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En gång i tiden hade Sverige ghettoliknande bostadsområden, men de
upphorde efter 1945. Med den multikulturella invandringen fick Sverige
nya ghettoområden, befolkat av de nya svenskarna , som håller fast vid sina
sedvånjor och vtirderingar från mycket fjåinan kulturområden. I dessa gheffon
iir arbetslosheten stor och kriminaliteten och hatet mot det svenska samhållet
och svenskarna våxer.
Samtidigt som det svenska etablissemanget oppet foraktar uttryck for
nationell och kulturell samhorighet/identitet hos svenskarna och betecknar
nationalism som rasism eller till och med som nazism, berommer de
invandrarnas kulturer och beskiver dessa som intressanta och berikande.
Demokrati fungerar båst hos en befolkning med gemensam nationell och
kulturell identitet. I ett multikulturellt samhålle ersåtts folkets makt over sitt
land med en kamp om makten och inflytandet mellan olika etniska grupper.
Kampen leder till konflikter, som forstzirker skillnaden mellan folkgrupperna.
Erfarenheten från många av dagens multikulturella samhållen bekråftar detta.
Vi ser också hur de etniska konflikterna våxer i många av Europas lånder.
Det globala storkapitalet och EU har forklarat krig mot det vita våsterlåndska europeiska folkstyret, fria och oppna samhållen och vill ersåtta dem
med rasblandade (etniskt blandade) och multikulturella samhållen. De
svenska politikerna iir dånstvilliga medlopare och anstrånger sig ytterligare
for att oka antalet invånare med mycket fråmmande kulturmcinster.
Man kan dra paralleller med de danska och norska riksdagspartiernas
agerande under den tyska ockupationen och de svenska partiernas agerande

(

Till

detta kommer

I nlirssmedierna ofta sviker befolkningen genom
, rl I t isa om obeh agliga sanningar.
Svcnskarna hålls i okunnighet. År det en order

,

rt

rrppi l}ån? Når ett

folk inte får besked och inte har

merabrutala
rr otcstmojligheterna! Det skulle naturligtvis vara
l
I r;rt I rc att oppet och demokratiskt kunna diskutera
,rllt sorn angår ett land och ett folk.
Strrt forfattaren Wilhelm Moberg skrev 1953:
,.Iliitten att tala och skriva fritt och få veta
\tuutingen i våra tidningar - var det inte just den
| (ttt('n, ,somvi skullefdrsvara? ...År inte vårtfolk
r'rti,\t tnn att det skctllfdrsvara sinfrihet, sin svenska
t'tir'tr(u'1, sin kultuf sina andliga och materiella
rrrii jlighet attkritisera

så återstårbara de

r,ttil(ll'l "
t

Svensk mentalitet år obegriplig!
Svenskarna år mycket auktoritetstrogna! Det måste vatahårligt att regera i
Sverige! I alla livets sammanhang bor medelsvensson inte tråda fram på
arenan. Man skriver heller inte insåndare. Gor man det åndå år det ofta
under ett påhittat namn. Det kan man i Sverige eftersom alla onskar attvara
anonyma. Nåir bara tidningsredaktionen kånner till ens riktiga namn!
Anonymitet tir till fordel for makthavarna eftersom låsarskribenterna inte

r

.

Wilhelm Moberg: >Det gamln Riket<, 1953)

)r'iinrmar om den gemensamma marknaden
\ r crige har undgått krig under de senaste 200 åren.
I rr lycklig omståndighet. Men också en forsvagning: bristande forståelse
på forsvarsvilja. Brist
I ,r I 11i,l4." uppenbara samhållsfientliga tilltag och brist
,;
propaganda och konsten att kunna låsa mellan raderna.
I r i rr s ikt i
I :n curopeisk gemensam marknad och aldrig mer krig ! Vackra kittlande
l;rrrk:rr. Den forsta gemensamma marknaden var mellan industrilånderna
,.orr r l'rchdvde olja. Denna fdrfogade araberna over. Niir oljekrisen kom bojde
I t I 1xi huvudena fdr araberna och lovade att fråmja islam i Europa på alla
'.; t t . l] itra de fick olj a. Den fick de.
( )t'lr lrU fick araber i massvis.
Itt't litrscrn gdr rir alltid rcitt. Han
l,t'ut' bort allting for en srick med
t illlttu tipplen.
Svcrige blev medlem i detEU som
rt'tlrrn hade lovat de arabiska lånr lt'r'nir guld och grdna skogar.
I

idag.

kan kontakta varandra och bilda gemensamt motstånd. Redaktionerna
censurerar inseindarbreven fdr att slippa åtal for rasism och hets mot folkgrupp
Svenskarna år inte skapta fdr demokrati. De vågar inte ta på sig de friheter

r('lr (lct ansvar som det innebår.

Vrillclshistorien visar att når ett maktimperium faller sonder uppstår det
rrrsl,.l snart ett nytt. Efter nazismen och kommunismen angrips vi nu på
I'r,.t I ll ont av den storkapitalistiska vårldsordningen och dess globaliseringsl,r,,lt'l'.1. i Europa representerat av EU.
t ilobaliseringen siktar på oppna grånser så att kapitalet fritt kan investeras
,l,rr tlct ger den storsta avkastningen. Lånder som sjålva vill styra sin
t,rr,tlrrktion, handel, import och export begrånsar nåmligen storkapitalets
I r rl rt.t t rch dårmed dess mojlighet for tilltagande utbyte. EU vill dårtor utplåna
,,r , u r\cnta och fbrsvaga de enskilda staternas nationella sjålvståndighet och
r, l('nlitct.
Vi rir'.ju alla europder! Gud bevars!
( llobaliseringen anvånder sig inte av kanoner och tanks som tidigare
r r r1 rt'r'icr'. I stållet så splittrar man den nationella sammanhållningen genom
rrr,rr:i\ invandring av folk från en helt annan kultur. Splittra och hårska! Når
l, rrrr lt'r'nas gemensamma nåmnare utplånas och de blir multikulturella
tr rr s\ rgas deras sjålvståndighet. Det år strategin i globaliseringens EU.
\ rrrionalstaterna skall alltså bort. Nationalist blev ett fult ord, hånat och
r r rr rrpll pir. En krånkning av den nationalistiska befolkningen. Vad betyder
,1, I ;rlt vurir nationalist? frågade man sig och spottade.
\ lt'n nilr svenska ishockeyspelare eller andra idrottsutovare vinner, eller
r r. rr ('rr svcnsk vetenskapsman eller forf attare får nobelpriset finns det inga
'r,rrr\cr I0r de antinationellas nationella stolthet. . .
\ rrrirrationalismen år en overordnad politisk strategi om makt och pengar.
I r,.l linns en djup klyfta mellan den politiskt korrekta eliten och de breda
l,,l l.' l'1,'1'g n. - Ett land, ettfolk och en kultur i uppldsning !
,,,

r

,

1å/låf,1l1/.nollttllerfing

onv *

t

snaphønen

fnffiffi

Det skulle voru btittre utt dppet kunna di,skutera allt som ungcir ett lrtncl oc:h ett
ftilk.

lrrr:rsionen - avtalat av EU och godkånt av Sveriges regering
\ l,.t I li rlkvandringen kom hittills okånda problem i massvis och till enorma
r rn rkostnader. Muslimer år den invandrargrupp som krdver mest sårbehandIrrrr,. I l;rril 2006 skickade Sveriges muslimska forbund ett sju sidor långt
I ,r r'r I i ll alla politiska partier med krav på forhållningsregler och åndringar
,r\ \\ e rrska lagar. Krav på råntefria lån, moskder, koranskolor, religiosa
trr,l;urrr'. hallalslakt, imamutbildningar, m.m. Normalttårmuslimskaflickor
r rrlt. lov att delta i gymnastik- och simundervisning i skolan. Inte heller ta
,1,'l r tlct f ria ungdomslivet som år naturligt for svensk ungdom.

