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“Partiet ska även på det internationella 
planet verka för en bra invandrarpoli-
tik i andra länder. Här har partiet en 
mycket viktig internationell uppgift.”

S-programmet “Jämlikhet, Valfrihet, 
Samverkan”, 1978

Kapitel 16: 
ANDRA VÄSTLÄNDER

Avsnitt

a) Allmänt 

b) Finland 

c) Norge 

d) Danmark 

e) Island 

f) Tyskland 

g) Nederländerna 

h) Belgien 

i) Storbritannien 

k) Frankrike 

l) Schweiz 

m) Österrike 

n) Kanada 

o) USA 

p) Australien 

r) Övriga länder av intresse 

s) Jämförelser 

t) EU och Medelhavet 

“Nationer, ska du veta, min son, lik-
videras på så sätt, att man först tar 
ifrån dem deras minne. Nationernas 
minnen av sitt eget förflutna, eller hela 
Europas minne, ja, vi insåg för sent 
hur nära vi hörde samman i denna 
gamla världsdel. Man vill förstöra 
våra böcker, vår bildning, vår historia. 
Andra skriver nu böcker åt oss, ger oss 
en annan bildning och tänker ut en an-
nan historia. Europa börjar glömma 
vad det en gång varit.”

Sven Delblanc, “I draksåddens tid”

“Europe is now, for the first time in 
modern history, a continent of mi-
grants. Of the 375 million people in 
Western Europe, 40 million are living 
outside their country of birth. In al-
most all Western European countries, 
the population of immigrants and their 
children approaches or surpasses 10 
percent.” 

“Reflections on the Revolution in 
Europe”, Caldwell 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att den enda rimliga jämförelsen är med andra ekonomiskt utvecklade 
länder, inte med länder i tredje världen och grannländer till oroshärdar

• att Sverige inte är unikt - samma process har drivits fram i de flesta 
västländer

• att processen är särskilt orimlig i Sverige, som aldrig varit kolonialmakt 
och inte i modern tid startat något angreppskrig

• att Sverige inte desto mindre intar en tätposition beträffande invandring 
och en jumboplats beträffande integration

För samtliga kapitel i vitboken gäller 
att de kan putsas, uppdateras och 
kompletteras. 

I synnerhet gäller för detta kapitel 
16 att det är ofullständigt och pre-
liminärt - det kommer att ta tid innan 
alla viktiga faktabitar om olika län-
der hamnat på plats. I detta arbete 
välkomnas alla tips och all hjälp:

vitbok.se@hotmail.com
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16 a) Allmänt

Sverige är på en gång både unikt och icke unikt.

Unikt är Sverige på två sätt:

A.

Sveriges historiska bakgrund såväl som geografiska läge skiljer sig från de flesta andra 
västländers.

• Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Belgien har varit kolonialmakter

• Tyskland och Italien var angriparstater i Andra världskriget

• Spanien, Italien och Grekland lägger nära de områden, varifrån migranterna kom-
mer.

• USA, Kanada och Australien är invandringsländer.

För Sverige har inga av dessa faktorer gällt. Vi har ingen grund för skuldkomplex. Ej 
heller finns andra kopplingar som grund för en omfattande invandring från utomeu-
ropeiska länder.

Jämfört med övriga västländer borde Sverige därför ha mindre av asyl- och anhörig-
invandring.

B.

Sverige har - trots denna bakgrund - haft en väsentligt mer omfattande asyl- och an-
höriginvandring än andra västländer, per invånare. 

Under 30-årsperioden 1980-2009 beviljades totalt 1,2 miljoner PUT, varav nära 1 mil-
jon gick till asyl- eller anhöriginvandrade.

Icke unikt är Sverige om man ser till asyl- och invandring i allmänhet, från länder i 
Afrika och västra Asien. Samma process har skett och sker i andra västländer.

Det är samma drivkrafter och mekanismer - samma politiska ambitioner - som verkar. 
Det rör sig i grunden inte om några specifikt svenska förhållanden.

Man brukar tala om “push-” och “pull-”faktorer: 

• Å ena sidan det som stöter bort, dvs eländet i det land man söker sig bort från, fat-
tigdom och/eller förtryck 

• Å andra sidan det som lockar och attaherar, dvs välståndet och tryggheten i det land 
man söker sig till. 

Betydelse har sedan dels agerandet från dem som migrerar, dels de möjligheter som 
gränskontrollen och regeltillämpningen ger i mottagarlandet. 

Vad som tillkommit jämfört med situationen för ett halvsekel sedan är: 

• ökad kunskap i fattiga länder om välståndet i bl.a. Sverige 

• förbättrade kommunikationer, genom flyget 

• organiserade nätverk för människosmuggling 

• kunskap om fungerande metoder för att få stanna i Sverige 

• landsmän är, som “magnet” och hjälp. 

För Sverige som för andra västländer har FN, EU och olika konventioner spelat roller 
i utvecklingen. 
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Vad som särskiljer invandringen till Sverige från många andra länder är att det i högre 
grad rör sig om en bidragsinvandring. Till Sverige kan man komma utan att behöva 
klara sin försörjning genom eget arbete - detta kan vara en förklaring till att så många 
väljer just Sverige som mål framför andra västländer. En annan förklaring kan vara att 
utsikterna att få stanna är större i Sverige. 

I fokus för denna genomgång av förhållandena i andra västländer ska stå vilka åt-
gärder som föreslås, diskuteras eller genomförs för att motverka de problem som följt 
med den omfattande fjärrinvandringen. 

Intressant är också vilka åtgärder som vidtagits för att strypa yttrandefriheten och 
förtrycka opposition. 

Nedanstående faktamall är dessutom en utgångpunkt. Här har uppgifterna beträf-
fande Sverige lagts in: 

Helt lätt är dock inte att få fram jämförbar statistik. Många av faktauppgifterna för de 
olika länderna är hämtade från webbsidan “Nationmaster” (www.nationmaster.com), 
men då dessa förefaler osäkra har de satts in parentes. T ex skulle enligt Nationmaster 
antalet utrikes födda i Sverige vara bara 1,1 miljoner och andelen 12,3%. För Finland 
stämmer dess uppgifter än mindre. 

Bara där andra uppgifter inte funnits att tillgå anger vi fortsättningsvis uppgifter från 
Nationmaster, men då inom parentes. 

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd SD, 3% 2006

9, 3 miljoner

1,3 miljoner

100.000-500.000

14%

1-5%

 irakier

mitten av 80-talet

 77.000

ca 50.000

 Partiskillnader i parlamentet Inga
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16 b) Finland

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd Sannfinländarna, 4% 2007

5, 3 miljoner

233.000

-

4,4%

-

somalier?

-

15.200

-

 Partiskillnader i parlamentet Både ja och nej-

Finland har sitt särskilda intresse inte bara genom att det är vårt närmaste grannland i 
öster. Dessutom delar Sverige och Finland under många sekler en gemensam historia. 
Fram till år 1809 var vi ett land.

Därefter har våra folk gjort mycket skilda erfarenheter. Inte bara genomled Finland ett 
brutalt inbördeskrig 1918. Tjugo år senare hamnade Finland dessutom i krig med Sov-
jetunionen, två gånger. Norra Finland förhärjades svårt vid den nazityska reträtten. 

Dessa erfarenheter kan möjligen förklara den skarpa kontrasten mellan svensk och 
finsk invandringspolitik. Statistiken vittnar om en mycket återhållsam finsk linje. Om 
detta har länge rått politisk konsensus. Alla partier har varit överens på ett självklart 
sätt och inga media har bedrivit några snyftkampanjer. 

Under senare år har Finland dock utsatts för hård press att rätta in sig i pk-ledet. Som 
konsekvens av detta har även vissa partiskillnader börjat framträda, där Sannfinlän-
darna tillhör de mest invandringskritiska. Sannfinländarna leds av Timo Soini.

Fortfarande är det dock möjligt att i Finland, när ämnet diskuteras, att kalla en spade 
för en spade.

Socialdemokraterna har tagit fram ett förslag på nytt invandringspolitiskt program , 
med titeln ”Maassa maan tavalla” - i översättningen ungefär ”I landet på landets 
sätt” eller ”Ta seden dit man kommer”.

