinner sig, kan f.ö. betvivlas.

År 2009 får cirka 12.000 personer ÄFS varje månad. Prognosen pekar på en total kost-
nad på nära 500 miljoner kronor.
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Jämförelser 1:

Hur utfaller en jämförelse mellan ensamstående fattigpensionär, som bara har garan-
tipension, och en mottagare av äldreförsörjningsstöd?

ÄFS ger alltså ca 4.800 kr. 

• En garantipensionär får 6.100 kr kvar efter skatt.  Efter att hyran betalts - om denna 
totalt uppgår till 6.200 kr - blir det ca 4.600 kvar.

• Efter utgifter för hemhjälp, sjukvård och mediciner kan detta ha reducerats till ca 
3.300 kr. (förbehållsbelopp 4.832 kr, möjlig avgift 1.272 kr)

Vilket ger vidstående diagram.

Här kan invändas att en garantipensionär i normalfallet har lägre hyra än 6.200 kr, 
men även om vi där drar av 1.000 kr kvarstår en skillnad.

Till detta kan komma att mottagare av ÄFS har rätt till utländska inkomster upp till 
3.000 kr utan att ÄFS räknas ned.

3. Introduktionsersättning

De som kommer till Sverige klassas i media rutinmässigt som “flyktingar”. I den mån 
denna klassning stämmer är det alltså fråga om personer som vi givit skydd undan 
förföljelse.

Förföljda eller inte förföljda, klart är att det svenska samhället ställt upp för dem mate-
riellt, och i princip från första dagen i Sverige garanterat deras försörjning.

Enligt i varje fall tidigare vedertagen moral har funnits en självklar förväntan om ett 
minimum av motprestationer, såtillvida att vederbörande ska anstränga sig att lära sig 
svenska och försöka klara sin försörjning genom eget arbete. 

Uppenbarligen har dessa motprestationer ofta uteblivit. En uppföljning på riksnivå 
visade att i genomsnitt cirka tio procent av männen har arbete efter att ha haft uppe-
hållstillstånd i ett år, 30 procent efter tre år och 50 procent efter fem år. Närvaron på 
Sfi-undervisning har också varit låg. 

Mot den bakgrunden vore det inte orimligt att i många fall sänka nivåerna för vad som 
kallas introduktionsersättning.

Som ett exempel visar från Kävlinge kommun väljer dock pk-partierna en annan väg. 
Som en “morot” ges särskilt högt stöd till de “flyktingar” som bjuder till.

Ur tjänsteskrivelse från Kommunkansliet av den 24/8 -07, undertecknad av Bo Eken-
steen och Rolf Perleij:

“Utgångspunkten har varit att nivån på introduktionsersättningen bör ligga något 
över nivån för ekonomiskt bistånd för att motivera deltagande i introduktionspro-
grammet - vilket ska leda till egen försörjning och delaktighet i samhället.”

Vad betyder detta konkret, i siffror? 

Jämförelse 2:

Kävlinge kommun presenterar jämförelser, med exemplet en familj på två vuxna och 
tre barn (på 3, 5 och 10 år).

Utifrån socialbidragsnormen får familjen en disponibel inkomst på 18.350 kronor.

Utifrån introduktionsersättningen blir det för motsvarande familj fråga om 20.304 
kr, dvs nära 2.000 kronor mer. Introduktionsersättningen är skattefri.

Inte nog med detta!

Ur “Regler och riktlinjer för introduktionsersättning i Kävlinge kommun”:
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“För att stimulera och underlätta inträdet till arbetsmarknaden medför inkomster 
av arbete eller eget företagande upp till 4.000 kr netto/person och månad, ingen 
reduktion av introduktionsersättningen. Förutsättningen är att programmet i in-
troduktionsplanen kan genomföras parallellt.”

Detta skulle, om båda vuxna i familjen får inkomster genom arbete att de kan plussa 
på sina 20.300 kr med ytterligare 8.000 kr. Det skulle då kunna bli fråga om drygt 
28.000 kr - att jämföra med drygt 18.000 kr för en svensk bidragsfamilj. 10.000 kro-
nor mer “i plånboken”.

Blir “orättvisa” och “diskriminering”  för starka ord i sammanhanget?

Och om “flyktingarna” bara genom mutor kan förmås till att försöka bli “delaktiga” 
- vilken prognos ger det för att lyckas i längden? Måste inte de nödvändiga attityderna 
komma från vederbörande själv?  Vad händer när den särskilda mutan efter tre år inte 
längre utgår? Har man då inte hunnit skaffa sig ett “morotsberoende”?

Jämförelse 3:

Vi kan också gå till andra kommuner. Leksand ger 7.200 kr i introduktionsersättning 
till en ensamkommande asylant. 

En från sjukpenning utförsäkrad, som inte är med i a-kassan, får 4.900 kr. Efter skatt 
blir det kvar ca 3.400 kr. 

Det ger vidstående diagram.

Till bilden kommer dock att båda kan ha en hyra att betala. Om vi förutsätter att den 
utförsäkrade får ett bostadsbidrag som gör att han/hon får lägre hyresutgifter krymper 
skillnaden.

Å andra sidan finns det kommuner med högre introduktionsersättning än Leksand. 
Sollentuna ger 8.760 kr.

4. Motivation

Ur boken “Bota eller skrota invandrarpolitiken?” utgiven av SIV, 1996: 

“Systemen förutsatte att alla människor alltid ville lönearbeta även om arbetet var 
både enformigt och trist och dessutom gav mindre i portmonnän än det man kunde 
få i bidrag. Systemens konstruktion förutsatte vidare en stark lojalitet mot samhället 
så att var och en alltid använde systemen endast när man behövde det. Det före-
föll inte troligt att människor i någon större utsträckning skulle bruka systemen på 
gränsen till missbruk.”