I den muslimska kulturkretsen drkvinnofortyck och

så

av Sveriges fornåmsta kulturrnstitutioner, Kungliga Dramatiska

kallat hedersrelaterat

våld utbrett. Något som varken myndigheter eller de hdgrostade feministerna
intresserar sig for. Bland unga muslimer i de invandrartatafororterna våxer
och trivs den våstfientliga islamismen och solidariteten med Det muslimska
broderskapet och andra muslimska terornåtverk.
Svenskarna har fått uppleva mord, misshandel och våldtåkter som aldrig
forr. Och sett hur tillåten, harmlos yttrandefrihet som de danska Muhammedteckningarna anvåndes fbr att hetsa folk i Mellanostern. Skrikande och
hotande mrinniskor, ambassad- och flaggbrånningar, mordhot mot tecknarna !
Avståndet mellan de två kulturema blev tydligt.
Några ger efter for islam och inbillar sig att muslimerna kommer att behandla oss bra, om vi kommer i minoritet som den forre jåmstålldhets',
ministern, Jens Orback, sa. Det finns ingen anledning till att tro det. I alla
muslimska lånder forfoljs icke muslimska minoriteter.
Det muslimska Fatwa-rådet for Europa år nu i gång med att skriva en
forfattning for alla Europas muslimer. Deras lagar ska stå over det enskilda

Teatern i Stockholm.
,,Jagkan vårdestitta många saker
i detta land, men jag hittar inte något

"
Och Mona Sahlin sa'. ,,Jøg tror
det iir det som giir svenskarna så
avundsjuka på invandrarnø. Ni
gott med national itetsbegreppet.

har en kultur, en identitet, en historia, något som sammanbinder
er - och vad har vi? Vi hør mid'
sommar och sådant trams. "
Att vara svensk hånger alltså enligt globaliseringens politiska korrekthet inte samman med historia
eller kultur eller språk. Man år

landets lagar. (AUtså infiirande av sharialngar!)

svensk om man har ett svenskt pass!
t

Att vara svensk

,,ttttrntrl.slellsft kultur - en sktntpåle!

r rrrlrolcr hamnade i vanrykte,

Vad år att vara svensk? frågade man

Flaggor och andra nationella

framtvingat av den konstanta eftergivenheten

,r lnirrrrnande krav. I skolor med så kallat t€språkiga eloøer avskaffade
r r r. u r r ill cxempel att hissa flaggan och nationalsången vid skolavslutningen
tlt.r liirbjod elever att båra trojor med Sveriges riksvapen, de tre kronorna.

når de fråmmande hade kommit.
Vad vill det såga att vara svensk?
frågade Dagens Nyheter.
,, Kalla det vad fan du vill ," svarade forfattaren Marjaneh Bakhtiari, att åta lingonsylt och lottbullar.
Statsminister Goran Perssons
svar var naturligtvis politiskt korrekt: ,,F{ir mig innebår det att man
lever och verkar i Sverige. Mer
komplicerat ån så år det nog inte."
De flesta svarar något i stil med:
,,For mig betyder det egentligen
bara attjag har ett svenskt pass ," sa
Staffan Valdemar Holm, chef for en

r,

\ lt'rr som den danska samhållsdebattoren Ralf Pittelkow skrev i Week, n( l:rr iscn den23 april 2004.,,Hur år det mojligt att forajåttestora politiska
rl

,rrr

,

I il lsclebatter och samtidigt låtsas som om att nationalstaten inte existerar

', lr ;ilsklts av folket?

"

I )('n stora allmånheten tog inte avstånd från vare sig flaggan eller
rr.rtrr

rrurlismen. Man borjade tvdrt emot att såtta upp flaggan vid huvudentrdn.

stiillde Dagens Nyheter frågan ,,År du glad for att vara svensk?"
s 7(X) låsare svarade: 707o ja
ll%o nej
B7o hade ingen åsikt
och de resterande I l7o var inte svenskar.

'(X )(r
I

Mini.ste.r Morut Sahlin besdker ntoskd
-

l0

politiskt korrekt

kLricld.

il

KAPITEL 2
DEN SVENSKA POLITIKEN

Politiskt korrekt viking
Riksantikvarien låter i samarbete med

tidningen Gringo * den tecknade
seriefiguren Vik-Inga Muhamed

Riksdagspartierna terroriserade befolkningen med hot
,,Om två lika meriterade personer sdker jobb på en arbetsplats med få
invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet, "sa Mona Sahlin'
(Goteborgsposten 22.10.2000). Svenskarna skulle anpassa sig till invandrarna
och inte tvårtom. Både i arbetslivet och i utbildningsvåsendet tillåmpades
positiv sårbehandling, det vill såga att invandrarna har foretråde framfcir

symbolisera vikingen - som kvinna
och invandrare:
,,Våra hjcilmar hade oftast inga
horn och vi såg inte alla ttt somblondiner. Som.jag sa cir jag till exempel
b landnin g e n o c h de fl e s t ct
jag
trciffade såg ut som jag
szm

de

n v cir sta

gjorde. Det rir liksom ncir tidningama

Vi såg inte alla ut sont blondiner.
Jug cir den viirstn blandningen

och de.flestu jcrg har trtiffat var som jag.

skriver att alla hlattar rir.fdrbrytare.
Det cir naturligtvis inte sant och alla vikingama hade inte horn på hjcilmen. "
Så såger Vik-Inga Muhamed på Birkamuseets utstållning: Lever vikingen?
Tidskriften >>Forskning & Framsteg,. frågar: ,,Ett konsneutralt, multikulturellt och antirasistiskt perspektiv år naturligtvis prisvårI. Men detta initiativ
år i hog grad politisk konekt att det riskerar att slå tillbaka. Rimligtvis var
vikingarna en blandning av folkslag och kulturer. Så beresta som de var,
men finns det verkligen bevis f-or att de var muhammedaner, som Riksantikvarien antyder?"
,') (lngrlornur i de svensku ghetktkvurteren kun inte ordentlig svenska. De pratar en
lokal.slang med orcl .från .fdriildrurnus .språk - urdu, turkisku, urubi.ska etc. Ftir utt
brv-ttt ner tlet .svensku sprriket oc'h impletnentero anvrindningen uv invunclrurslang
sturtucle den kurdisklbddu Zany'ur Adumi tidningen ,Gringoo . Metrt.s chef'reduktdr
Sukari Pikiinen var med pti rutternu och tidningen Gringo utkom sonl en bilaga till
gratisticlningen Metro. Svensku Afurdemin vill nu tu nrccl hundratals uv de.ssa oft)rståeligu
glosor till rotvcilsku i sirt rtrclli.stu, iiven om dess uppgtfi rir utt urbetn Jbr språkets
4, dl i g he t, ut t r c' ks.f u I I h e t o c h an s e e n de
Adami jublar: Det rir underbart.Vi hnr arbetat på att .få in dessa ord i ordlistrtn Jbr ott
ge dent den viirclighet oc'h .\tatu.\ de .fi)rtjtinar De tir en clel ov det svenska språket .
Svensku Akademirt.får ntvc'ket att gdra. 2002 hade cirka 120 000 barn i Sverige rritt till
modersnrcilsunclervisning i ett J'riimntande språk. Allt ,sorn allt undervisrts det i 123
otika tungomål! Sveriges så kullade tvåsprcikiga barn ko,ctode ,skolv'iisendet omkring 3
miljoner kronor år 2000. Nu.får Sven.ska Akuclemien ntycket cttt gdra med att registreru
blandningsglo.sorna. ( Kcilla: Metro Stockholm 1 4.02. 2002).
v-

.
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svenskarna i arbetskon och utbildning. Kraven på att komma in på de hogre
utbildningarna har i vissa fall sånkts.

Lagen om Hets mot folkgrupp innebår att utlånningar kan forolåmpa
svenskarna så mycket de vill, till exempel kalla lårarinnan for hora, medan
svenskarna som uttrycker sig kritiskt mot utldnningar kan stållas infor domstol
och domas till boter eller skadeersåttning.
En krog dtgare kan inte långre vårja sig mot orosmakare. Om någon
l1åmmande nekas tilltråde till krogen kan det sluta med åtal och dom samt
cn skadeersåttning på 100 000-tals kronor.