Bakgrunden är ett misslyckande med den finländska invandringspolitiken: i Finland 
finns personer som varit där i närmare 20 år som ändå inte kan språket ens hjälpligt. 

Jutta Urpilainen, s-ordförande:

”’I landet på landets sätt’ betyder också att när man kommer till Finland ska man 
lära sig språket. Det kan vara svenska, det kan vara finska, men ett språk ska man 
lära sig så att man kan bli en del av samhället. Det betyder också att den som är i 
arbetsför ålder ska arbeta, precis som alla andra i Finland.”

Ur Hufvudstadsbladet den 21/2 -10:

“Mångkulturellt inte bra för Finland”

Vi släpper in för många utlänningar och kvotflyktingar ska vi helt sluta ta emot. 
Finland får inte bli ett mångkulturellt samhälle. ...orden är Samlingspartiets Wille 
Rydmans.”

“Rydman har i likhet med Centerungas ordförande Antti Kurvinen högljutt kritiserat 
den ‘alltför slappa’ utlänningspolitiken.... Hur många människor vi tar hit påverkar 
inte bara Finlands utan EU:s och hela Europas framtid, säger Rydman.

“- Vi ska inte ta emot flera invandrare än vi kan integrera i det finländska samhället 
och vi ska inte ta emot dem i för snabb takt.

Enligt webbsidan “Nationmaster”  skulle an-
talet utrikesfödda i Finland vara bara 156.000 
eller 3% av befolkningen. Webbadressen 

Denna webbadress ger dock ett mer detaljer-
at och tillförlitligt besked:

http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2009/vaerak_
2009_2010-03-19_tie_001_sv.html 

Adderar man uppgifterna i de två rutorna 
“födelseland utländskt” blir det 93.536 + 
139.647 = 233.000. Som andel av en be-
folkning på 5.351.000 blir det  4,4%.
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Vad förorsakar utlänningarna för problem? 

- Det blir problem om de inte integreras, inte lär sig tala finska, inte vet hur vårt lag-
stiftning och vårt samhälle fungerar och bara umgås med varandra.”

“Släpper vi in för många utlänningar i dag? 
– Det gör vi, men det är ändå inte alls så illa som i Sverige, som är ett av de värsta 
exemplen på en misslyckad utlänningspolitik.
Forskare säger att vi behöver fler utlänningar eftersom det i framtiden är brist på 
arbetskraft.
- Det är en svår fråga. Det är okej om de kommer hit för att jobba, men i dag är det 
ju inte så. Nu tar vi hit folk av humanitära skäl, folk som inte har någon utbildning. 
Dagens invandrarpolitik är ingen lösning på behovet av arbetskraft.

Så vi ska bara ta hit utlänningar vi har nytta av? 
- Exakt. Om någon behöver asyl är det nog okej, det är humant att bevilja asyl åt en 
behövande, men ska vi ta hit dem så att de aldrig åker tillbaka? Inte kan vi lösa tredje 
världens problem på det sättet.”

“Ska vi sluta ta emot kvotflyktingar? 
- Det tycker jag.

Vad anser du om visionen om ett mångkulturellt Finland? 
- Det är inte bra, eftersom idén består av att det i samma samhälle finns många olika 
sätt att tänka, till exempel så att vissa kan leva efter sin egen sharialag och andra 
följer finländsk lag. I Storbritannien är det problematiskt när domstolar som tilläm-
par sharialagen tillåts. Jag har inget emot muslimer, men samma regler och lagar 
ska gälla för alla.

Ditt resonemang liknar Jussi Halla-ahos.
- Det finns nog skillnader mellan oss, han har till exempel talat respektlöst om utlän-
ningar, men han har också sagt många bra saker om mångkulturalitet. Det är en idé 
som måste kritiseras.

Var tycker ni lika? 
- Vi är mot ett mångkulturellt samhälle. Halla-aho har öppet talat mot mångkultur-
alitet och det tycker jag är bra.

Hur ser du på det att din linje strider mot Samlingspartiets linje? 
- Visst gör den det, men ett ungdomsförbund ska ju vara ett par steg före moderpar-
tiet.”

Merit Wagers blogg den 22/3 -10:

“...ger finansminister Jyrki Katainen i en intervju i Hufvudstadsbladet exempel på 
vad regeringen har gjort för att lugna ner upprörda finländares känslor när det 
gäller asylinvandringen:

Ett exempel är det som regeringen redan har åtgärdat, det att invandrare inte ska 
ha bättre sociala förmåner än finländare. Ett annat är att det bland asylsökarna 
finns människor som egentligen inte söker asyl utan finländsk levnadsstandard. De 
belastar mottagningscentralerna och asylprocesserna och försvårar hjälpen till dem 
som på riktigt är i nöd.”

Wagers blogg den 7/12 -09:

“...åldersbestämning av s.k. ensamkommande barn införs, liksom en skärpning av 
familjeåterföreningsreglerna. Den 4 december beslutade regeringen också om en 
sänkning av utkomststödet (dagersättningen) med minst 30 %, i vissa fall upp till 80 
% för att, som det sägs: ‘minska antalet ogrundade asylansökningar’.”
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16 c) Norge

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd Fremskrittspartiet

4, 8 miljoner

459.000

ca 100.000

11,4%

ca 2%

pakistaner 

80-talet

59.000

-

 Partiskillnader i parlamentet Frp, 23%

Norge är det land med vilket Sverige har sin längsta gräns. Så sent som 1905 var Norge 
i union med Sverige (sedan 1814). Språkligt är Norge det land som står oss närmast.

I likhet med Sverige har Norge under många år bedrivit en “generös flyktingpolitik” 
och de politiskt korrekta ett starkt inflytande - det var ju norska stortinget som gav 
Nobels fredspris till Henry Kissinger!

En påfallande skillnad jämfört med Sverige är dock att i Norge finns ett stort parti som 
motsätter sig denna politik: Fremskrittspartiet (FrP).

FrP grundades 1973 av Anders Lange, leddes 1978-2006 av Carl I Hagen och har nu 
Siv Jensen som ordförande. I stortingsvalet år 2009 gjorde FrP sitt hittills bästa val 
och fick 22,9% av rösterna, vilket gav 41 mandat och befäste FrP:s position som Norg-
es näst största parti.

En påminnelse om antalet muslimer i Norge gavs genom att aktion av muslimska taxi-
förare i Oslo i februari 2010, i protest mot Muhammedteckningar. Under några tim-
mar var Oslo mer eller mindre lamslaget.

Statistik kring överfallsvåldtäkter i både Oslo och Stavanger har år efter år visat på ett 
tydligt mönster: förövarna har nästan undantagslöst utomeuropeisk bakgrund. I flera 
fall var de taxiförare!

Flera av våldtäktsmännen i Oslo har varit asylsökande. Av den anledingen har norska 
polisen fått direktiv att prioritera tvångsutvisningar av sådana personer.

Verdens Gang, den 11/12 -09:

“Vil forebygge overfallsvoldtekter med uttransport av asylsøkere”

“Asylsøkere som begår voldtekter og får avslag på søknaden, skal uttransporteres så 
fort som mulig, mener justisministeren.”

“4000 utlendinger skal sendes ut av Norge

Natt til søndag forrige helg ble 30 irakere som har fått avslag på asylsøknaden eller 
blitt utvist fra Norge, hentet på Trandum og satt på et chartret fly til Bagdad. Blant 
dem var 11 straffedømte.”

Fria Tider, den 6/2 -10:

“Målet är att tvångutvisa omkring 5 000 personer, nästan 2.000 fler än förra året. 
Nästa flyg är redan bokat, och utvisningarna innebär nytt rekord.
 

I januari förra året sökte över 1300 personer om asyl i Norge. I januari i år har an-
talet minskat till 800 personer. Storberget tror att nedgången kan relateras till det 
faktum att Norge nu tvångsutvisar fler än tidigare. Det avskräcker fler från att ta sig 
hit. Istället tar de sig till länder som Sverige, vars utvisningar (även den där Norge 
var inblandade) enbart riktats mot dömda grovt kriminella.
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En av anledningarna till satsningen på utvisningar är, enligt den norske socialde-
mokraten och justitieministern Storberget, att Norge har problem med att icke-väst-
liga invandrare våldtar alldeles för många norskor om de får springa omkring fritt i 
landet. En debatt, mycket olik den svenska, blossade nämligen upp sedan Oslopolisen 
visat att samtliga överfallsvåldtäkter under ett år i huvudstaden hade begåtts av icke-
västliga invandrare.”