“Vi förutsåg inte heller den förskjutning i vad som uppfattas som nödvändigt. Inled-
ningsvis var det nödvändiga husrum, mat och kläder. Efter ett antal år uppfattades 
fler och fler faciliteter ingå i den alldeles nödvändiga livshållningen. Snöbollen rul-
lade.”

Löna sig att arbeta? 

Fyra räkneexempel, utifrån aktuella bidragsnivåer:
1a. Trebarnsfamilj, en förälder
1b. Trebarnsfamilj, två sammanboende föräldrar
2a. Sjubarnsfamilj, en förälder
2b. Sjubarnsfamilj, två sammanboende föräldrar

Samtliga beräkningar utgår från en hyra på 6 200:- och bostadsbidrag 2 500:-.

Alla siffror är angivna i netto.

1a. Trebarnsfamilj, en förälder
Socialbidragsnorm 10 390:-.
Barnbidrag 3 604:-
Bostadsbidrag 2 500:-
Underhållsstöd 3 819:-
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Totalt från Försäkringskassan 9 923:-
Med hyran och ett busskort fattas det 7 357:- vilket man får i socialbidrag.
Totalt netto 17 280:-

1b. Trebarnsfamilj, två sammanboende föräldrar
Socialbidragsnorm 12 850:-.
Barnbidrag 3 604:-
Bostadsbidrag 2 500:-
Totalt från Försäkringskassan 6 104:-
Med hyran och två SL-kort fattas det 14 326:- vilket blir socialbidraget.
Totalt netto 20 430:-

2a. Sjubarnsfamilj, en förälder
Socialbidragsnorm 19 610:-.
Barnbidrag 10 764:-
Bostadsbidrag 2 500:-
Underhållsstöd 8 911:-
Totalt från Försäkringskassan 22 175:-
Med hyran och ett SL-kort fattas 4 325:- vilket blir socialbidraget från kommunen.
Totalt netto 26 500:-

2b. Sjubarnsfamilj, två sammanboende föräldrar
Socialbidragsnorm 22 040:-
Barnbidrag 10 764:-
Bostadsbidrag 2 500:-
Totalt från Försäkringskassan 13 264:-
Med hyran och två SL-kort fattas det 16 356:- vilket blir socialbidraget.
Totalt netto 29 620:-

ANTAG, med exempel 2b som utgångspunkt, att familjefadern får ett arbete med en 
månadslön som ger 15.000 kr kvar efter skatt. Vad skulle det betyda ekonomiskt, i net-
totillskott?
Svar: inte en krona.

Trebarnsfadern i exempel 1b får däremot ett plus i sin plånbok - på 674 kr.

5. Övrigt

Somalier på skidutflykt, Orsa Grönklitt 2009. Hur finansieras detta? Hur många sven-
skar har råd med sådana fritidssysselsättningar?.

Ur gratistidningen “CITY Malmö” den 16/12 -09:

“ Efter fem år i Sverige har bara varannan invandrad person arbete.
Tuffast av alla har somalier - inte ens 40 procent av dem har arbete efter tio år.”

Ur tidningen Metro den 20/8 -09:

“De som deltar i ramadan spenderar i snitt 7.000 kronor på presenter till barn under 
månaden. Det visar en ny undersökning från Svensk Handel.”

Framsidesrubriken löd: 

“RAMADAN. Handeln missar storkovan.”

Fastemånaden Ramadan firas av muslimer. De muslimer som bor i Sverige kommer 
huvudsakligen från olika arabländer, från Iran, Turkiet och Somalia. Hur får dessa in-
vandrare ekonomiska resurser att tillhandahålla en “storkova” åt handlare i Sverige?

Statistiken är tydlig: självförsörjningsgraden är låg bland dessa invandrargrupper. Yt-
terst blir det således skattebetalarna - däribland handlarna själva - som tillhandahåller 
storkovan. 

Karl-Olov Arnstberg, ger i sin bok “Svenskar och zigenare” exempel på okritisk jour-
nalistik beträffande zigenare, han refererar till en artikel om en zigensk förlovningsfest 
i SIV:s tidskrift Migranter nr 3/96, skriven av journalisten AE: 

“AE tillåter inte heller sig själv att häpna över det välstånd som blir synligt på festen. 
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Utan att undra över om detta är normalt för människor som lever under knappa 
ekonomiska förhållanden, beskriver hon den mat som serveras: ‘För på zigenska fes-
ter är det alltid generöst och rikligt med mat. Här har slaktats 6 skinkor, 4 kalkoner, 
15 kg revbensspjäll, 8 hela laxar, 20 kålhuvuden och två jättegrytor kåldolmar. För 
att inte tala om alla sallader, ost och frukt.’

Zigenare bejakar i dag en mycket kvalificerad dubbel ekonomi, som dels består av 
inkomster från affärsverksamhet, dels av alla de bidrag de genom olika tillkorta-
kommanden meriterar sig till att få från samhället. Välfärdssamhället är sedan 
decennier zigenarnas viktigaste ekonomiska nisch: medan genomsnittstiden för en 
socialbidragstagare i dag är 5 1/2 månad, så går en överväldigande majoritet av 
zigenare på socialbidrag generation efter generation. Om affärsverksamheten kan 
man säga: lite vit, mycket svart och en obekant mängd kriminellt. Sammantaget ger 
denna form av ekonomisk anpassning flertalet zigenare möjlighet att leva på en nivå 
som ligger långt över socialbidragsnormen.”
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4 f) Bidragsfusk

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• det förekommer ett utbrett fusk med förtidspensioner, särskilt bland 
sydeuropéer

• att äldreförsörjningsstödet ger bidragsnivåer som överträffar vad fat-
tigpensionärer kan nå

1. Förtidspensioner

Greker, särskilt grekiska kvinnor, ligger i topp beträffande förtidspensionerande. På 
andraplats kommer jugoslaver. Skillnaderna mot infödda svenskar är anmärknings-
värda.