Husågares bekymmer
Ijn Malmobo låste >Sydsvenskan( att man

i

ville flytta några barnrika
lrabfamiljer från invandrarghettot Rosengård ut till hans villakvarter,
llunkeflostrand. I ett brev till stadsforvaltningen frågade han bekymrat.
hår ut,
,, \åd år meningen med att medverka till att flytta en massa araber
som inte kan fbrsorja sig sjålv, som hogst sannolikt ar kriminellt belastade
och som (som normalt sett år tillsammans med araber) inte ens har viljan att

vilja integrera sig, men som bara kråver saker och ting? "Svaret var en
råttssak och en dom på 50 000 kronor - femtiotusen kronor!
stadsf-orvaltningen dr ett o.ffentligt brev, eftersom det finns
effbntlighet i forvaltningen. Vem vågar hådanefter fråga myndigheterna i
kommun, stat eller EU om invandringen?
Ett brev

till

- Man hotar

sv

enskarna till

ty

stnad

!

Vad med skolbarnen?
Man påstår nåstan alltid att de ofta forekommande konflikterna i våra skolor
rnellan grupper av svenskar och fråmmande elever skylls på svenskarnas

r3

rasism och fråmlingsfientlighet. Redan i grundskolan får eleverna låra sig
att åven skepticism eller kritik av invandringspolitiken offrciellt skylls på
samma rasistiska fråmlingsfientlighet som alltså bor bekåmpas på alla sått.
Den politiska indoktrineringen av skolbarnen kånns igen från fore detta
diktaturer i Osteuropa. EU år en aggressiv inpiskare av det multikulturella
samhållet och muslimsk kultur.
Av Sveriges nio miljoner medborgare har cirka två miljoner utlåndsk
bakgrund. Om trettio år kan svenskarna vara i minoritet. Sverige år en av
Europas åldsta demokratier, men år det svenska valet så korrekt som man
tror i utlandet?

ry-,w/.//.ffi

bara det kan inne-

båra valfusk). De

gamla partierna

har tillråckligt
nred medlemmar

l'(ir att civervaka
sina egna partir'0stsedlar, men
rlet har inte mintlre partier. Redan

hiir år valet skevt.

verige år ett
lringt land och

Fiir enkelt att fuska med!

S

British Helsinki Human Rights Group skrev en avslojande rapport om det
svenska valet 2002 och några svenskar bad om valovervakning. . .
I Danmark går vi in i vallokalen, låmnar våra rostkort, ståms av mot en
lista och får utkvitterat en ganska så lång forteckning. På denna långa
fbrteckning står samtliga valbara parlier angivna med sina kandidater. Man
markerar med ett kryss i rutan vilket parti eller vilken kandidat man onskar.

varje kommun har flera vallokaler. Det ska dock nåmnas att om våljaren
inte kan hitta någon rostsedel från sitt parti på valstållet har han rått till
rrred full giltighet- att skriva det onskade partiets namn på en blank rostsedel
(orn nu inte de också år borla) men hur många våljare vet det och vågar sig

Som i en bananrepublik
I Sverige i den off-entliga tillgångliga entrdn

till vallokalen - alltså innan
man kommer fram till valfomåttaren - finns rostsedlarna på de valbara
partierna. Varje parti har sin egen rostsedel med namn på kandidaterna
(layouten år den samma for alla partierna) och de får sjålva ansvara for att
rostsedlarna kommer ut till vallokalema (detta inbegriper också postlokaler,
sjukhus, ålderdomshem) i detta enorrna land.
Rostsedlarna år inte storre ån ett vykort. Då det alltid finns personer i
nårheten som kan se vilken rostsedel man tar så tar många månniskor f-lera
olika med in i vallokalen, dår det hemskickade rostkortet ståms av hos en
valmedarbetare. På rostsedeln markerar man med ett kryss på den kandidat
man vill rosta på och lågger den i det kuvert man har fått tilldelat och låter
valmedarbetaren lågga ner det i urnan.
Dessa losa rostsedlar kan våldigt enkelt fbrsvinna och det gor de! Det år
inte något nytt. Det eir något man vet och råknar med - vid alla val. Rostsedlama trycks naturligtvis upp i mycket storue antal ån det finns våljare (vilket
t4

Det svenska valsystemet cir alltfi)r

Lcitt att

Juska med.

-

pri det?

Sverige som har så fullt upp med att vilja kontrollera allt och alla och
bcråtta for andra lånder var skåpet ska stå, bor som ett upplyst och civiliserat
lrrnd skaffa sig ett valsystem som man inte kan fuska med. Efter valet 2006
Iurr en åtalats for fusk vid sammanråkningen.

.liivla politiker
Sri hette ett prograrn på svensk teve.

)lia hor man folk såga att ,,Sverige rir den sista Soviet.staten. "
Goran Perssons regering satt på makten med den kommunistiska vånstern
son-r stodpafti och då det inte f-anns någon opposition att tala om i riksdagen
l..laracle regeringen och dess ministrar sig igenom otroligt många små och
\(ori.l skandaler. Två politiska ministermord, odemokratiska och /eller olovliga
t illtag, fusk och minnen som sviker.
Regeringsmedlemmarnas bordellbesok hos I 4-ilrtgaflickebarn ( ! !) och
lros polska prostituerade med risk for spionaffårer (nedtystad logn, direkt
orcler från Palme i riksdagen), Estoniakatastrofen, tsunamikatastrofen,
rrrinister Freivalds overgrepp på Sverigedemokraternas hemsida, bojkott av

(
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israeliskt vin samt mutor på systembolaget (Goran Perssons frus ansvar),
Mona Sahlins missbruk av statens kreditkort i lbbleroneafl?iren , statssekreterare Lars Danielsons påhopp på kungen i forbindelse med resan till Brunei,
Perssons avsaknad av byggnadstillstånd till sin herrgård, utnåmningen till
hedersdoktor, Gudrun Schymans skattefiffel etc.
Vad år svensk demokrati?
Foma Sovjet, fbma ostblocket, Kina,, Nordkorea - alla skyltar eller har skyltat
med demokrati. Hur år Sveriges demokrati?
Inget svenskt parti skryter så mycket om demokrati som socialdemokraterna. De har nåstan patent på det! Ulrijke van Essen beråttade på en
hemsida valåret 20o2,hur hon - vid ankomsten till Sverige - overraskades
av de många demokratikonferenserna. Hon trodde man skulle forklara for
kommunistema vad demokrati innebar, och blev chockerad då hon upptåckte
att det var precis omvånt: kommunisterna beråttade om hur man skulle sprida
logner om sina,,fiender" (så kallade de sina folkvalda politiker) och hindra
politi ska torgmoten och demonstrationer.
Det gor man i stil med Hitlers ,,Sturmabteilung "Vzinsterns Ungdom (med
statsbidrag) i samarbete med AFA (Antilascistisk Aktion) - rned den
socialdemokratiska regeringens stillatigande godkånnande. Trots grundlagen
och polisens plikt att skydda lovliga anmålda moten.
Vid valet 2002 vågrade brevbårarna i Molndal att dela ut valmaterial från
det valberåtti gade oppositionspartiet S veri gedemokraterna. De bel onades
med ett pris f-or civilkurage av deras fackforening. Något liknande hånde
vid det senaste valet 2006 i Stockholm - och det trots att Sverige har en
,,demokratiminister" . Demokratin år alltså i topp!
Socialdemokratiska partiet och dess talesmån i massmedierna har i
årtionden drivit en mer eller mindre smygande propaganda for deras hållning
och ,,demokrati" : Barnbockerna uppvisade i regel barn som var ljushyade
med blå ogon och ljust hår och det var ju helt t-el! Bockerna borde avspegla
miljon omkring barnen (enligt teves kulturprogram).
EU-stjårnorna från jungfru Marias himmelkrona hamnade på registreringsskyltarna och bland skolbockerna år ,,Jalla nu klår vi julgranen" ett
strålande exempel på indoktrinering.
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..Jalla, nu

klår vi julgranen"

En målmedveten avsvenskningskarnpanj till gyrnnasieelever kostade 2,8 miljoner kronor. Nedanstirende text dr tagen urJalla-boken.
Boken lanserades den I I aPril
)002 vid en presskonferens - symboliskt forlagd på Medelhavsmuseet och en presentation på Sodra
'fcatern.
Upplagan var på 250 000 stycken
till ett pris av 3 miljoner kronor. Boken var ett EU-projekt och delades ut
llla elever i f'orsta och andra ring på gymnasiet, alla landets bibliotek och

till
till

llcra organisationer.