Fria Tider, den 20/3 -10:

“Norska skolbarn i minoritet år 2021”

“ Föräldrar till elever i Norge oroas över en utveckling där allt färre elever klarar av 
att prata norska. I Fjell skola planerades det att splittra en klass med norska barn 
för att sprida ut dem i problemklasser med invandrarbarn, något som väckte starka 
protester från de norska föräldrarna, meddelar Verdens Gang.

Problematiken är densamma över hela Norge och det är inte bara nyanlända in-
vandrare som har problem med norskan, utan även andra och tredje generationens 
invandrare uppvisar detta språkliga handikapp.

Redan nu är det norska språket i minoritet i 58 skolor, på bara fem år har siffran 
ökat med 45 procent.” 

“Samtidigt som antalet invandrare ökar i norska skolor rapporteras det också om ett 
större judehat i skolorna.”

Sverige Radio , den 18/3 -10:

“Norge tog förra året emot över 2 400 ensamkommande flyktingbarn, en ökning 
med 75 procent jämfört med året före. I år väntas antalet minska dramatiskt sedan 
Norge nyligen har skärpt sin flyktinglagstiftning.

Tidigare fick ensamkommande flyktingbarn permanent uppehållstillstånd i Norge, 
men nu ges de tidsbegränsade uppehållstillstånd tills de fyller 18 år, då de tvingas 
lämna landet. 

Den nya lagen har redan fått effekt, säger Hanne Mathisen på FN:s flyktingorgan 
UNHCR. 

- Man ser en klar reduktion i antalet ensamkommande barn som har sökt sig till 
Norge i början av 2010.”

I Norge har man åldersundersökt, genom tandprovtagningar, åldern hos ensamkom-
mande “barn”. Det visar sig att nio av tio ljugit om sin ålder och är äldre än vad de 
uppgivit.

Aftenposten den 5/8 -09:

“Tidligere har disse tanntestene vist at ni av ti er eldre enn de sier selv.”

Wagers blogg den 25/3 -10:

“Nyligen kunde man läsa att antalet asylsökande ensamkommande unga minskat 
drastiskt i Norge. Samtidigt har antalet asylsökande ensamkommande unga ökat 
kraftigt i Sverige. 

I Norge (liksom i Danmark och Finland), gör man olika tester för att försöka bestäm-
ma dessa unga asylsökandes ålder och har dessutom uttalat, att man också vill hjälpa 
människor på plats och bland annat bygga och finansiera barnhem i de asylsökandes 
hemländer.”

Wagers blogg den 7/12 -09:

“Från den 1 januari 2010 skärper Norge kraven för anhöriginvandring, meddelar 
Justitie- och polisdepartementet. Ett fyraårskrav för familjeetablering införs i Norge. 
Det är ett tillägg till det åtstramningspaket som den norska regeringen beslutade om 
i september 2008 för att, som det sägs i pressmeddelandet, ‘reducera antalet asyl-
sökande’.

Fyraårskravet innebär att den som själv är flykting eller har fått uppehållstillstånd 
på humanitär grund eller som anhöriginvandrad, måste ha arbetat eller utbildat sig 
i fyra år i Norge innan familjemedlemmar kan beviljas uppehållstillstånd i landet.”
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16 d) Danmark

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd Dansk Folkeparti

5, 5 miljoner

415.000

-

9%

-

turkar

80-talet

56.000

-

 Partiskillnader i parlamentet DF, blocken

Danmark har sitt särskilda intresse då landet i likhet med både Sverige och Norge ti-
digare varit i pk-iternas grepp och bedrivit en “generöst flyktingpolitik”, men nu tänkt 
om och sedan flera år börjat strama åt.

En central roll har därvid spelats av Dansk Folkeparti, grundat 1995 av Pia Kjers-
gaard och alltjämt med henne som partiledare. I folketingsvalet 2007 fick partiet när 
14% av rösterna och vann 25 mandat.

DF sitter inte i regeringsställning men har ingått i regeringsunderlaget och har fått 
gehör för sina förslag från övriga partier.

Det har gällt anhöriginvandring, som inte beviljas åt bidragstagare. 

Sydsvenskan den 15/3 -10:

“Den danska regeringen och stödpartiet Dansk folkeparti har enats om ...skärpta 
regler för familjeåterförening. I dag får äkta makar inte ha tagit emot socialbidrag 
på ett år för att en familjeåterförening ska kunna bli aktuell. Den tidsfristen vill re-
geringen med Dansk folkepartis hjälp förlänga till tre år.”

Det har också gällt åtgärder mot uppenbart asylbedrägeri:

“Avtalet ändrar också villkoren för flyktingar som reser tillbaka till det land de flytt 
ifrån. Om de framöver reser till hemlandet utan att först ha fått tillstånd till det kan 
de få uppehållstillståndet i Danmark indraget i tio år. I dag finns inga begränsning-
ar för sådana resor.”

Efter tillträdet av den nya regeringen 2001 - en koalitionsregering ledd av Venstres 
ordförande Anders Fogh Rasmussen - har den danska invandringspolitiken skärpts på 
flera punkter. Som resultat av detta har asyl- och anhöriginvandringen till Danmark 
minskat påtagligt. 

Av tidningsklipp efter det danska valet det året  kan följande utläsas om den nya dan-
ska regeringens program kring invandringen: 

• Flyktingbegreppet ska snävas in så det endast avser den som uppfyller kraven enligt 
Genevekonventionen

• Flyktingar ska inte kunna resa på semester till sitt  gamla hemland,  då ska  deras 
uppehållstillstånd omprövas

• Permanent uppehållstillstånd ska man kunna få först efter sju år i Danmark

• Detsamma gäller rätten till socialbidrag

• Rätten till familjeåterföreningar görs mer restriktiv, det är inte självklart att den ska 
ske i Danmark.
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• Asylsökande som döljer sin rätta identitet, försvinner under ett asylärendes behan-
dling eller på annat sätt försenar processen, avvisas.

• U-länder som vägrar ta emot sina egna medborgare, som avvisats eller utvisats, från-
tas danskt u-bistånd

• Den obligatoriska hemspråksundervisningen tas bort.

För medborgarskap i Sverige räcker det med 5 års boende i landet, det innefattar inget 
trohetslöfte mot landet, inget språkkrav och inget krav på samhälls-kunskap. Dubbla 
medborgarskap accepteras.

I Norge gäller 9 års boende i landet, trohetslöfte vid ceremoni, språkkrav och krav på 
samhällskunskap. Dubbla medborgarskap accepteras inte.

Det danska medborgarskapstestet är ganska svårt. Vid provtillfället i december var det 
55% som klarade det. Vid provtillfället dessförinnan var det bara 42%.

Danmark beviljar heller ite PUT på det som Sverige gör.

“I Sveriges väntrum”:  “I Danmark går ett avslag inte att överklaga om det varit 
enigt. Tillståndet är från början inte permanent utan omprövas två gånger. Därefter 
går det att söka ett permanent tillstånd. Detta beviljas om den sökande lyckats med 
sitt ‘integrationsprogram’.”
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16 e) Island

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd -

320.000

(23.000)

-

(7,7%)

-

filippiner

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Inga

Island tas här med då det är ett nordiskt land. Den utomeuropeiska invandringen till 
Island har - rimligen pga läget - varit liten. Invandringspolitik finns därför knappast 
med på något partis prioriteringsllista. 

Från webbsidan “Arbeidsliv i Norden”:

“På Island började invandrarna komma först på 90-talet. 1996 fanns det 5 357 in-
vandrare, eller 1,8 procent av befolkningen. En tredjedel av dessa var från resten av 
Norden. I början av 2009 hade antalet ökat till 28 644 personer, eller nio procent 
av befolkningen. Finanskrisen har drabbat Island hårdast av de nordiska länderna, 
samtidigt som invandrarna har bott där relativt kort tid och därför flyttar lättare 
dærifrån.