Ur boken “Invandrare på arbetsmarknaden”:

“De höga indextalen för... sydeuropeiska medborgare kan inte förklaras med deras 
socioekonomiska tillhörighet. Enligt en motsvarande undersökning, se SCB (1977), 
har de utländska medborgarna i klart högre utsträckning nedsatt arbetsförmåga 
och långvariga sjukdomar än svenskar med samma yrke och i samma ålder.”

Siffrorna här är från 1991, och visar andel i procent i olika åldersklasser som då hade 
förtidspension. Bland svenska män i åldersgruppen 45-59 år var 10,7% förtidspen-
sionerade. Motsvarande siffra för greker var 40,2%!

Systemet medger att människor kan komma hit från andra länder och efter kort tid få 
förtidspension. Redan efter fem års vistelse kan man resa hem igen, och för resten av 
sitt liv uppbära svensk pension.

Till detta kommer att man genom en kort tids intensivt förvärvsarbete kunnat nå en 
hög inkomst och därigenom “pumpa upp” sin ATP-del av förtidspensionen.

Beloppen ligger vanligen högre för invandrare än svenskar. 

Ur rapporten “RRV 1995:33”:

“...var år 1992 den genomsnittliga årspensionen för svenskar födda i Sverige 83.000 
kronor, medan den för svenskar födda utom landet var 86.000 kr. Högst var den för 
utländska medborgare i Sverige från Grekland och fd Jugoslavien, med 90.000 kr.”

RRV påtalade den överkompensation som gör att man i vissa fall tjänar mer pengar 
som pensionerad än vad man gjorde som yrkesverksam:

“Det ter sig inte rimligt att personer kan ha upp till 70.000 kronor mer per år i 
samlade inkomster efter förtidspensioneringen jämfört med vad som skulle ha varit 
fallet om vederbörande varit frisk.”

Detta ger givetvis incitament att försöka bli förtidspensionerad.

Fusk förekommer också. Förtidspensioner har i viss utsträckning beviljats på falska 
grunder. Det finns läkare som låtit sig köpas och mot betalning skrivit ut falska intyg, 
vilka lett till förtidspension. Inte alla förtidspensionerade är egentligen berättigade till 
denna pension.

Skillnaderna blir påfallande, mellan olika grupper. Här finns siffror från 1990.  Med-
an andelen förtidspensionerade vid 64 års ålder bland svenskar låg kring 45% låg 
den bland utrikes födda kring 55%. För greker och jugoslaver låg den kring 80%, för 
grekiska kvinnor 87%!



Teoretiskt sett skulle ju detta kunna återspegla ett markant sämre hälsotillstånd inom 
just dessa grupper. Men om så verkligen vore fallet, så skulle också dödstalen vara 
markant högre för invandrare från Sydeuropa. Men så är det inte alls. 

ESO-rapporten “Ds 1995:68”:

“De åldersspecifika dödstalen bland vuxna individer är låga, klart lägre än i den 
infödda svenskbefolkningen.”

RRV har också konstaterat att det, särskilt inom vissa branscher, förekommer att för-
tidspensionerade förvärvsarbetar och får lön. Det rör sig om både svartjobb och vanligt 
förvärvsarbete. Det förekommer även att man lyfter dubbla förtidspensioner från olika 
länder.

Bo Södersten i DN den 12/2 -04:

“Ur ett svenskt perspektiv (särskilt från den offentliga horisonten) ses förtidspen-
sionering ofta som en form av stigmatisering. Men detta synsätt är ingenting 
självklart. Många kan tvärtom föredra ett tidigt utträde ur arbetslivet. 

Hos oss gäller vidare ‘tvåförsörjaridealet’. Vi finner det naturligt och prisvärt att 
även gifta kvinnor skall arbeta. Men i Sydeuropa och Mellanöstern gäller 
inte alls detta ideal.”

Ur Fria Nyheter den 26/10 -09:

“Diskrimineringsombudsmannen (DO) skriver i ett pressmeddelande att man har 
stämt en psykiatriker i Stockholm för att läkaren skall ha gjort kränkande utlåtan-
den om en grekisk kvinna och en turkisk man.”

DO: “Kvinnan och mannen upplever utlåtandena som mycket förnedrande och krän-
kande. Läkaren skrev bland annat i utlåtandena att hos invandrargrupper från 
Medelhavet (‘särskilt greker och turkar’), där en make/maka har sjukpension, ökar 
sannolikheten att även den andra parten ‘insjuknar’. Om kvinnan, skrev han, att hon 
hade ‘mager psykiatrisk problematik’ och föreslog ‘en enkelbiljett till Grekland’.
 
- Man blir förvånad över att han uttrycker sina fördomar så tydligt, och att han dess-
utom anser sig ha en vetenskaplig grund för att personer från den här regionen kan 
simulera sjukdom. Sjukvårdens och i synnerhet läkarnas bedömning förväntas utgå 
från vetenskapliga fakta...,”
 
“DO menar att kliniken har missgynnat kvinnan och mannen genom att inte göra en 
saklig bedömning av deras individuella besvär utan i stället grunda läkarutlåtan-
det på en generell negativ uppfattning om invandrare från Grekland och Turkiet. 
Därmed har kvinnan och mannen blivit missgynnade på grund av sin etniska till-
hörighet. DO kräver kliniken på 80.000 kronor vardera till kvinnan och mannen i 
skadestånd.”