Vi har under flera år arbetat med en dialog mellan våstvårlden och den
rnuslimska vdrlden, bland annat mellan EU-lånderna og lånderna omkring
Medelhavet. Men dialogen mellan mdnniskor åir viktigare ån mellan stater.
Denna bok utgår från månniskor med rotter i muslimske kulturer. Boken
distribueras till alla elever i forsta och andra ring på gymnasiet. Boken
civersåtts till arabiska och engelska. Åndamålet år att skapa en bas for
diskussion.

Anna Lindh
Ljtrikesminister

Boken år också ett bidrag

Portrrct indsdt at' retl.

till EU:s Medelhavs-

samarbete dår Sverige har engagerat sig f-or att få fler

kontakter mellan EU-lånderna og lånderna runt
Medelhavet.
Faktabladet Jalla! Lårarvågledning Jalla! Foljebrev till lårarr'rågledningen.
Boken Jalla! Finns på svenska, engelska och arabiska och kan bestållas
grati s f rån utri kesdepartementet : ud-pik-i nfo @ forei gn. mini stry. se
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Bara vi som vet
Svensk folkkaraktår och iddn om folkhemmet som den goda staten som
vårnar om demokrati och medborgarna, ledde till regeringens ,,Baravi som
vet ". Bara socialdemokraterna forstod vad demokrati var och visste att
forsvara den
1) genom massiv propaganda från barnsben
2) genom nedbrytning av var och en som inte var politiskt korrekt
3) genom månniskors beroende av bidrag
Det finns flera exempel på Berufsverbot,
utan att det har varit baserat på uttalanden
i det offentliga rummet, liksom socialdemokraternas egna partimedlemmar som
har blivit utkastade från kommunalpolitiken for att de ville diskutera invandrings-

politiken.
Andra faller till foga for partiet som till
exempel kommunalrådet Reepalu i Malmd
som insåg att staden inte kunde klara det
enorrna invandrarantalet; men han blev tillråttavisad.

En,, helt naturlig" policy
Danskarna trodde inte att det var sant och det tog tid innan man forstod
allvaret. Men så skedde det något under valåret 2002 som genljod civer
Oresund. ..
Kristeligt Dagblad skrev den 20 ju ni 02 hur ledningen for Sveriges Radio
hade ålagt samhållsredaktionen Ekot att alltid beteckna de två oppositionella
- men valberåttigade - partierna Sverigedemokraterna och Nationaldemokratema som,,fråmlingsfi entliga" eftersom dg,hotar det demokratiska
samhållets grundid6er. "
Rolf Stengård, nyhetschef på Ekoredaktionen, tyckte inte att riktlinjerna
var problematiska: ,,Som statsmedium har vi ansvar for att forsvara demokratin och principerna om att alla månniskor har lika vårde. Det år vår plikt
att vara partiska och ta avstånd från rorelser som hotar demokratin ," forklarade
han något sj ålvmotsågande.

t8

Striden mellan Danmark och Sverige om invandringsfrågan blossade upp
ltår den svenska integrationsministern Mona Sahlin och statsministern Goran
Persson riktade skarp kritik mot Danmarks hårda utlånningspolitik. Och

danskarna beskyllde de svenska medierna fdr en rådsla for de verkliga
problemen. Dåvarande nyhetsdirektdr på Danmarks Radio, Lisbeth Knudsen,
tog starkt avstånd från >Ekots<< idder
Som upptakt till bålet på Sankt Hansaften (midsommarafton) den 23 juni
skrev Berlingske Tidende en ledare om håxjakten i lårt svenska broderland
och citerade Lisbeth Knudsen:
,,Saken år djupt problematisk for ett statsmedium som ska representera
hela befolkningen. . . Jag år mycket fdrundrad. Jag åir rådd for att svenskarna
begår ett stort fel om de forsvarar demokratin genom att fortrycka beståmda

uppfattningar."
Men nyhetschefen Silla Benkd på >Ekot< kommenterade: ,,Det forvånar
n-rig att vårt policydokument våcker debatt i Danmark eftersom vi uppfattar
vår politik som något helt naturlig. "
Att det skulle vara helt naturligt år knappast någon i Danmark som forstfr
ll'ån Dansk Folkeparti till Enhedslisten (kommunister). . . men man ska
komma ihåg att invandringen har varit mycket stor (2001 utgjorde invanrlrarna, plus deras avkomma,,2I,4%o av befolkningen i Sverige) samt att
rnultikulturen år ett riksdagsbeslut från 1998. Dårmed kånner medierna sig
beråttigade till att kvåva kritiken, åven om invandringspolitikens ekonomiska,
sociala och kulturella omkostnader ståndigt blir tydligare.
Man skall också veta att politisk extremism genom 1900-talet, både åt
Iroger och vånster, trivdes mycket ,,båttre" i Sverige ån i Danmark. Och det
gor den fortfarande. 193O-talets och 1940-talets nazistiska stromningar var
staukare i Sverige ån i Danmark, liksom kommunismen under det kalla kriget.

Ett oppet samtal om invandringen som i Danmark år redan på grund av
historiska orsaker svårare att genomfora i Sverige. Det politiska klimatet tir
sir inflammerat att offentliga diskussioner år uteslutet. Vi forstår inte långre
varandras politik.

Riksdagsvalet 2002 chockerade regeringen
Det lilla oppositionspartiet, Sverigedemokraterna, gick framåt trots makthavarnas forfoljelse. Folket forstod sig uppenbart inte på demokrati. Nu
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skulle de låra sig det. Socialdemokraterna tånkte ut en strategi och bildade
ett nåtverk. I Ålmhult, till exempel, gjorde man i ordning en ,,demokratiforberedelse " (!!). Ledaren for projektet, socialdemokraten Stefan Jonsson,
kungjorde att man skulle koncentrera sig på,, likavårde och lokaldemokrati" .
Det skulle ,,byggas nerifiån och upp" borja med de ,,små barnen" .
For att kånna till barnens onskemål skulle politikerna tala om demokrati
på skolorna och hora hur barnen ville ha det? ,,Det år viktigt att de år med
for att påverka sin miljo och lår sig att det girr att påverka. "
Har man hiirt de tongångarnafrirut?
Som fiån ,,pionjårsystemet" i Sovjet och liknande Hitlerjugend? Från Maos
lilla roda? Eller från 1968-års revolution med dess indoktrinering på 1970och 1980-talen i skolorna: ,,Barnen skall vara kritiska!" - mot allt - med un-
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Arbetsliisheten
Sverige har idag over en miljon
arbetslosa! Det omfattar många
grupper: oppet arbetslosa, arbets-

;

r.d:

,ul'

'

losa satta i arbetsmarknadsåtgårder

(till exempel kurser) deltidsarbetslosa som skulle kunna arbeta heltid
for att kunna forsorja sig sjålv, långtidssj ukskri vna och fortidspen sionerade, som skulle kunna arbeta om
det fanns ett låmpligt arbete. Många
unga forsummar skolan. Når de

-.&' '

sedermera står utan jobb borjar de

ø,

på Kornvux, (Kommunal vuxenutbildning) och belastar dårmed
kommunelTtas ekonomi.
...Mrma sa "utt den sont heter
Det år alltså inte landets behov
M uhamnrcd sku .få i obbet"
av professionella yrkesmån som
\ryr invandringen, utan uppgivna behov f-or skydd mot fbrfoljelse eller av
I r u rnanitdr anledning.
Invandringen till Sverige består nåstan uteslutande av asylsokande familjer.
N4uslimerna år den storsta gruppen. Sverige har omkring 400 000 muslimer
oclr det okar stacligt for varje år. Den stora tillstromningen borjads 1994
rrrecl amnesti for alla asylsokande och okar stadigt med stora siffror. Årligen
lrr; cirka 60 000 personer permanent uppehållstillstånd, några gånger upp

dantag mot marxismen från 1968.