Under de första nio månaderna i år flyttade 3 538 utländska medborgare från Is-
land, medan 2 793 flyttade dit. Det innebar att det blev 750 färre invandrare på 
Island, vilket ändå inte är en minskning med mer än 2,5 procent.”

Kännetecknande kring invandrare på Island synes vara:

- huvudsakligen från andra länder i Europa

- mest arbetskraftsinvandrade

- hög rörlighet, med både invandring och utvandring 

Den största invandrargruppen utgörs av polacker, 8.500. 

De största utomeuropeiska invandrargrupperna - och nästan enda - är filippiner (750) 
, thailändare (550) och kinseser (380). Det rör sig alltså asiatiska grupper med lågt 
brottsdeltagande och hög självförsörjningsgrad.

En uppgift (återstår att få bekräftat) säger att för att få isländskt medborgarskap måste 
man byta namn, till ett isländskt.
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16 f) Tyskland

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd NRP

82 miljoner

(10,2 miljoner)

ca 4 miljoner

(12,3%)

ca 5 %

turkar

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Inga

Tyskland är på en gång ett av våra grannländer samt EU:s både befolkningsrikaste och 
ekonomiskt starkaste land. Det gör utvecklingen i Tyskland extra intressant.

Precis som i Sverige har man fått erfara det problemet att invandrare i minskad ut-
sträckning är självförsörjande genom eget arbete. Antalet invandrare mer än fördub-
blades mellan år 1971 och år 2000, men antalet i arbete förblev oförändrat.

Ur “Reflections on the Revolution in Europe”, Caldwell: 

“...the number of foreign residents in Germany rose steadily between 1971 and 2000 
- from 3 million to about 7,7 million - but the number of employed foreigners in the 
work force did not bulge. It stayed rock steady at roughly 2 million people. In 1973, 
65 percent of German immigrants, were in the workforce; in 1983, a decade later, 
only 38 percent were.” 

Från Integrationsbloggen den 19/11 -09:

“Det tar 15 år att bli medborgare i Tyskland 

Det talas ofta om olika regler för att bli medborgare, men mindre ofta om de kon-
sekvenser som reglerna innebär. Nya Focus Migration handlar om debatten om och 
regler för dubbelt medborgarskap i Tyskland. Där finns en intressant tabell som 
visar antalet år som en utländsk medborgare i genomsnitt bor i Tyskland innan 
han/hon naturaliseras och blir medborgare. Uppgifterna var så anmärkningsvärda 
att jag letade upp motsvarande uppgifter för Sverige (SCB, Beskrivning av Sveriges 
befolkning). Skillnaderna är enorma. I Sverige byter en utländsk medborgare till 
Svenskt medborgarskap efter i genomsnitt 3,8 år efter folkbokföring. I Tyskland 
sker det i genomsnitt efter 15,1 år. Skillnaden är 11,3 år!!! Skillnaden är lite mindre 
för utländska medborgare från Afrika och Asien (9,7 respektive 8 år).

Anledningen är med största sannolikhet de olika reglerna för att beviljas medborg-
arskap. Inte endast krav på vistelsetid, utan också andra krav i Tyskland som att 
vara självförsörjande, inte ta emot bidrag och kunna tala språket.”

I en tysk delstat har det varit aktuellt med en åsiktstest av utlänningar som ansöker 
om tyskt medborgarskap.

Ur norska Dagbladet, januari 2006:

“Muslimer i den tyska delstaten Baden-Württemberg rasar mot vad de anser är ett 
brott mot grundlagen.” 
 

“Testet ska visa om muslimerna är villiga att acceptera grundlagen och låta sig in-
tegreras i det tyska samhället. 
 

Testet består av en rad frågor som invandrare måste besvara om de vill bli tyska 
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medborgare. De potentiellt nya landsmännen får 30 frågor, och frågorna handlar 
om allt från hedersmord till hustrumisshandel.

- Frågorna utarbetades speciellt för muslimer, säger Günter Loos från regeringen i 
Baden-Württemberg till Netzeitung.

Justitieministern i delstaten, Ullrich Goll från det liberala partiet FDP, försvarar tes-
tet.”

Den tidigare tyske förbundskanslern, Helmut Schmidt, tillhör dem som senare varnat 
för konsekvenserna av en alltför omfattande invandring. Han erkände sig ha medver-
kat till att utforma en alltför naiv politik.

En faktor av särskild betydelse för de tyska hållningen gentemot invandrare är skuld-
komplexet sedan nazi-tiden och världskriget. 
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16 g) Nederländerna

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd Frihetspartiet

15, 5  miljoner 

(1, 7 miljoner)

-

(10%)

-

indonesier

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Ja

Nederländerna intar en särställning genom å ena sidan sin traditionellt sett extremt 
liberala inställning till invandring och invandrare, å andra sidan sina blodiga erfaren-
heter under senare år. 

• År 2002, under en valrörelse, mördades partiledaren Pim Fortuyn år 2002. Mördar-
en uppgav efteråt att motivet var att stoppa Fortuyn från att “framställa muslimer som 
syndabockar”.

• Två år senare, 2004,mördades även filmaren Theo van Gogh. Det skedde på öppen 
gata och förövaren var en fanatisk muslim. Motivet var att von Gogh tillsammans med 
Ayan Hirsi Ali framställt filmen “Submission” (Underkastelse), som kritiserade is-
lam.

Pim Fortuyns invandringskritiska parti, “Pim Fortyns lista” fick i valet 2002 17% av 
rösterna.

Idag har representeras invandringskritiken i Nederländerna av ett annat parti,  Fri-
hetspartiet. Det grundadest av Geert Wilders, som också är dess ledare. Wilders har 
tidigare suttit parlamentet för ett annat parti.

Frihetspartiet har haft stora valframgångar och har goda utsikter att efter förestående 
val 2010 bli parlamentets näst största parti.

Till Geert Widers popularitet bidrar frispråkigheten gentemot islam, inte minst genom 
filmen “Fitna”. Detta har resulterat i att Wilders dels är dödshotad av muslimer, dels 
står under åtal  från myndigheterna i Nederländerna.

Kritik och eftertanke kring den förda invandringspolitiken förekommer uppenbarli-
gen även från företrädare från andra partiet, ungefär som i Danmark.

Från “Nätverk mot politisk korrekthet”, den 26/1 -09:

“Nederländska Arbetarpartiet verkar ha insett vart eftergiftspolitiken har fört landet. 
Lilianne Ploumen, partiets ordföranden säger i en intervju; - ‘The mistake we can 
never repeat is stifling criticism of cultures and religions for reasons of tolerance’. I 
artikeln i International Herald Tribune som just behandlar detta skifte i attityd sägs 
vidare; ‘Government and politicians had too long failed to acknowledge the feelings of  
loss and estrangement felt by Dutch society facing parallel communities that disregard 
its language, laws and customs.’ och ‘The street is mine, too. I don’t want to walk away 
if they’re standing in my path.’

Den ståndaktiga kvinnan Ploumen säger vidare att, ‘The success of the integration 
process is hindered by the disproportionate number of non-natives involved in crimi-
nality and trouble-making, by men who refuse to shake hands with women, by burqas 
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and separate courses for women on citizenship.’ och ‘We have to stop the existence of 
parallel societies within our society.’
Det var ord och inga viser det, och från ett vänsterparti dessutom, än kanske det finns 
hopp.”

År 2006 infördes krav på språk- och medborgarkunskap för att få invandra till Neder-
länderna. En effekt har blivit minskad anhöriginvandring.

År 2006 förekom tidningsuppgifter om att den holländska regeringen vill förbjuda 
burka på allmän plats.

År 2004 rapporterades om att många holländare inom medelklassen emigrerar, inte 
minst pga av det misslyckade multikulturella experimentet.
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16 h) Belgien

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd Vlaams Belang

10, 5  miljoner 

-

-

-

-

araber (?)

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Ja

Belgien är särpräglat som land genom att det består av två befolkningsrupper: flam-
ländare och valloner.

Anmärkningsvärt beträffande Belgien är också att det invandringskritiska partiet 
Vlaams Blok - som haft stora valframgångar - upplöstes år 2004, efter att ha fällts i 
domstol. För “rasism”. En dom som skulle ha försvårat partiets verksamhet.