2. Sjukskrivningar

RRV (Riksrevisionsverket) har konstaterat att antalet sjukpenningdagar per sjuk-
försäkrad år 1990 för svenskar var 25, för invandrare 43. Särskilt hög var siffran för 
sydeuropéer. Medan siffran för kvinnor, födda i Sverige, var 28, var den för sydeuro-
peiska kvinnor 73.

Medan inom andra grupper av kvinnor de ensamstående konsekvent har fler sjukda-
gar än de gifta, är det tvärtom för sydeuropeiska kvinnor.

Anmärkningsvärt är också en jämförelse inom samma yrkesgrupp, städare. 
Kvinnliga städare, födda utomlands, får i genomsnitt 60% mer i sjukersättning per år 
än kvinnliga städare, födda i Sverige.

Ingrid Segerstedt Wiberg, i boken “Det andra Sverige”:

“...en jugoslavisk kvinna anställd... efter något år började hon sjukskriva sig med 
jämna mellanrum, ibland någon dag i veckan. Till slut gick det så långt att arbetsle-
daren fann sig föranlåten att ta ett samtal med henne. Då kom det fram att hon hade 
hört att man hade rätt att göra så i Sverige. Hennes kamrater hade sagt att om man 
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var trött eller behövde städa kunde man stanna hemma. Hon hade även uppsnappat 
att en del bakade eller gjorde annat. Själv hade hon räknat ut att hon fick mindre skatt 
genom att regelbundet ‘sjukkassa’. Hon tyckte att det var en egendomlig ordning, men 
den passade henne förträffligt.”

3. Annat bidragsfusk

Redan generösa bidrag kan drygas ut eller dubbleras genom fusk. Metoderna är lika 
många som kontrollerna är slappa!

Ur Helsingborgs Dagblad, den 17/10 - 03:

“Lyxiga bilar tecken på kriminalitet?

Ett brev från en privatspanare har fått kommunalrådet Niklas Karlsson (s) att ome-
delbart utlova en utredning som ska ge svar på om de många lyxbilarna i Landsk-
rona är ett tecken på utbredd kriminell verksamhet.”

“En kommuninvånare, eller privatspanare om man så vill, som  på eget initiativ  
kontrollerat 40 lyxbetonade bilar av märkena BMW och Mercedes  i Landskronas 
invandrartäta områden och sedan via bilregistret fått fram ägarens namn, vars tax-
erade inkomst han slutligen kontrollerat hos skattemyndigheten.

Slutsatsen påstås vara att den överväldigande majoriteten av ägarna är invandrare, 
och att de taxerats för låga inkomster.”

Tove Lifvendahl, ung m-politiker, har bott en tid i Rosengård och skrivit en bok om 
detta, “Vem kastar första stenen?”. Hon vittnar om samma förhållande.

Ur recensionen i SvD den 28/10 -03:

“...Lifvendahl har inget att försvara och behöver inte vara tillrättalagd; systemet 
gör människor till vad de är. Många hon möter berättar om utbrett svartjobbande 
och bidragsfuskande, om människor som får socialbidrag men har bilar i 200 000-
kronorsklassen. 

Sådant brukar avfärdas som vandringssägner och rasistpropaganda men Lifven-
dahl ser det med egna ögon och vill veta hur det är möjligt. Hon får veta att man 
anses smart om man kan få bidrag och samtidigt jobba svart. Den som inte tar chan-
sen anses snarast konstig.”

“Flyktingpolitik i analys”: 

“När myndigheterna i Tensta gjorde sin kontroll och fann att 40% av dem som upp-
bar socialbidrag inte fanns på plats och kunde komma personligen till socialbyrån 
gick startsignalen för en grundligare utredning...”

Beräkningar av SCB uppskattar att cirka 40.000 utlänningar, folkbokförda i Sverige, 
inte längre bor här. De kan därigenom fortsätta att få ut svenska bostads- och barnbi-
drag, trots att de bor i utlandet.

Man kan ha en bulvan i Sverige, vars adress tar emot bidrags-checken varje månad. 
Myndigheterna i Tensta fattade misstankar och bestämde att bidragstagarna måste 
infinna sig på socialbyrån, för att där hämta ut sina pengar. Det visade sig att en tred-
jedel inte kom! 

En uppfattning om hur omfattande bidragsfuskandet är ger också en rapport från 
Thore Jeppsson på utlänningssektionen vid Malmöpolisen, till Socialdepartementet, 
i mars 1993:

“Jag vill fästa departementets uppmärksamhet på det fusk som innebär att ett stort 
antal socialbidragstagare och arbetslösa får många och/eller långa nöjesresor till 
utlandet bekostade av socialförsäkringarna. Genom att de enskilda personerna un-
derlåter att meddela till socialtjänsten/arbetsförmedlingarna om resorna är det 
tyvärr mycket vanligt att bidrag utbetalas för perioder som tillbringas utomlands.

Mycken förslagenhet, initiativrikedom och osanning används för att få det att verka 
som om vederbörande personer befinner sig i Sverige hela tiden. Vänner och släktin-
gar brukar vara behjälpliga för att genomföra fusket.
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Vanligen går resorna till länder i Östeuropa, Afrika och Asien. Dessa länder har 
lägre kostnadsnivåer än vad Sverige har. På så vis räcker pengarna längre tid än 
om pengarna istället hade konsumerats i Sverige.”

Och vår handelsbalans försämras. 
Spenderas pengarna i Sverige bidrar de till arbetstillfällen i vårt land.