'ntt;i,zr:l*u

',
t.'.

t:.L

''61q-Y'

rill 100000.
Svensk skolbok

I Sverige betyder ordet ,,demokrati" att man okritiskt och med alla medel,
åven med det grovsta våld, bekårnpar de partier som vågar ha en anneln

uppfattning om invemdringen och finanspolitiken ån den - åh, så demokratiska
socialdemokratin.
Man vaktar den goda staten , folkhemmet med samma metoder som man
håvdar sig vilja bekåmpa. Svensk politik påminner på många sått om Tyskland når Hitler med sina stormtrupper kom till makten.
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Det borde vara helt klart att når industrierna flyttar utomlands behover
lrrldet inte importera fler arbetslosa utlånningar. Men riksdagspartierna våljer
r,r,clligen att fortsåtta utvecklingen av det multikulturella samhållet framfor
l,.irt1peil mot arbetslosheten. En konstant hog arbetsloshet framtvingar f-orr
cller senare dåliga forhållanden inom arbetsråtten och de sociala trygghets\ystemen.
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,,Hej Ilmar!
Både du och jag forvåntar oss en
trygg och behaglig ålderdom. Jag
har de senaste dagarna foljt turerna
kring en gammal man i massmedierna som inget hellre vill och har
med all rått krav på det svenska

KAPITEL 3
vÅrniRDEN TrLL ALLA?

Vålftirden faller siinder
For allmånheten ser Sveriges ekonomi mer och mer mårkvårdig ut. Det
skårs hårt ner på allt från BB till ålderdomshem, sjukhus,, polisen, råttsvåsendet, posten, utbildningar och allra vårst på forsvaret.

samhållet, attfå en trygg tid under
sina sista år i livet. Han har jobbat
och slitit och betalt skatt efter sin
formåga hela sitt liv och nu blir han
utsatt for en omånsklig behandling

Bara ett ågg!
Teve visade hur en nåstan blind man, som hade kommit in på ålderdomshem,

onskade sig ett ågg till frukost. Det hade han åtit i hela sitt liv.
sa personalen. ,,Det har vi inte råd med. Du kan få ett halvt ågg var
',Nej ,"
morgon eller ett helt varannan morgon." ( ! !) Kommunen var tvungen att
gripa in så att han kunde få sitt ågg.
I det censurerade landet vågar ingen antyda var pengarna tar vågen och
vad invandringen kostar.

Aldringen i Malmii

Ilnutr Reepalu, kommunalrådet i

Från Malmo visade teve hur dåligt livet kunde vara
for en åldring på 98 år. Efter en mindre operation
på sjukhuset vågrade han att åka hem

till

sin egen

. ."
Det var pinsamt att se. Mannen kunde knappt
stappla runt och behovde hjålp. . . Men det var inte

sjukhusets ansvar. Han skickades runt, från den ena
avdelningen till den andra...
,, Nu sitterjag hår i stolen och hrir stannarjag tills

till mig ," sa han, dodstrott

på livet.

En av tittarna, som mer ån någon annan kånde

Malmd studsvapen

till forhållandena i Malmo, blev så rasande att han
efteråt på natten skrev ett brev till kommunalrådet Ilmar Reepalu. Denne
hade tidigare givit uttryck for att Malmo var overbelastat med invandrare
och kunde inte klara av mera! Men han blev satt på plats av sina partikamrater

- socialdemokraterna.
Det beromda brevet från den 19 april 2005:
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MalmØ

mellan olika så kallade vårdformer.
Psykisk misshandel. Han har rått till
ett eget boende efter sin egen vilja
med den hjålp han behover.
Punkt slut.

Du visar ån en gång prov på din

ornånskliga sida, som en desperat sosse i nod. Malmo kommuns kassa tillåter
l'lktiskt den lilla utgift som det innebår att låta Gustav och många andra
pensionårer leva ett bra liv i Malmo under sina sista levnadsår.
Du måste naturligtvis åndra inriktningen på ekonomin och låta mer pengar
gir till åldringsvården. Dra in ditt gigantiska understod till allajåvla blattar i
Malmo (lås Rosengård) och låt svenskarna som jobbat och slitit i ett helt liv

lågenhet . ,,Jagklarar det inte, jag orkar inte mer.

att ni hittar hjålp

genom att skickas runt som ett Paket

l0r att bygga upp Sverige, få ta del av vårt vålstånd.
Jag heter Bengt Lindstrom och jobbar som polisinspektor i Malmo sedan
lrirnga år. fu for neirvarande yttre beftil och chef for samtliga poliser i Malmo
som jobbar i yttre tjånst.
Tånker inte stanna kvar i Malmo och bli pensionår. Jag har mycket stor
crfarenhet och kunskap om Malmo och dess positiva och negativa sidor
nren nu år måttet faktiskt rågat.

Du år en representant for Malmo kommun och har visat ett synnerligt
clåligt ledarskap med ett omdome och brist på empati som år lika med noll.
Sydnytt har dessutom forsokt stålla frågor till dig som du på ett oforskåmt
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sått har vågrat svara på. Hoppas du sjålv blir gammal och svag och blir
beroende av hjålp. Fy fan vad jag hatar dig och ditt jåvla sosseparli.
Jag kråver att du taren del av pengarna som du och dinajåvla sossekollegor
lågger på kriminelle Mohammed i Rosengård och satsar dom på våra svenska
pensiondrer istållet.
Hålsningar från en 43-åring som skåms over att bo i Malmo. "

Brev till myndigheter år som tidigare nåmnt offentliga.
Polisen blev anklagad for rasism men blev frikånd av tingsråtten.
Polisvåsendet avskedade honom.
Då han blev frikånd av råttsvåsendet kråver han nu sitt arbete tillbaka och
skadestånd på 120 000.
OcksåArbetsråtten frikånde polismannen och han ansattes igen i poliskåren, men med en annan befattning.

Polisftirbundet varnar
Det svenska polisforbundet lade nyligen fram en rapport med prognostisering
av framtidens kriminalitetsbild i Sverige. Slutsatsen år att " Polisens
brottsbekåmpni ng ri skerar att omoj li g goras".
Ett återkommande tema i de framtidsscenarier Polisforbundet har arbetat
med' ar attpolisens arbete forsvåras av generellt misstroende till polis och
samhålle på grund av medborgamas solidaritet med egna grupper i samhållet.
Polisforbundet menar också att man registrerat en genomgående upplosning
av respekten fcir samhållsauktoriteter generellt, och i en artikel i Dagens
Nyheter den 7 juni 07 skriver ordforande i Polisforbundet, Jan Karlsen:
"Bekdmpning av morgondagens brottslighet krdver poliser med kompetens
som knappast finns i dagens poliskår. lnom ett årtionde kommer den
organiserade kriminaliteten att ha okat i en omf'attning som vida civerstiger
polisens formåga till brottsbekåmpning. Teknikutveckling och allt oppnare
grånser åven for brottsligheten gor att vårt polisvåsen inte långre hånger

med. Etniska, politiska och religidsa grupperingar med sjålvupplevt
utanforskap, liksom sånkta vårderingstrosklar mot narkotikabruk och
våldsanvåndning,, undergråver den samhållssolidaritet som år nodvåndig for
en fungerande råttsstat. Allt detta gor att polisens arbete att utreda och
bekåmpa brott riskerar att omojliggciras."
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KAPITEL 4
for
Sveriges arbetsmarknad och ekonomiska
Nedanstående redogdrelse
situation år skriven av universitetslektor l-ars Jansson, Goteborg, januari
bok >Mångfald ellerVålftird<< som kom ut2002 våckte mycket
uppståndelse och naturligtvis hård kritik från de politisk-korrektas sida. Men
sedan dess har Sveriges tragedi blivit mer och mer tydlig.
Lars Jansson skriver i forordet till sin bok:
Svenskarna vill ha information om vad invandringen kostar och hur den
I'inansieras. Invandringen utgdr den storsta utgtftsposten i den offentliga
,s'cktorn. Varje kommun borde bercitta vad invandringen kostar.
2001 . Hans

ARBETSMARKNAD och EKONOMI
Befolkningen i Sverige
Vid slutet av 2005 uppgick Sveriges befolkning
till drygt nio miljoner. Sedan borjan av 1990-talet
har utanforskapet okat bland annat på grund av
en omfattande invandring.
B landningen av foik från olika lånder, regioner,
1.