Istället bildades ett nytt parti “Vlaams Belang”. I likhet med det tidigare är det nya 
partiet invandringskritiskt, samtidigt som det förespråkar självständighet för Flan-
dern.  Partiledare är Frank Vanhecke, som tidigare var ledare för Vlaams Blok.

I riksdagsvalet 2007 fick partiet 12% av rösterna. I kommualvalet i Antwerpen året in-
nan hade det i koalition med ett annat parti fått 33,5% av rösterna.
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16 i) Storbritannien

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd British National Party (BNP)

61, 5  miljoner 

(5,4 milj.)

ca 2 miljoner

(9%)

3,3%

-

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Ja

Storbritannien intar en särställning genom de tidigare försöken från den konservative 
parlamentsledamoten Enoch Powell säga ifrån om vart den förda politiken skulle 
leda. Mest känd är Powell för sitt tal “Rivers of Blood” 1968.

Powells tal slutade med:

“När jag ser framåt fylls jag av förutsägelser; som romarna tycker jag mig se en 
‘Tiberfloden skummande av blod’. 

Detta tragiska och motspänstigt förnimbara som vi åser med skräck på den andra 
sidan Atlanten men som där är invävd i historien och statens själva existens, kom-
mer till oss här av vår egen vilja och vår egen försummelse. Verkligen, det är här. I 
numerära termer, det kommer att vara av amerikanska proportioner långt innan 
slutet av detta århundrade.
Endast resolut och brådskande handling kommer att avvärja det. 

Huruvida det kommer att bli allmänhetens vilja att kräva det, vet jag ej. Vad jag vet 
är att se det, men inte tala om det, skulle vara ett stort förräderi.” 

Reaktionen från partiledningen blev omedelbar - Enoch Powell  ströks från torys  
skuggregering. 

Enoch Powells demografiska förutsägelser har dock visat sig stämma - de har inte bara 
besannas, utan överträffats.

Ur “Reflections on the Revolution in Europe”, Caldwell: 

“A fifth of the children in Copenhagen, a third of the children in Paris, and half of the 
children in London are born to foreign mothers.” 

Har denna invandring varit bara en tillfällighet, en kedja av händelser som bara gav 
detta resultat? Eller ingick det snarare i en medveten politisk strävan? 

Enligt mediauppgifter 2009 fanns en hemlig plan inom Labour för att göra Storbritan-
nien mångkulturellt.

Ett växande folkligt missnöje över invandringspolitikens konsekvenser har lett till 
framgångar för BNP, British National Party, med Nick Griffin som ledare. År 
2009 hade BNP valframgångar, genom att i Europaparlamentsvalet få över 6% av 
rösterna och vinna två mandat.

65% av av engelsmännen har uppfattningen att nyanlända utlänningar får en mer 
fördelaktiga villkor beträffande bostäder och socialbidrag.

BNP:s framgångar har lett till att kulturminiser Margaret Hodge i februari 2010 
aviserar ett poängsystem, där nya invandrare måste leverera motprestationer innan 
de blir berättigade till fulla sociala förmåner.



477

Med massinvandringen har följt också ökade brottslighet. Antalet gängvåldtäkter 
(definierade som att där fanns minst tre förövare) har mer än fördubblats under femår-
sperioden fram till år 2009. De flesta förövarna var icke-vita.

En viktig faktor bakom den omfattande invandringen till Storbritannien är det tidigare 
kolonialväldet - det brittiska imperiet var ju världsomspännande.
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16 k) Frankrike

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd Front National (FN)

62, 5  miljoner 

(6,5 milj.)

ca 5 miljoner

(10,2%)

ca 8%

-

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Nej

Frankrike är Västeuropas näst efter Tyskland folkrikaste land. Landet har kust vid 
Medelhavet och har haft ett stort kolonialvälde. Detta förklarar den höga andelen in-
vandrare från dels arabländer som Algeriet, Marocko och Tunisien, dels det svarta 
Västafrika.

Ur Sydsvenskan den 6/2 -10:

“Män i burka rånade postkontor

Bankavdelningen på ett postkontor i Athis Mons utanför Paris utsattes i dag för ett 
rån av två män klädda i burka. Rånarna slet av sig förklädnaden, drog vapen och 
fick med sig motsvarande 46 000 kronor.”

“Frankrike vill begränsa användandet av den fotsida muslimska klädnaden på of-
fentliga platser. Burka anses inte förenlig med ‘franska värden’.”

President Nicolas Sarkozys högerparti UMP har lagt fram ett förslag i parlamentet 
som skulle göra det förbjudet att använda burka i offentliga miljöer av säkerhetsskäl. 
Enligt inrikesdepartementet bär omkring 1 900 kvinnor burka i Frankrike.”

SR:s webbsida den 10/12 -09:

“Franskt utspel mot kvinnor i burka

Muslimska män som tvingar sina fruar att bära burka bör inte få franskt medbor-
garskap, säger Frankrikes justitieminister Michèle Alliot-Marie. Utspelet bedöms yt-
terligare spä på debatten om vad som utgör franska värderingar.

En fransk domstol nekade i fjol en marockansk kvinna i niqab medborgarskap med 
hänvisning till att hennes radikala syn på islam inte går ihop med franska värder-
ingar, och president Nicolas Sarkozy har förklarat den heltäckande burkan ‘icke 
välkommen’ i ett sekulariserat Frankrike.”

Invandringsmotståndet i Frankrike anförs främst av Front National (FN), grundat 
av Jean-Marie Le Pen så tidigt som 1972. 

I presidentvalet 2002 fick Le Pen 5 miljoner röster, dvs nära 18%, och slog ut s-kan-
didaten. Därefter har stödet för FN minskat. Partiet var representerat i franska par-
lamentet, 1986 med så mycket som 35 platser. Sedan år 2002 är partiet dock utan 
representation där. Däremot har FN fortfarande platser i Europaparlamentet.

“Det är bra att det finns gula fransmän, 
bruna fransmän och svarta frans-
män. Det visar att Frankrike är öp-
pet för alla raser under förutsättning 
att de inte blir för många. Ty då kan 
Frankrike inte förbli Frankrike. 

Förstår man inte det har man en hjär-
na som en kolibri.”

Charles de Gaulle
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16 l) Schweiz

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd SVP

7,8  miljoner 

(1,7  milj.)

ca 440.000

(23%)

ca 5,8%

-

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Ja

Schweiz är speciellt på fyra sätt.

1. Landets litenhet och språksituation ger en närhet till både  Frankrike, Tyskland,  
Österrike och Italien och en rörlighet av arbeskraft över landets gränser.  Nära en 
fjärdedel av invånarna i Schweiz är utrikes födda.

2. Schweiz består av tre större språkgrupper: med tyska, franska respektive italienska 
som modersmål.

3. Motståndet mot mångkulturalismen är mer uttalat i Schweiz än kanske i något an-
nat västland.

4. Schweiz har ett mer demokratiskt samhällsystem än kanske något annat land, med 
sitt system av folkomröstningar.

Motstånd mot mångkulturalismen har manifesterats på två sätt:

a) Valframgångarna för Schweiziska Folkpartiet (SVP/UDC), ett bondeparti 
med en historia som går tillbaka til 1917. Under ledning av Christoph Blocher har par-
tiet profilerat sig som invandringskritiskt och vunnit stora valframgångar. I valet 2007 
vann SVP 62 av 200 platser i Nationalrådet, riksdagens andra kammare.

Med över 30% av rösterna är SVP det största enskilda partiet i Schweiz. 
Det är dessutom det största invandringskritiska partiet i världen.

b) Folkomröstningen om minareter på hösten 2009 , där en majoritet på över 57% 
röstade för förbud mot byggande av fler minareter i Schweiz. Valdeltagandet var 54%, 
vilket är högre än vanligt vid schweiziska folkomröstningar.

I övrigt har SVP inte fått igenom något av sin politik, eftersom de har samtliga övriga 
partier emot sig.

Ayan Hirsi Ali kommenterade det schweiziska minaretomröstning i Expressen den 
5/12 -09, under rubriken “Maktens torn”. Hon tolkade resultatet på två sätt:

“För det första som ett nej till politisk islam, inte till muslimer. I den meningen var 
det en röst för tolerans och integration, företeelser som politisk islam tillbakavisar.