Jeppsson nämner två exempel:

“En man vistades i Libyen under fem månader. Vän/släkting i Sverige deklare-
rade honom som arbetslös alla fem månaderna. Oriktigt utbetalt belopp netto cirka 
30.000 kr.

En man vistades i Kenya under tre månader. Vän/släkting i Sverige deklarerade 
honom som arbetslös alla tre månaderna. Oriktigt utbetalt belopp netto cirka 18.000 
kr.”

Polisrapporten ger också exempel på att personer som återmigrerat till sina hemländer 
står kvar som folkbokförda i Sverige och åtnjuter diverse bidrag:

“Ett färskt exempel är detta: En kvinna reste med sina fyra barn till Sydamerika 
efter att ha smitit från tre månadshyror. Lägenheten i Sverige tömdes och övergavs 
utan att lägenhetskontraktet sades upp. Överföring av barnbidrag, bidragsförskott 
och hyresbidrag ägde rum från svensk bank till peruansk bank. När myndigheterna 
upptäckte fusket och stoppades vidare utbetalningar hade...redan 48.000 kr utbeta-
lats på oriktiga grunder.”

“Det är tyvärr inte ovanligt att ovan nämnda bidrag sätts in på bankkonton upp till 
två år efter att utvandring skett.”

Fusken omfattar även samlande av pensionspoäng och utnyttjande av svensk sjukvård 
vid tillfälliga besök i Sverige.

Denna typ av fusk underlättas genom det alltmer ökande bruket att betala ut offentliga 
transfereringar till konton som kan disponeras från utlandet. 

En annan typ av fusk är att med hjälp av “ambulerande” barn pumpa upp sin familjestor-
lek inför bidragsbeviljande myndighetspersoner. 

Tidningen Sunt Förnuft nr 5/98:

“I extremfall kan det röra sig om familjer med upp till tio barn, som rimligen inte kan 
vara makarnas egna. I de fall där de vuxna saknar försörjningsförmåga handlar det 
om direkta bidrag i storleksordningen 30.000 kronor i månaden.

Någon möjlighet att kontrollera familjeförhållandena finns inte, varför försäkrings-
kassorna tvingas acceptera den information som ges.”

Projekt Argus bedrevs under två år inom Migrationsverkets region Stockholm och 
lämnade sin rapport i december 2000. Syftet var att få fram en bild av på vilket sätt 
utländska medborgare fuskar till sig uppehållstillstånd och bidrag i Sverige. 

Ur Argus-rapporten:  “...Genom att inte stoppa utbetalningarna i samband med att 
verket fick vetskap om att B var svensk medborgare betalade man felaktigt ut 56.000 
kr till B. En kontroll med socialförvaltningen visade att han dessutom fick socialbi-
drag och andra bidrag...”

“Att Migrationsverket inte omgående reagerar när man får kännedom om att en 
svensk medborgare ansökt om asyl är minst sagt betänkligt. Detta ärende är tyvärr 
inte unikt. 

Under projekttiden har vi stött på ärenden där information kommit in, ibland till och 
med från sökanden själv, om att bistånd felaktigt betalats ut. Ändå har Migrations-
verket fortsatt att betala ut bistånd till den sökande.”

Argusrapporten tycks nu vara begravd och glömd, med de problem som den pekade 
på består. 

Merit Wager refererar den 11/9 -09 på sin blogg till en artikel i Gefle Dagblad om hur 
man genom dubbla identiteter kan få ut dubbla bidrag:
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“Somalier som redan hade uppehållstillstånd sökte asyl på nytt för att kunna kvit-
tera ut bidrag. Det handlar om ett helt nytt sätt att fuska med bidrag. Personer från 
Somalia som med hjälp av anhöriganknytning sökt och fått permanenta uppehåll-
stillstånd på ambassader utomlands har efter ankomsten till Sverige ansökt om asyl 
på nytt.”

En variant är alltså att få del av svensk välfärd utan att bo i Sverige. 

Från Riksdag&Departement den 13/9 -09:

“Missbruket av svensk välfärd ska stoppas

“Med nuvarande regler kan en EU-medborgare med familj anmäla att de ska flytta 
till Sverige och bli folkbokförda här utan att ha rätt att vistas i landet i mer än tre 
månader.”
 
“Enligt Migrationsverket är 7000 EU-medborgare folkbokförda i Sverige utan att ha 
uppehållsrätt här.

Folkbokföringen öppnar dörren till det svenska välfärdssystemet. Uppehållsrätt är 
däremot inte något krav för att få svenska bidrag.”

“Dessutom föreslår utredningen att personer från länder utanför EES-området ska 
strykas ur folkbokföringen om de blir av med sitt uppehållstillstånd. Med nuvarande 
regler går det att vara skriven i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd.”
 
”Enligt Skatteverket borde många av de utlandsfödande mammorna vara strukna 
ur svensk folkbokföring för att de har flyttat från Sverige men inte brytt sig om att 
meddela det.

Utredningen ifrågasätter också existensen för en del av barnen. Uppgifter om födel-
ser utomlands är svåra att kontrollera, påpekar utredningen.”

Id-lösa invandrare har också en möjlighet att uppge högre ålder än sin verkliga, vilket 
ger tidigare pension.

Det handlar inte bara om bidragsfusk i sig, och vad detta kan kosta skattebetalarna. 
Beloppen kan i enskilda fall dessutom bli helt svindlande. 

Ur Hallands Nyheter den 17/12 -09:

“Låtsassjuk fick miljoner i stöd

En fullt frisk man i 50-årsåldern misstänks för att ha bluffat till sig 7,8 miljoner 
kronor i bidrag av Försäkringskassan.”
 