språkområden och med skilda religiosa hemvister

år mycket iogonfallande. Det handlar om

folk

från cirka ll0lånder over hela vårlden. I

det
politiska systemet tycks man inte bekymra sig
om de långsiktiga konsekvenserna, sårskilt inte

om dessa skulle varanegativa for Sverige. Det
finns inslag i utvecklingen som forefaller oka i
accelererande takt, till exempel utanforskap,
utpressning och annan brottslighet samt terrorism.
Till invandrarbefolkningen rdknas hår utrikes
fodda och fodda i Sverige med minst en utrikesfddd forålder. Det tir den definition som SCB och
andra myndigheter tillåmpat sedan flera decennier tillbaka. Dock har myndigheterna på senare
år borjat tillåmpa en annan modell som reducerar
antalet personer med utlåndsk bakgrund.
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Det nya ar attde som

åir

fodda i Sverige med endast en utrikesfodd forålder

i statistiken råknas till den inhemska befolkningen. De har med andra ord
gjorts till svenskar. Det innebår en radikal foråndring i beskrivningen av
storleken på invandrarbefolkningen. Inte mindre ån 587 000 personer
(december 2005) har forts over till svenskbefolkningen från att tidigare ha
ingått bland ,,personer med utlåndsk bakgrund" .
Samtidigt har SCB och den forra regeringen infcirt det onodiga begreppet:
,,personer med svensk bakgrund" som omfattar cal ,6 miljoner enligt den
nya ordningen. Av dessa ar 927o genuina svenskar (inhemsk befolkning)
och87a som har en utrikesfddd forålder. Formodligen skulle inget annat
land komma på iddn att på analogt sått beteckna sin majoritetsbefolkning. I
Sverige år vi svenskar, i Danmark danskar, i Tyskland tyskar.
Den svenska befolkningen beskrivs i statistiken som ett slags blandfolk.
Den forra regeringen deltog i beslutet, som doljer och forminskar Sverige
och det svenska. Samtidigt lyfts invandrarkollektivet och mångkulturen fram
och betonas. Medierna har mer och mer slopat begreppet svenskar. Både i
Sveriges Radio och i teve har detta kunnat observeras. En konsekvens år att
man ziven i olika offentliga rapporter har borjat anvånda begreppet ,,personer
med svensk bakgrund" som ersåttning for begreppen svenskar eller den
inhemska befolkningen. Den som vill ta del av bakgrunden till omlåggningen
kan låsa foljande departementsskrivelser (Ds 1999:48 och Ds 2000:43,
Kulturdepartementet samt Ds 2002:3. SCB och Migrationsverket).

For att bibehålla kontinuitet och jåmforelser med beråkningarna i min
bok Mångkultur eller vciffird? (2002) och till attjag ifrågasåtter skålen for
den statistiska minskningen av invandringens omfattning, våljerj agattbehålla
den tidigare beråkningsmodellen. Denna fråmjar heller inte en splittring av
familjer som både har barn fodda i utlandet och i Sverige.
Per december 2005 uppgick invandrarbefolkningen till knappt 2,1 miljoner
i alla åldrar, vilket innebår 22,,J7o av hela befolkningen. Ett år senare år den
237o. Okningstakten ligger i genomsnitt på drygt 0,47o per år. Om tendensen
blir densamma framover kan den svenska befolkningen komma att ersåttas
av en ny majoritetsbefolkning med utlåndsk bakgrund. Det kan bli aktuellt
någon gång under andra hålften av seklet. Såvida inte svenska politiker vaknar
och gor något åt situationen i tid. De som kommit till Sverige efter andra
vårldskri get ar i huvudsak ekonomiska migranter och ej flyktingar.
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2.

Invandrarbefolkningen på arbetsmarknaden

I)en arbetsfora befolkningen med utlåndsk bakgrund (20-64 år) uppgick till
| ,3 miljoner per december 2005. Av dessa var 824 000 utrikes fodda. De
som var fodda i Sverige med minst en utrikesfodd forålder uppgick till 485
000. Av hela den arbetsfora befolkningen på 5,3 miljoner uppgick den med
rrtlåndsk bakgrund till nåstan 257o. Det har således skett en mycket kraftig
dkning sedan slutet av andra vzirldskriget, då andelen var omkring en procent.
Av de utrikes fodda var ungefår en halv miljon i arbete i slutet av 2005
cnligt SCB. I dessa ingår åven foretagare, deltidsanstållda och vissa personer
s o m deltar i arbets marknads åtgårder. S y s sel s åttning s graden har beråknats
till drygt 607o fcir nåmnda år. Många invandrare deltar uppenbarligen ej i
arbetslivet. Totalt handlar det omkring 300 000 personer (20-64 år) som står
Lrtanfor. Hiir finns således en betydande outnyttjad resurs. Om denna uppfyller
kraven från den svenska arbetsmarknaden år en oppen fråga. I sjålva verket
iir det stora utanforskapet ett uttryck for att invandringen inte zir anpassad till
behoven på den svenska arbetsmarknaden.
Det har visat sig, att av de 485 000 (20-64 år) som år fddda i Sverige med
cn eller två utrikesfodda foråldrar får en ganska stor andel sin forsorjning
genom studiefinansiering. I vissa åldersgrupper ånda upp till 507o. Det beror
bland annat på att over hålften av de som har sin hårkomst i utomnordiska
lr.inder år i åldern 20-30 år. Vid en sysselsåttningsgrad ph557ohar cirka265
(X)0 arbete och 220 000 saknar arbete.
I sammanfattning betyder detta att av hela befolkningen med utlåndsk
lrakgrund på 1,3 miljoner (20-64 år) beråknas cirka 750 000 ha arbete på
lreltid eller deltid, medan cirka 500 000 saknar arbete. Hur mån ga av dessa
som skulle vilja ha ett arbete zir inte kånt. Mina beråkningar och bedomningar
rrtgår från hela invandrarbefolkningen i arbetsfor ålder (20-64 år).

Invandrarbefolkningen år overrepresenterad inom många områden i
.jrimforelse med den inhemska befolkningen. Detta år en viktig forklaring
till den lågre sysselsåttningen. Andelen barn och ungdomar upp till 18 år år
f'cm procentenheter hogre ån i den inhemska befolkningen. Å andra sidan iir
andelen ålderspensiondrer bara hålften så stor som i den inhemska befolkningen. Flera undersokningar visar att invandrare har såmre hålsotillstånd
r.in svenskar. Risken att drabbas av långvarig sjukdom ar 707o hogre for
Lrtrikes fodda ån for infodda. I spåren av invandringen foljer sådana sjukdomar
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som

HIV tuberkulos

och diabetes. Andelen fortidspensionerade år våsentligt

hogre i invandrarbefolkningen ån i den inhemska befolkningen. Efterfrågan
på social tandvård år flera gånger hogre bland invandrare. Viss civerrepresentation finns inom hogskolor och universitet. Åven inom yrkesutbildningen
har invandrarna regelmåssigt varit overrepresenterade. Inom brottslighet och
kriminalvård likaså. En undersokning vid tingsrdtter i storstadsregioner visade
atti 507o av brottmålen var de tilltalade personer med utlåndsk bakgrund.
En slutsats av dessa beråkningar och jåmfdrelse ar attinvandringen varit
och år alldeles for stor. Den har lett till ett stort overskott av arbetskraft.
Troligtvis trångs många svenskar undan från arbetsmarknaden. Att vi for
ndrvarande har over 100 000 arbetslosa ungdomar torde i stor utstråckning
varabetingat av den for stora invandringen. Den inhemska befolkningens
andel av hela befolkningen har minskat från ca 100 tlllllVo efter andra
våirldskrigets slut. Om politikerna fortsåffer med den overdådiga invandringen

kommer snart en fjårdedel av den svenska befolkningen attvarautbytt mot
utlånningar och fore detta utlånningar från 170 lånder over hela vårlden.
Svenska politiker tycks foredra fråmlingar framfor sin egen befolkning.
3. Invandringens ekonomi

Den omfattande invandringen ger upphov till både kostnader och intåkter
for stat och kommuner. Eftersom kostnaden for invandringen zir skattefinansierad finns det anledning redovisa vad riksdagen har beslutet. Foljande kan
betraktas som styrande riktlinj er:
* Kostnaden for vålfrirden och andra gemensamma utgifter skall finansieras
solidariskt.
* Asylsokande och invandrare skall inte sårbehandlas i jåmforelse med
befolkningen i ovrigt.
* Invandrarnabeviljas permanent uppehållstillstånd utan karenstid som i