För det andra var resultatet ett avslöjande av det stora gapet mellan hur det sch-
weiziska folket och den schweiziska eliten ser på politisk islam.

I striden om idéer är symboler viktiga.”

“Politiska idéer har symboler: ett hakkors, hammaren och skäran, en minaret, en 
halvmåne med stjärna i mitten (vanligtvis högst upp på minareten) – alla står för en 
kollektiv politisk ideologi där en grupp är överlägsen alla andra.
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Schweizarna har som flera andra europeiska befolkningar ombetts att besluta sig i 
angelägna samtidsfrågor genom folkomröstningar. När frågorna är kontroversiella 
lyssnar de på debatter, läser tidningar och informerar sig på flera olika sätt.

Vad européerna får reda på om islam när de ser närmare på saken är att det är mer 
än bara en religion. Islam erbjuder inte bara en andlig inramning åt mänskliga skee-
nden som födsel, död och det som borde komma efter denna värld; islam påbjuder 
också ett sätt att leva.

Islam är en idé om hur samhället ska organiseras...”

Schweiz antog år 2006 en ny lag om att asylsökande måste kunna uppvisa giltiga iden-
titetshandlingar.



481

16 m) Österrike

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd FPÖ + BZÖ

8,4 miljoner 

(1,3 milj.)

-

(15%)

-

-

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Ja

Österrike ligger i en gränszon, som gör att landet fått känna på ett större invandrings-
tryck än många andra västeuropeiska länder. Det har således uppstått problem, vilket 
förklarar valframgångarna för FPÖ - Österrikiska Frihetspartiet - under ledning 
av Jörg Haider. I riksdagsvalet 1999 fick FPÖ 27% av rösterna.

Jörg Haider var FPÖ-ordförande 1986-2000. År 2005 lämnade Haider  FPÖ och grun-
dade ett nytt invandringskritiskt parti, BZÖ - Alliansen för Österrikes framtid. 

BZÖ fick nära 11% av rösterna i Nationalrådsvalet 2008. FPÖ fick i samma val 17,5% 
av rösterna.

Jörg Haider dog hösten 2008 i en mystisk bilolycka.

Hösten 2009 beslöts om stramare regler för beviljande av österrikiskt medborgar-
skap. 

Ur webbsida om EU-frågor, den 12/2 -10:

“Requirement of sufficient income: Acquisition of Austrian nationality depends on 
proof of regular and sufficient income. In addition, applicants must not have re-
ceived social welfare assistance for the last three years preceding the application for 
naturalisation.”
 
“Oath of loyalty: Successful naturalisation candidates must not only swear that they 
will be loyal citizens of the Republic, but since 2010 the oath also includes a commit-
ment to the ‘core values of a European democratic state and society.’”

Integrationsbloggen, den 16/2 -10:

“...ny medborgarskapslag, vilken trädde i kraft 1 januari 2010. Lagen innebär bland 
annat:

* För att naturaliseras krävs bevis på regelbunden och tillräcklig inkomst. Dessa 
krav på inkomst höjs i och med den nya lagen. Sökanden får dessutom inte ha tagit 
emot ekonomiska bidrag under de tre åren som föregår ansökan. 

* Den som begår bedrägeri vid medborgarskapsansökan kan bli bötfälld eller få fän-
gelse. 

* Vuxna som genomfört en gymnasieutbildning som innehåller historia och samhäll-
skunskap undantas från krav på medborgarskapstest. 

* Lojalitetsed. Personer som vill bli medborgare måste, utöver det tidigare kravet att 
svära en ed på att vara lojala medborgare, bekänna sig till (en europeiskt stat och 
samhälles) grundläggande värderingar.”

Österrike är unikt såtillvida att där förs 
befolkningsstatistik efter religionstill-
hörighet.

Ur “Reflections on the Revolution in 
Europe”:

“...the total fertility rate of Catholics is 
1.32 children per woman. It is 1.21 for 
Protestants and 0.86 for the nonreli-
gious. The total fertility rate for Mus-
lims is 2.34.”
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16 n) Kanada

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd -

33,8 miljoner 

(6,1 milj.)

-

18,9%

-

-

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Inga (?)

Kanada har sin särprägel genom åtminstone tre moment:

• det är ett invandringsland

• det är ytmässigt stort

• det är tvåspråkigt, med två språkområden: engelska och franska.

Våra media har, senast i samband med vinter-OS i Vancouver, framhållit vilket mång-
kulturellt föregångssamhälle Kanada är, hur väl integrationen där har lyckats. Då finns 
förtjänar att påpekas hur invandringen till Kanada är selektiv. 

Det handlar om urval i två avseenden:

1. 

Kanada styr vilka utlänningar som får invandra till landet, genom ett poängsystem. Där 
spelar det roll vilken utbildning och vilka yrkeskunskaper som utlänningarna har, vilket 
naturligtvis borgar för att de kommer in på arbetsmarknaden och blir självförsörjande. 
Någon bidragsinvandring av svensk modell är det uppenbarligen inte fråga om.

Ur “Reflections on the Revolution in Europe”, Caldwell:

“Almost a fifth (18.9 percent) of Canadas population is foreign born. But Canada lets 
immigrants in on a highly selective basis. Applicants for permanent residence get 
ranked on a 100-point scale that measures eduation (25 points), language skills (24 
points), job experience (21 points), age (10 points), employment contacts (10 points) 
and ‘social adaptability’ (10 points. There are additional financial, medical, security, 
and criminal background checks.”

2. 

I varje fall om vi tala om Vancouver är det huvudsakligen fråga om en ostasiatisk in-
vandring, av kineser. Det räcker ju med att jämföra länder - å ena sidan Kina och Ja-
pan, å andra sidan Västasien och Afrika - för att se kontrasterna i hur man lyckats i 
ekonomisk utveckling. Denna skillnad återspeglar sig hos de populationer som emi-
grerar från dessa områden.

Det är m.a.o. skillnad på invandring och invandring.
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16 o) USA

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd -

315 miljoner 

(38,5  milj.)

-

13 %

-

-

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Inga (?)

I likhet med Kanada är USA ett invandringsland, är stort till ytan och har en invandring 
av personer som i normalfallet försörjer sig genom eget arbete, inte genom bidrag.

Därutöver har USA en särställning i två avseenden:

1. Invandringens karaktär.

Det rör sig till stor del av illegal invandring, av mexikaner och andra spansktalande. 
Detta i kontrast till EU-länderna, där invandrarna huvudsakligen kommer från Afrika 
och västra Asien.

2. Invandringens orsaker.

Det är USA som genom sina angreppskrig genererat migrantströmmar från både Irak 
och Afghanistan. Dessa migranter söker sig dock inte till USA, utan till Sverige och 
andra europeiska länder. 

1924 stängdes Ellis Island, samtidigt som en restriktivare invandringspolitik började 
tillämpas i USA. Från varje land tilläts bara en viss kvot av invandare få uppehållstill-
stånd i USA. Invandringen minskade således drastiskt. 

1965 upphävdes detta beslut och invandring till USA gjordes lättare. Till följd av detta 
har invandringen ökat i stort sett varje år, och uppgår nu till över en miljon om året. Så 
hög har den aldrig tidigare varit i USA:s historia, vilket framgår av detta diagram: 

Huvuddelen av dagens invandring till USA kommer från Latinamerika och har gjort 
att spanskan nu alltmer etablerat sig som ett andra språk USA.

Utöver den legala invandringen sker en omfattande illegal invandring, framförallt över 
den mexikanska gränsen.

År 2007 beräknas 10-12 miljoner illegala invandrare finnas i USA. President Bush ville 
ge dem “amnesti”, dvs uppehållstillstånd. Detta är ytterligare en fråga som splittrar 
det republikanska partiet.

Tidigare invandrare fick svära trohet till den amerikanska flaggan.   Men hur är det 
med de nya invandrarna: Betraktar de sig själva som amerikaner? Med vilken flagga 
har de sin främsta lojalitet?
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16 p) Australien

FAKTAMALL
 Antal invånare
 Antal utrikes födda
 Antal muslimer
 Andel utrikes födda
 Andel muslimer
 Största utomeuropeiska invandrargrupp
 När började utomeuropeisk invandring ta fart?
 Invandring år 2009, totalt
 Utomeuropeisk invandring år 2009
 Invandringsmotstånd -

21,4 miljoner 

(4,1  milj.)