“2004 blev mannen beviljad över 400 timmar i månaden i assistansersättning av 
Försäkringskassan. Det är drygt två heltidstjänster.

Mannen påstod för en läkare att han inte kunde röra sig, vilket gjorde det omöjligt 
att klara sig själv. Eftersom han inte ville anlita ett assistansbolag anställde han sina 
barn som personliga assistenter. Det får man inte om barnen bor i samma hushåll.

- Då skilde sig mannen från sin fru och barnen skrev sig hos sin mamma, berättar 
Karl-Arne Ockell.

Från 2004 fram till dags datum har Varbergsbon fått ut 7,8 miljoner kronor i bi-
drag. Av dem har 3,5 miljoner gått till att betala löner till barnen som har byggt upp 
smärre förmögenheter.”

Bedragarens namn:  Dourmouch Iachar Mestan, född 1956.

Det handlar här om:
 

• månadslöner på 100 000 kronor per person

• ersättningar som går till de egna barnen

Även där det inte handlar om direkt bedrägeri måste så generöst satta regler ifrågasät-
tas!
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4 g) Dubbla måttstockar

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att med den vida innebörd som ordet “rasism” kommit att ges, så 
förekommer en rasism gentemot svenskar i bedömningen av brott

• att brott där svenskar är gärningsmän och invandrare offer bedöms 
väsentligt strängare än de fall där invandrare är gärningsmän och svens-
kar offer

• att svenskars känslor väger lätt jämfört med muslimers

1. Allmänt

“Främlingsfientlighet och rasism” är ett begrepp som hamrats in genom återkom-
mande kampanjer. Däremot har det aldrig talats om “svenskfientlighet och rasism”, 
trots att den typen av brott förmodligen är både vanligare och grövre.

Brott mot invandrare bedöms således allvarligare än motsvarande brott mot svenskar. 
Detta har kunnat noteras vid flera fall av mord eller dråp. 

• Massmedia och politiker är snabba att rubricera brottet som “rasistiskt”, om offret är 
invandrare och förövaren svensk

• Uppmärksamheten blir väsentligt större än vid motsvarande brott mot svenskar.

• Vinklingen slår även igenom i domarna - där strängare straff utdöms mot svenska 
gärningsmän.

Massmedia, politiker och jurister använder sig här av dubbla måttstockar - svenskar 
tillmäts inte samma människovärde som invandrare.

2. Salem och Skogås

Jämte mordet på John Hron var kanske mordet på Daniel Wretström i Salem 
det grövsta av alla mord i Sverige på unga människor - ett överlagt mord med etniskt 
motiv. En lynchning, med många mot en.

• När Daniel stod och väntade vid busshållplatsen dök ett större gäng om minst tio per-
soner upp. Gänget, som till övervägande del bestod av invandrarungdomar, skränade 
och var högljudda. Hans utseende och klädsel väckte till liv en rad associationer hos 
gänget. Kort hår och bomberjacka innebär rasism, ansåg gänget varpå det gav sig på 
Daniel och misshandlade honom samtidigt som det skreks “svennejävel” och “rasse-
jävel”. Efter att Daniel redan låg medvetslös gick en yngling med arabiskt påbrå för att 
hämta sin storebror, som genomförde avrättningen. Storebrodern, Khaled Odeh, satte 
sig gränsle över Daniel och flera gånger högg en brödkniv i hans hals.

• Några veckor senare dödades en ung turk i Skogås, Salih Uzul, i samband med 
gängslagsmål. En manifestation hölls några dagar senare på Sergels torg för att 
uppmärksamma den döde, varvid statsrådet Ulrika Messing höll tal.

SALT nr 7 kommenterar medias förhållningssätt till mordet på Daniel Wretström i 
Salem den 9 december 2000 och jämför:

“Genomgående i alla de kampanjdrivande tidningarna har varit att tona ner 
grymheten i mordet och att framställa offret i dålig dager. Kommentarer utanför 
nyhetsplats har nästan helt saknats. 

Det kan jämföras med publiciteten kring Salih Uzuls död förra nyårsnatten. Uzul, 
19 år, knivhöggs till döds i ett större bråk där han deltog aktivt. Händelsen fick stort 

“Både SvD och DN hade med Uzels död 
i sina årskrönikor, däremot inte mor-
det på Wretström.” 

Ur “Invandring och demokrati”

“Det tycks som om svenska liv 
inte värderas särskilt högt av sven-
ska massmedier eller etablissemanget 
överlag. Inte heller av det egna rätts-
systemet värderas de högt...”

“...våldet mot svenskar skulle troligen 
inte vara så utbrett om det politiskt kor-
rekta etablissemanget inte hade skapat 
ett samhällsklimat  där vit hudfärg 
anses vara ond.” 

Ur “Politisk korrekthet”
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utrymme i flera dagar, och gav starkt eko på ledar- och debattsidor, och beskrevs 
från första början som ett rasistdåd. Regeringen uppvaktade offrets familj och var 
representerad vid manifestationen som hölls vid brottsplatsen, där en fingerad blod-
pöl gav fina bilder. Både SvD och DN hade med Uzuls död i sina årskrönikor. Där 
platsade däremot inte mordet på Wretström.

Skillnaden i nyhetsvärdering är inte svår att förklara. För media kunde Uzuls död 
enkelt passas in i den pågående kampanjen mot nynazism och vardagsrasism. Wret-
ströms död går däremot helt på tvärs mot den inkörda dramaturgin.”