Invandrarna skall således inte sårbehandlas utan delta i finansieringen enligt
samma villkor som svenskama. Sverige torde varadet enda landet i Europa
som beviljar permanenta uppehållstillstånd utan karenstid. I Danmark zir
karenstid en 5-J år. I flertalet lånder beviljar man tillftilliga tillstånd att stanna.
Att invandringen år ett långsiktigt projekt betingas av att Sverige tidigt

tog positiv stållning for FNs flyktigkonvention från 1951 och senare
iindringar. Dock har majoriteten som får stanna i Sverige inget skyddsbehov
utan ar attbetrakta som ekonomiska migranter. Så långe riksdagen inte har
beslutat att invandringen skall begrånsas eller stoppas år den att betrakta
som långsiktig. En viktig konsekvens år att allakostnader f6r den offentliga
sektorn måste ingå i kalkylen. Denna bor visa vilka uppoffringar som
skattebetalarna måste gora for att uppfylla ovannåmnda riktlinjer.
I mina beråkningar ingår offentlig konsumtion, transfereringar, avskrivningar, kostnader for centrala samhållsfunktioner och for hela den offentliga
byråkratin. Åven kostnader som inte omedelbart påverkas av invandringen,
t ex det militåra forsvaret och råntan på statsskulden, bor ingå. Invandrarna
betalar de fakto en del av dessa kostnader. Dårfor kan man inte utelåmna
vissa kostnader som immigrationsforskare i USA och Sverige ofta gor.
Dårigenom civerskattar de vinster och underskattar forluster på grund av
invandringen.

* Invandringen år ett långsiktigt projekt.
Således skall alla som flyttat till Sverige for att leva hår åven delta i
finansieringen av alla skattefinansierade utgifter. Hur mycket var och en
betalar beståms av individuella inkomster och hur skattesystemet eir utformat.

Når man gor långsiktiga beråkningar over kostnaden for invandring i
Danmark så tar man med alla skattefinansierade kostnader. (Rockwool
I-ondens forskningsenhet, juni 2003). Vad gåller metodik och genomforande
1v kostnadsberåkningar over invandringen till Sverige vill jag hånvisa till
min ovan nåmnda bok.
En sårskild kostn ad dr inkomstforluster. Stat och kommun forlorar
inkomster på grund av arbetsloshet, sjukdom eller långvarigt missbruk.
Produktionen blir lågre, vilket medfcir forlorade skatteinkomster och sociala
avgifter i forhållande till vad som blivit fallet vid en hogre BNP. Dessa
li)rluster betraktas åven i mina beråkningar.
Kostnaden for invandring har beråknats till 260 miljarder kronor (mdkr)
liir år 2005. Dårtill kommer inkomstforluster på 30 mdkr. Sammantagna
blir det 290 mdkr. Allt iir skattefinansierat. Fdr samma år uppgick de samlade
skatter och avgifter i stat och kommuner till omkring 1300 mdkr (prop.2004l
05:1). Ungefår 227o dårav anvåndes for att finansiera invandringen. (I
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många andra lånder.

* Invandrarbefolkningen utgor en mycket stor andel, for nårvarande 23
procent av hela befolkningen och

Danmark år motsvarande andel drygt l7o). For ålderspensioner disponeras
samma år cirka 170 mdkr i statens budget. Trots att invandringen kostar
våsentligt mer ån pensionerna, finns i statens budget endast upptaget 6,9
mdkr for invandrare och flyktingar. Sverige har ingen samlad budget for
den storsta offentliga utgiften alla kategorier, nåmligen for invandringen.
Det finns heller ingen samlad redovisning over vad invandringen kostar i
den offentliga sektom.
Varfor kostar invandringen så stora summor av skattebetalarnas pengar?
En viktig forklaring ligger i de stora volymer over invandringens omfattning
och de många som står utanfor arbetsmarknaden enligt vad som redovisats
ovan. Omkring 387a av invandrarbefolkningen i arbetsfor ålder kan inte
forsorja sig sjålva. En overdimensionerad invandring till en periodvis
stagnerande arbetsmarknad år en viktig forklaring. Under perioden 19902004 tillkom inga nya jobb netto i Sverige. Under dessa 14 år okade
invandrarbefolkningen med ca 600 000 personer netto efter viss utvandring,
varav långt civer hålften var i arbetsfor ålder. Som jag visar i min bok uppgick
arbetslosheten redan 1999 tlll 17 -20Vo. Senare har såvål arbetsmarknadssom finansutskottet påvisat en arbetsloshet på 167o (FiU20/02). Det
f-orekommer ingen som helst samplanering mellan invandringen och behovet
av arbetskraft. Flyktingar med asylskål har endast utgjort 5- I 07o av hela
volymen.
Sedan 1990 har kostnaden fbr invandringen okat 2-3 gånger så snabbt
som kostnaden fbr hela den ofl-entliga sektorn. Når minst en femtedel av
hela kostnaden okar så mycket snabbare over tiden ån den totala kostnaden,
blir det vålfdrden som drabbas av nedskårningar. Aven den kånda tidningen
the Economist fann (f uni 2003) att invandringen medfor svåra ekonomiska
problem fbr Sverige, som tidningen ansåg vara det fattigaste landet i
Skandinavien. En konsekvens har blivit att av hela invandrarbefolkningen
får over 70o/a sin forsorjning genom skattefinansiering. Kanske inte
fbrvånande att skattetrycket okat med cirka f'em procentenheter enbart på
grund av invandringen. Mångkultur år inte gratis.
Sverige har blivit ett av de storre invandringslånderna i den våstliga vårlden,
relativt befolkningens storlek. I Europa torde endast Schweiz ha en storre
andel personer med utlåndsk bakgrund ån Sverige. Detta i forening med en
relativt dyrbar vålftird och brist påjobb har drivit upp kostnaden for invandring
30

rill destruktiva proportioner. Redan från borjan assimileras invandrarna i
viilfården men dven i arbetsloshet och utanforskap. Vissa invandrargrupper
lriren sysselszittning som ligger30-407a lågre ån i den inhemskabefolkningen
(SOU 2004:21 och SCBiRAMS 2002).
Riksdagen verkar foredra en slimmad vålfård framfor en begrånsning av
invandringen.
Lars Jansson
2001-02-03
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Kallas inte ens till intervju
Invandrare har svårt att tå arbete. De kallas inte ens till intervju neir de skickar
in sina anscikningar. Ganska logiskt, skriver professorÅke Daun.
Dår finns såkert kvalificerade sokanden bland invandrama. Men också
inom de inhemska namnen och det avgdr saken. En ny medarbetare innebdr
alltid en viss risk. Hur passar vederborande in i arbetsgruppen? I den
gemensamma arbets milj cin ?
Om utlånningar vet arbetsgivarna bara en sak: att de inte vet något. Kanske

kan invandrarna anpassas in i arbetsgången? Men det vet man inte. Med
landets egna medborgare år det annorlunda. Arbetsgivarna vet tåmligen vål
hur svenskarna brukar vara och de menar att det inte år deras jobb att
forverkliga politikernas integrationsåndamåI. Det år det heller inte i en
demokrati.
Den stenrika shejken
Inte all industri flyttar till låglonelånder. Det finns också industrier och stora
handelsfirmor som stannar kvar i Sverige, men som kopts upp av utlåndskt
storkapital. Th nu shejken Muhammed H. Al-Amoudi. Genom den svenska
byggfirman ABV fick han in foten i Sverige.
l9B4 fick statsminister Olof Palme med kung Fadh av Saudi Arabien till
stånd ett enormt kontrakt på 100 miljarder kronor for entreprenorfirmorna
Skanska och ABV. De skulle bygga lagemrm till olja i bergen.
Men firmoma fick kalla fdtter. Kunde Saudi Arabien betala? De hoppade
av men var tvungna att sålja kontrakten for att
undgå skadeersåttning ti I I araberna. Al -Amoudi
skulle ordna saken. Det lyckades for honom att
,Wffiwz
%M
skaffa det erforderl iga kapitalet på 125 milj arder
kronor. Ingen vet hur.
1994 kopteAl-Amoudi OK Petroleum for sex
miljarder och blev Sveriges storsta arbetsgivare
med 15 000 anstållda. OK åndrade namn till
Preem. Nu vidtog uppkop av svenska firmor i

e.w
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Al-Amoudi finkammade

marknaden efter givande investeringar. Allt
var av intresse.
Al-Amoudi fick också ogonen på den
krisdrabbade svenska bo stadsmarknaden.
Han overtog några av Stockholms mest

exklusiva lågenheter, bland annat det så
kallade VBB-huset vid Stureplan och Ivar
Kreugers iirevordiga tåndstickspalats. Hans

lågenheter har i dag ett
marknadsvdrde på två miljarder kronor. Allt
som allt investerade han 15 miljarder kronor
under 1990-talet.
Al-Amoudi har en lyxlågenhet i Stockholm och herrgård vid Målaren och kan
våldigt enkelt kvista hit upp med sitt jet-

investeringar

i

f'lyg. Preem iir den mest givande av alla hans
många svenska investeringar och omfattar