-

20 %

-

-

-

-

-

 Partiskillnader i parlamentet Inga (?)

Även för Australien gäller att det är ett invandringsland och har stor yta. 

Det geografiska läget gör att de muslimska invandringstrycket blivit märkbart. Tongån-
garna från australiska politiker kan dock var kärva på ett sätt som vi inte är vana vid i 
Sverige.
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16 s) Jämförelser

1. Invandringens omfattning 

Asylsökande är naturligtvis inte detsamma som beviljade uppehållstillstånd, men där 
finns ett samband. En anledning till att många väljer ett visst land för sin asylansökan 
är att man bedömer att utsikterna goda till ett ja på sin ansökan i det landet. Ett högt 
antal asylansökningar talar för också ett högt antal uppehållstillstånd.

Om vi dels slår ihop antalet asylansökningar enligt Migrationsverkets diagram ovan, 
dels ställer antalet i relation till ifrågavarande lands invånarantal, då får vi vidstående 
diagram. (Siffrorna är ungefärliga, men ger en uppfattning om storleksordningen. 
Sverige och Norge intar klara tätpositioner - t.o.m. före Grekland, som ju ligger nere 
vid “fronten”.)

Även bortsett från invånarantal kom Sverige år 2009 på en fjärdeplats.

“Flyktingpolitikens andra steg”: 

“Om det totala antalet mottagna flyktingar per tusen invånare beräknas för de väs-
teuropeiska länderna, hade Sverige fram till 1993-01-01 gett uppehållstillstånd till 
25,7 flyktingar. Tyskland, som har den näst största flyktinginvandringen per capita 
i väst, hade siffran 10,4, ...”

“Förklaringen till att Sverige trots sitt avsides läge utsätts för ett högre invandring-
stryck än andra västeuropeiska länder måste sökas i invandrings- och flykting-
politikens utformning, i reglerna för erhållande av medborgarskap och den sociala 
välfärd som invandrana erbjuds.”

SOU 1993:113 (nedan) innehöll även uppgifter om hur många personer från f.d. Ju-
goslavien som tagits emot sedan 1991. Totalsiffran för de västeuropeiska länderna 
var 613.000. Av dessa hade Sverige tagit emot 112.000, vilket i absoluta tal placerade 
Sverige på andra plats, efter Tyskland. I förhållande till folkmängd blev det en obestridd 
förstaplats.

Motsvarande gäller mottagande av irakier under år 2007. Bara Södertälje kommun tog 
emot fler än vad hela USA gjorde!

2. PUT - TUT

SOU 1993:113 - “INVANDRING OCH ASYL I TEORI OCH PRAKTIK, En jämförelse 
mellan tolv länders politik”, visar hur Sverige i flera sammanhang intog en särställ-
ning i början av 1990-talet.

För permanenta uppehållstillstånd hade övriga länder kvalifikationsår från 12 ned till 
2 år.  För Sverige gällde 0 år:
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“I Sveriges väntrum”: 

“I Danmark går ett avslag inte att överklaga om det varit enigt. Tillståndet är från 
början inte permanent utan omprövas två gånger. Därefter går det att söka ett per-
manent tillstånd. Detta beviljas om den sökande lyckats med sitt ‘integrationspro-
gram’.

3. Kontroll/bedrägerier

Från Wagers blogg: 

“En migga skriver:

‘Inom EU har Sverige störst belastning av bedrägerier i familjefall, s k skenförhål-
landen.  Anledningarna är fem: 

1) prövotiden för nya förhållanden är 2 år. I resten av EU är den 5 år. 

2) det finns inga försörjningskrav under prövotiden. I resten av EU finns försör-
jningskrav. 

3) den som varit gift - även om det är skengift - med en svensk kan få svenskt med-
borgarskap redan efter 3 år. Motsvarande regel finns inte i resten av EU. 

4) kontrollerna är nästan obefintliga i Sverige. I den del EU-stater sker åtminstone 
hembesök om det misstänks något fuffens. 

5) sanktionen är i princip noll. Som lagen är utformad klassas inte skenförhållanden 
som människosmuggling och inte heller som vanligt bedrägeri. Det är istället bötes-
brott, ungefär som att köra bil utan körkort, och preskriberas efter 2 år.’” 

“Sveriges tragedi”: 

“Varför tar man bara fingeravtryck av asylsökare? I Finland upphörde de många 
falska identiteterna när man började ta fingeravtryck på dem som sökte uppehåll-
stillstånd.”

“Sverige torde vara det enda land i Euopa som beviljar permanenta uppehållstill-
stånd utan karenstid. I Danmark är karenstiden 5-7 år.” 

“Migrationsexplosionen”: 

“Om risken är stor att stoppas redan på vägen till det avsedda landet, eller vid dess 
gräns, är det knappast någon idé att kosta på sig ett (ofta dyrbart) försök. Här kom-
mer olika former av visum in i bilden. Sverige har varit sparsammare än de flesta 
andra länder med att utnyttja detta regleringsinstrument. När det ändå tvingats 
fram har det i regel skett under stora våndor, och osedvanigt sent (jämför fallet 
Bosnien Hercegovina).”

“När det gäller bötfällning av fraktbolag är Sverige det enda land som inte utnyttjar 
detta reglermedel (SOU 1993:113, s.59).”

“Till skillnad från andra länder tillåter Sverige inte att fingeravtryck tas av dem som 
söker asyl i landet.”

4. Anhöriga

En allt större andel av den totala invandringen till Sverige har utgjorts av anhörigin-
vandring. Där är de svenska reglerna väsentligt generösare än i andra länder. 

“Exit Folkhemssverige”: 

“En sådan översikt publicerades 1993 och där visade det sig att Sverige hade gynns-
ammare regler för familjesammanföring i så måtto att ingen karenstid krävdes 
innan en sammanföring kunde ske. De övriga länderna ställde också krav på att 
huvudmannen skulle försörja de efterföljande anhöriga. Sverige hade till skillnad 
från de andra länderna inte heller någon kvalifikationstid för permanent uppehålls-
tillstånd och det gick fortare att få medborgarskap.” 

“Migrationsexplosionen”: 
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“...Sverige är det enda invandringsland i Västeuropa som saknar bestämmelse om 
allmän karenstid vid återförening. I andra länder varierar tiden mellan ett år (Stor-
britannien) och fem år (Tyskland och Danmark). Antalet kvalifikationsår för med-
borgarskap i Sverige varierar mellan 2 och 5 år, medan genomsnittet för andra in-
vandringsländer i Europa är 7,6 år. I Schweiz och Österrike är kravet 12 respektive 
10 år.”

SOU 1993:113: Beträffande familjesammanföringar hade andra västeuropeiska länder 
tider på alltifrån 5 ned till 1 år.  För Sverige gällde 0 år.

5. Medborgarskap

“I Sveriges väntrum”: 

“Krav på språkkunskaper finns i flertalet västländer. Riksdagens utredningstjänst 
har för folkpartiets räkning skickat en enkät till 51 länder. Trettiosex har någon form 
av språkkrav. Till exempel Finland, Norge och Danmark.”

SOU 1993:113: För tilldelande av medborgarskap hade övriga länder kvalifikations-
tider från 12 ned till 5 år.  För Sverige gällde 2-5 år.

Västländerna utanför Europa finns inte med i diagrammet om medborgarskap, men 
för USA gällde 5 år, för Kanada 3 år och för Australien 2 år.

6. Partier 

Uppgifter enligt DN den 25/10 -09:

Schweiz: Schweizerische Volkspartei (SVP) 29% (senare 33%)

Österrike: FPÖ 17,5% + BZÖ 10,7%

Norge: Fremskrittspartiet 22,9%

Danmark: Dansk Folkeparti 13,9%

Belgien: Vlaams Belang 12%

Slovakien: Slovakiska Nationalistpartiet 11,7%

Bulgarien: Ataka 9,4%

Italien: Lega Nord 8,3%

Luxemburg:Alternativ Demokratisch Reformpartei 8,1%

Lettland: För Fosterland och Frihet (LNNK) 6,9%

Nederländerna: Partij voor der Vrijheid (PVV) 5,9%

Grekland: LAOS 5,6%

Slovenien: SNS 5,4%

Finland: Sannfinländarna 4,1%

Rumänien: PRM 3,2%

Sverige: Sverigedemokraterna 2,9%

Ungern: Jobbik 2,2%

Valresultaten avser senaste parlamentsval, fram till hösten -09.