Anders Isaksson kommenterade också Skogåsfallet i Dagens Industri den 9/2 -01:

“När politikerna i den goda viljans namn väljer att skydda minoriteter med extra 
hårda straff för rasistiska brott, riskerar de i stället en kategorisering som gör våld 
på principen om likhet inför lagen.

Rasistiska brott blir i praktiken svenskars brott mot invandrare, minoriteterna an-
tas ju per definition vara antirasister. Just så var det för ett år sedan i Skogås när 
mordet på en invandrare föranledde två statsråd att lägga blommor på mordplatsen 
och att proklamera kamp mot rasismen. Dessvärre kunde varken polisen, åklagaren 
eller domstolarna finna något uttalat rasistiskt motiv, bara ett vanligt gängbråk 
som gått snett.

När ett gäng unga invandrare nyligen mördade en skinnskalle i Sätra var det aldrig 
ens tal om någon liknande utryckning, brottet stämde inte med mallen: fel sorts of-
fer och fel sorts gärningsmän. Åklagaren avstod också från att rubricera dådet som 
rasistiskt och antydde i stället ‘ett politiskt motiv’, vad det nu kan innebära...”

Skogåsdråpet är intressant också ur en annan aspekt. Efter att förundersökningsle-
daren förklarat att det förmodligen inte rörde sig om ett rasistiskt brott utan om “van-
ligt” dödande våld blev stämningen hätsk bland turkar i Skogås. Sedan den turkiska 
familjen och olika invandrarorganisationer fått framträda i massmedia och kritiserat 
utredningen beordrade länspolismästaren Gunno Gunnmo ett byte av utredare. 

Här föll myndigheterna alltså undan inför en hotbild. Där offret är etnisk svensk före-
ligger aldrig motsvarande risker för kravaller och allmän skadegörelse.

3. Ronnie och Ronny

• Ett mordfall, snarlikt det i Salem, inträffade i Sollentuna år 2004. Offret var James 
White,  en vithyad  14-årig pojke  och  mördaren  var en yngling  med  invandrar-
bakgrund. Detta väckte ingen större uppmärksamhet i media, inte heller blev det 
några statsråds-tal.

• Detsamma gällde mordet på skinnskallen Ronnie Öhman på Södermalm i Stock-
holm år 1986 av ett gäng på fyra ungdomar, varav två invandrare. 

• Reaktioner blev det däremot efter dödsmisshandeln av Ronny Landin på en 
campingplats i Nynäshamn samma år, i ett fylleslagsmål på midsommarafton mellan 
skinnskallar och unga invandrare, där båda sidor var villiga att slåss.

I Landin-fallet blir gärningsmännen successivt demoniserade, få nyanser fanns och 
det största utrymmet ägnades offret. I Öhman-fallet var intresset däremot fokuserat 
på gärningsmännens utsatta situation, medan offret blev anonymt och bortglömt.

En stor manifestation anordnades några dagar efter Landin-dråpet på Sergels torg i 
Stockholm för att hedra offret. Landin fick också ge namn åt ett särskilt pris, Ronny-
Landin-priset, vilket delas ut av Riksförbundet Stoppa Rasismen till personer som 
gjort “insatser mot rasism och främlingsfientlighet”. Pristagare år 1992 var Bengt 
Westerberg.

4. Domar och skadestånd

Domen mot Khaled Odeh i Salem blev rättspsykiatrisk vård.

De tre skinnskallar som dödat Ronny Landin dömdes till fängelse i 4 till 6 år.
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Domen mot Ronnie Öhmans mördare blev i tingsrätten 4 och 5 års fängelse. Domen 
överklagades dock, och hovrätten upphävde domen. Det blev istället omhändertagan-
de enligt LVU. Lagen om vård av unga.

Skadestånd som tilldöms etniska svenskar blir ofta lägre än vad som tilldöms invan-
drare, även när brotten gentemot svenskarna är väsentligt grövre. 

Ur tidningen “Nationell Idag”, 16/09:

“Att en våldtagen flicka får 50.000 kronor i skadestånd, hälften av de 100.000 kro-
nor som en invandrarflicka i Landskrona tilldömdes för att hon inte fick göra praktik 
med sin slöja på sig, hade inte varit möjligt utan mediernas snedvridning.”

Ett krav från DO beskrivs på Fria Nyheter den 16/11 -09, mot Friskis och Svettis i 
Malmö. DO krävde 100.000 kronor till två muslimska kvinnor, vardera. Chefen 
hade uttalat sig negativt om deras religion.

Hur ofta tilldöms ens grovt fysiskt misshandlade skadestånd på sådana belopp?

Ett rekordbelopp från DO beskrivs på Spikharrys blogg den 19/2 -10:

“Diskrimineringsombudsmannen stämmer en bostadsrättsförening i Haparanda. 
Detta efter att en romsk familj nekats att köpa en lägenhet.”

“DO stämmer nu föreningen på totalt 400 000 kronor inför Haparanda tingsrätt”.

Spikharry jämför:

“Tag ett exempel, när Engla blev mördad av Anders ‘monstret’ Eklund tilldömdes 
dom anhöriga 50 000 till 75 000 kronor.

Högsta domstolen har fastställt beloppen till ca 50 000 kr vid uppsåtligt dödande och 
25 000 kr vid dödande som sker av oaktsamhet.

Normal ersättning vid våldtäkt är för närvarande 10 000 kr för sveda och värk samt 
75 000 kr för kränkning.”

5. Verklig “rasism”

Ann-Marie Begler presenterade den 16/3 -00 på DN Debatt en Brå-undersökning om 
ungdomsrånen, vilken bekräftade att invandrare är överrepresenterade bland gärn-
ingsmännen, svenskar överrepresenterade bland offren. 