Fetmarkerade partier ingår i regeringen.
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16 t) EU och Medelhavet

1. Barcelonaprocessen 

Barcelonaprocessen startades officiellt 1995. Syftet uppges vara genom ett bättre sa-
marbete mellan EU-länder och tolv länder runt Medelhavet. 

I detta syfte har associeringsavtal slutits mellan å ena sidan EU, å andra sidan ett antal 
arabländer. 

Ur regeringens webbsida den 16/6-08: 

“Barcelonaprocessen har som mål att skapa ett område runt Medelhavet med fred 
och stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor. 
Ett annat namn på processen är Euro-Mediterranean Partnership, EMP, ofta för-
kortat Euro-Med.

Sverige deltar aktivt i Barcelonaprocessen. De viktigaste områdena för Sverige är 
demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, frihandel som inkluderar jordbruk-
sprodukter, miljö- och vattenfrågor samt dialogen mellan kulturer och civilisation-
er.”

“Sedan den 1 januari 2007, då Bulgarien och Rumänien blev EU-medlemmar, omfat-
tar Barcelonaprocessen 37 stater, d.v.s. de 27 EU-länderna och tio partnerländer. 
Cypern och Malta, som tidigare var partnerländer, blev EU-medlemmar 2004.

Libyen är inte medlem i Barcelonaprocessen, men deltar som observatör.”
 
“Barcelonadeklarationen består av tre kapitel. 

Det första omfattar politisk dialog, säkerhetspolitik, främjande av demokratiska 
institutioner och respekt för mänskliga rättigheter, liksom förtroendeskapande åt-
gärder, civil räddningstjänst med mera.

Det andra kapitlet gäller ekonomiskt och finansiellt samarbete med och stöd till part-
nerländerna och syftar bland annat till att upprätta ett frihandelsområde i regionen 
till år 2010.

Det tredje kapitlet omfattar kulturellt, socialt och ‘mänskligt’ utbyte samt dialogen 
mellan kulturer och civilisationer. Målet är att upprätta samarbete på så många 
plan som möjligt: mellan regeringar, regionala och lokala myndigheter, handels-
kammare, enskilda organisationer och andra organisationer.”
 
EU har nu ingått associeringsavtal med de tio partnerländerna. 

Frågan är dock om det ska stanna vid detta, eller om det är början till en sydutvidg-
ning av EU. Cypern, Malta och Turkiet har tidigare haft associeringsavtal, sedan blev 
de kandidatländer. Cypern och Malta är nu EU-medlemmar. 

“The native born population is dropping 
in virtually all the EU states... There is 
not necessarily any end to this process 
of demographic shrinkage, particularly 
now that small families have become a 
cultural norm...For a society to remain 
the same size, the average woman has 
to have 2.1 children in a lifetime. All Eu-
ropean countries except Muslim Alba-
nia are well below it.” 

“Reflections on the Revolution in 
Europe”, Caldwell 

“Moskéerna är våra kaserner, kupoler-
na våra stålhjälmar, minareterna våra 
bajonetter, de troende våra soldater.”

Turkiets premiäminister  Erdogan

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att Sverige enligt (s), inför EU-omröstningen 1994, skulle gå med i EU för 
att “påverka”

• att denna påverkan varit framgångsrik för (s) och våra övriga riksdags-
partier

“Muslimerna kommer att förändra 
Norge - inte tvärtom. Man behöver bara 
se på utvecklingen i Europa där mus-
limerna ökar som myggor(mosquitos) 
.  2050 kommer 30 procent av Europas 
befolkning att vara muslimer.”

Mullah Krekar i Aftenposten, Norge 

“En dag kommer millioner människor 
att lämna den södra hemisfären för 
att strömma in/tränga in  i den nor-
ra. Men inte som vänner. Ty de kom-
mer att strömma in/ tränga in för att 
erövra genom att befolka den med sina 
barn. Vår seger kommer att komma till 
oss/vi kommer att segra/ genom våra 
kvinnors livmödrar.”

Algeriets president Boumedienne,
 i FN 1974
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Klart är att man syftar till att upprätta ett gemensamt frihandelsområde. 

På en webbsida från EU sammanfattas det hela i bl.a. följande punkter: 

“Barcelonaprocessen har till syfte att främja förbindelserna mellan unionen och län-
derna och territorierna i Medelhavsområdet. Den inleddes 1995 och utgör en region-
al ram inom vilken parterna kan samarbeta, både på det tekniska och det politiska 
planet, för att främja och utveckla sina gemensamma intressen. 

Denna multilaterala process stöds av ett nät av bilaterala förbindelser mellan 
unionen och vart och ett av partnerländerna i Medelhavsområdet i form av associer-
ingsavtal.”

“Under perioden 1995-1999 tillhandahöll unionen sammanlagt 9 miljarder euro i 
form av stöd och lån.” 

2. Medelhavsunionen 

Barcelonaprocessen har sedan år 2008 övergått i Medelhavsunionen, med en egen 
flagga. 

Från webbsida för Europaparlamentet, den 30/5 -08:

“Barcelonaprocessen och Medelhavsunionen 

På onsdag eftermiddag kommer rådet och kommissionen med ett uttalande om Me-
delhavsunionen. Unionen ska stärka EU:s samarbete mellan EU och länderna kring 
Medelhavet.”

“Barcelonaprocessen, som introducerades 1995, är det viktigaste instrumentet för 
förbindelserna mellan EU och länderna kring Medelhavet. Barcelonaprocessen rep-
resenterar ett partnerskap mellan 39 regeringer och 750 miljoner människor. Me-
delhavsunionen är en förstärkning av Barcelonaprocessen, och skall bestå av EU’s 
medlemsstater, kommissionen samt Mauretanien, Marocko, Algeriet, Tunisien, 
Libyen, Egypten, Jordanien, det palestinska självstyrelseområdet, Israel, Libanon, 
Syrien, Turkiet, Albanien, Kroatien, Bosnien Hercegovina, Montenegro och Mona-
co.”

Enligt Wikipedia handlar det nu om 43 stater: 

“Medelhavsunionen är en mellanstatlig samarbetsorganisation som instiftades i 
Paris 13 juli 2008 av EU:s medlemsstater, övriga europeiska medelhavsländer samt 
flertalet länder i Mindre Asien, Mellanöstern och Nordafrika som gränsar till Medel-
havet. Organisationen är en fortsättning på Barcelonaprocessen och kom till efter 
förslag av Nicolas Sarkozy under presidentvalskampanjen i Frankrike 2007.” 

“Målet är att knyta samman Europa och Medelhavsländerna genom ekonomiskt och 
politiskt samarbete.

Medelhavsunionen består av 43 medlemsländer. Libyen har observatörsstatus. Me-
delhavsunionen har delat ordförandeskap under tvåårsperioder. De två första ord-
förandeländerna är Frankrike och Egypten. Organisationens högkvarter finns i Bar-
celona i Spanien.”

Inger-Siv Mattsson den 29 mars 2008, i brev till ansvariga politiker:

“Planerna för denna utvidgning på andra sidan Medelhavet har hemlighållits för 
svenskarna... 

För att få veta sanningen om EU:s sydutvidgning är svenskarna tvungna att söka 
information utomlands.

“Utvidgningen innebär att hundratals miljoner araber får helt fri tillgång till Eu-
ropa, eftersom den fria rörligheten omfattar även dem. Redan de nuvarande asso-
cieringsavtalen stadgar ju långtgående rättigheter för de araber som vill arbeta i 
valfritt EU-land.

Påstådda konspirationsteorier är idag en realitet.
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De varningar - som makthavarna regelmässigt avfärdat som konspirationsteorier 
- har nu visat sig vara en mycket nära förestående verklighet.”

Medelhavsunionen har alltså en egen flagga, vilket ger oss svenskar sammanlagt tre 
flaggor.