I sina kommentarer skrev Begler: “De fysiska, psykologiska och ekonomiska kon-
sekvenserna till trots är det ändå frågan om inte den allvarligaste konsekvensen av 
ungdomsrånen kan bli en alltmer invandrarfientlig inställning i ungdomsgenera-
tionen, en grogrund för ökad vardagsrasism och i extrema fall ett ökat engagemang 
i grupperingar med invandrarfientliga ideal.”

Alltså: dessa ungdomsrån är allvarliga framförallt därför att de kan leda till rasism. 
Vad Ann-Marie Begler då bortsåg från var att redan rånöverfallen på svenskar till stor 
del var uttryck för rasism. Offren valdes ofta ut till offer just på grund av sin etniska 
tillhörighet. Tydligen uppfattade hon det inte som ett problem när offren är svenskar. 
Drabbade svenskar räknas inte på samma sätt som drabbade invandrare. 

Detta synsätt är Ann-Marie Begler alls inte ensam om, det har uttryckts av även många 
andra företrädare för etablissemanget. Det ingår i det politiskt korrekta paketet.

Samma sjuka tankegång manifesterade t ex ett polisbefäl i september 2009, efter unga 
invandrares bärsärkagång i flera av våra städer.

Ur SvD den 12/9 -09: 

“Natten till lördagen blev orolig på flera platser i Sverige. I Uppsala kastades sten 
mot en polisbil och flera bilar sattes i brand. Också på Västkusten kom larm om flera 
bilbränder och i Göteborg försökte någon tända eld på en spårvagn. Sedan mitten av 
augusti har minst 85 anlagda bilbränder rapporterats i Göteborg.” 

“Samtidigt ser polisen en annan oroande utveckling. Bilbränderna och stenkastnin-
gen orsakar starka reaktioner hos boende och allmänhet. 
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- Det som är riktigt allvarligt är att vi märker hur de rent rasistiska tendenserna 
växer fram. Vi får sådana påringningar från allmänheten och det är allvarligt.”

Kanske inte bra med vandaliseringen, men det verkligt allvarliga var att svenskar rea-
gerat mot vad som skett!

6. Känslor

Med religionen och känslor knutna till denna, verkliga eller föregivna känslor, gör 
muslimer anspråk på eftergifter från det svenska samhällets sida.

Svenskar kan också ha känslor och åsikter, men det räknas inte på samma sätt. Om 
de alls noteras är risken stor att det klassas som utslag av “rasism”, “fientlighet” eller 
“islamofobi”.

John Järvenpää:

“När heterosexuella svenskar uttrycker sig i ord kan det i millennieskiftets Sverige ge 
upp till fyra års fängelse, enligt lagstiftningen om hets mot folkgrupp. Det bedöms 
allvarligare att yttra ‘fel’ åsikt än att stjäla och göra inbrott liksom det kan bedömas 
allvarligare än normalgraderna av misshandel och vållande till annans död. Härtill 
kommer att svenskar saknar möjlighet att åberopa hetsparagrafen.”

”Som framgått kan svenskar inte åberopa hetsparagrafen eller väva in synpunk-
ter kring rasism om de anser sig ha utsatts för etniskt motiverade kränkningar. 
Lagen tycks därmed utgå från att svenskar inte heller anses hysa känslor i samma 
utsträckning som andra folkgrupper.  Om en svenska gruppvåldtas av ett invan-
drargäng som tycker att svenskor är mindre värda och därför ska våldtas, så anser 
rättsväsendet inte att det kan handla om rasism från gängets sida. Emellertid är 
det ingen känslomässig skillnad i upplevelsen av kränkningen och skräcken mellan 
Ida som gruppvåldtas av invandrare för att hon anses vara en i deras ögon mindre 
värd ’svennehora’, och Hassan som misshandlas av svenska rasister för att de anser 
honom vara en ’svartskalle’.” 

7. Tillmälen och tillmälen

Ur SvD den 8/5 -96:

“Att kalla någon för svartskalle är brottsligt. Det har ett 35-årigt butiksbiträde fått 
erfara. På tisdagen dömdes han av Huddinge tingsrätt till böter för förolämpning.

Dramat utspelades i februari i år i den butik som 35-åringen jobbar i. Den besöktes 
av en man med invandrarbakgrund. 35-åringen misstänkte att denne stulit varor, 
något som mannen förnekade. I samband med denna händelse kallade 35-åringen 
honom för ‘svartskalle’.

Den dömde har förklarat att han inte haft för avsikt att förolämpa mannen. Han 
hade bara svarat med samma mynt, eftersom han av mannen beskyllts för att 
vara rasist. 35-åringen får böta 600 kronor för sitt ordval.”

8. Namn och bild

Hur ska tidningar förfara med brottslingar? Ska namn och bild publiceras, och i så fall 
under vilka förutsättningar.

Ett kriterium skulle ju kunna vara att avvakta med sådant tills vederbörande är dömd 
och alltså befunnits skyldig.

Det kriterium man i praktiken följer verkar dock vara ett annat, nämligen om den 
gripne är svensk eller har annan etnicitet. 

När Hagamannen i Umeå greps publicerade Expressen både namn och bild inom några 
timmar.



92

Annat var det med Smygaren - enligt Jerzy Sarnecki en av “de allra värsta över-
fallsvåldtäktsmännen i svensk historia”. Han greps i juni 2008 och dömdes för 
sex våldtäkter.

Innan dess hade han 11 domar på sig. 

Media valde att inte publicera vare sig bild, namn eller uppgift om etnisk bakgrund.

Hans namn var Shino Mohamed Hashi och mannen kom till Sverige år 1989 som flyk-
ting från Afrikas horn.