Våren 2007 mottog Al-Amoudi en
hdgre rang av Nordstjrirneorden

for sin verksamhet i Sverige.
Nordstjtirneorden delas ut till
utlrinningar som gjort personliga insatse r J'dr Sve rige

Sveriges storsta raffinaderi i Lysekil. På
elLer J'dr svenska intressen
sistone har han kastat sig over Skåne - inte
minst Vdstra Hamnen i Malmo. Som god
muslim bidrar han naturligtvis ekonomiskt till att sprida islams budskap.
Råknar man samman shejkens alla investeringar i vårlden så år han god
for 65 miljarder (svensk valuta):
25 i Sverige,2O i Saudi Arabien, l0 i Etiopien och l0 i andra lånder!
Kålla: Weekendbilaga 20-21.5.2005 i >Dagens Industri<< samt >Vårlden
idag<s bilaga .,,Nåringsliv" 07.07 .2005.

Argusiigon
Åven om den svenska regeringen hela tiden har håvd at attintegrationen gått
bra tvivlade den uppenbart på sig sjålv eftersom den bestållde en undersokning hos Migrationsverket for attfhinsikt i forhållandena.
Redogorelsen - >ProjektARGUS< - spdnner over två år och overlåmnades
den 3 I december 2000. Den avslojade rysliga bedrågerimetoder och miljonbedrågerier mot staten. En obehaglig overraskning for makthavarna!

--

JJ

Rapporten tegs ihjål !
Om folk fick upptåcka politikernas totala fiasko och de enoffna kostnaderna
for invandringen kunde det skapa,,fråmlingshat".
Hur kan miljonbelopp odslas på alla mojliga fråmmande initiativ, medan
resurserna ståndigt blir mindre till skolor, åldreomsorg, sjukhus, polisen,
posten, landets forsvar etc.

Argusrapporten blottade statens slentrian:
Det mest vanliga bedrågeriet gåller att illegalt uppehålla sig i Sverige.
Personer som har blivit utvisade eller saknar uppehållstillstånd har fortsatt
kunna bo i landet och utnytda hela vålfårdssystemet.
Svartarbete i rengorings- restaurang- och byggbranschen har blivit satt i
system och organiserat från hemlandet, bland annat for att utvisningarna
inte autornatiskt anmåls till skatternyndigheterna och folkbokforingsregister.
Invandrare som befrias från kravet på arbetstillstånd arbetar ofta svart
samtidig som de mottar socialbidrag, bostadsbidrag och sårskild hjålp till
glasogon, klåder, transpor-t etc. Bedrågeriet i denna kategori beråknas till l0
miljonerkronorom året. Utoverdetkan de tåhjålp till tandlåkare, kostnadsfri
advokat, tolk m.m.

Många med uppehållstillstånd får pension, socialbidrag, barnbidrag,
foråldrapenning, flerbarnstillågg, bostadsbidrag ffi.ffi, åven om de befinner
sig i utlandet, sågs vara på grund av ,,båttre klimat - ser till att slåkten tar
hand om huset dårhemma". Svenskt uppehållstillstånd behåller de av
ekonomiska anledningar! - Men hur kan man bo i ett land man efter egen
utsaga har flytt ifrån på grund av ,,f-ortryck och fbrfoljelse"?
Fingerade anknytningar som kan ge permanent uppehållstillstånd och
,,legalisera" invandringen, kdps och sriljs på den fria marknaden: proformaåktenskap ingås med den hogstbjudande eller mot ett fast pris från 75 000
kronor och uppåt. Pengarna får man igen når man sedan vål år etablerad
som ,,nysvensk". Flickorna i dessa skenåktenskap rir ofta barn då muslimer
anser att 9-åriga flickor år giftasvuxna.
Personer som har fått uppehållstillstånd framtråder under tiden med flera
identiteter. De soker asyl under ett nytt namn for att,,forbåttra ekonomin"
samt',,moj liggora ytterligare invandring". Bedrågerierna i denna kategori
uppgår till minst 65 miljoner kronor om året. Varlor tar man bara fingeravtryck
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Finland upphorde de många falska identiteterna når man
tr(irjade ta fingeravtryck på dem som sokte uppehållstillstånd. Sammanlirttningen av Argusrapporten: Staten har fullståndigt ansvarslost forsummat
rrtt ha uppsikt med de fråmmande och råttsligen behandlat frågorna till skada
li ir den svenska befolkningen.
Argusrapporten handlarenbarlom svindel och bedrågeri mot staten. Hårtill
kornmer mycket annan kriminalitet som slår mot de tungt belastade
skattebetalarna. Som man båddar får man ligga. Svenskarna har sjålva valt
sin regering.

rrv asylsokare? I

nlågg på nåtet i >>Exilen<< oktober 2005:
Varfbr såger man hela tiden att integrationen misslyckades?
l)cn går strålande!
Svenskarna har for långe sedan inordnat sig och år vål integrerade.
( )ckså danskarna och nonmånnen kommer snart att ge efter.
I

,\sylknep
l)ct gåller att få uppehållstillstånd som kan leda vidare till medborgarskap.
Slkerna kan eventuellt påskyndas genom att anvånda sig av egna eller andras
I

rrtrtt.

I)en ogonsjuka flickan Nadina sysselsatte svenska journalister under en
lrirrgre tid och den ena tårdrypande forestållningen efier den andra framfordes
i rrurssmedierna. Foljande år fakta:
I)en bosniska familjen Imamovic (mor och tre barn) kom till USA i mars
l()99 med hjålp av Nadinas storasyster Edina och en amerikansk valoverr lkare. Nadina undersoktes vicl ogonkliniken på Massachusetts General
I lospital samt vid Perkins Institut for blinda på Bostons barnsjukhus. Efter
( )gsranna undersokni ngar konstaterade samtl i ga ogonspeciali ster att det
irrtc gick att operera Nadina och det var heller inte mojligt att forhindra att
rr

lron blev blind.

Kålla: Artikel i Portsmouth Herald av Jason Schreibe r. 28.03 .1999

-

De amerikanska ldkarna erbjod Nadina behandling i USA, men då familjen

lrrurmovic inte kunde få permanent uppehåll och social vård avslog de
e rlr-judandet. Så reste familjen med syster Edina, som tolk, till Sverige och
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efter fem avslag på asylansokningarna och dåremellan en avstickare till
Tyskland 2002 skulle en sjåtte overklagan behandlas i svensk utlånningsnåmnd. Den 23 november 2002 satt syster Edina i teve och anklagade det
svenska immigrationsverket fcir att vara orsaken till att Nadina blir blind. En
oerhord beskyllning ! Familjen hade sedan 1999 vetat att Nadinas sjukdom
inte kunde botas med en operation och att flickan obonhorligt kommer att
bli blind. Den vård Nadina behover finns enligt svenska låkares undersokningar i Bosnien. ,,Håndelsen Nadina" var inte annat ån ren och skår
utpressning om uppehållstillstånd for familjen på falska grunder.

sanningen. Dels år medelsvensson otroligt naiv och sjunger ståndigt och
jåmt den samma indoktrinerade jåmmerlåt om att Sverige måste hjålpa. Dels
r.ir det som tidigare nåmnts mycket pengar involverat.
>>Svenska Dagbladet< avslojade till slut hela bedrågeriet:
En resebyråkedja i det forna Sovjet med filialer i de muslimska Kaukasusrepublikerna hade specialiserat sig på reser for asylsokande till Sverige.
,,Vill du bli medborgare i Svertge?" hette det. Resebyrån hade skaffat 700

personer asyl i Sverige. Priset låg mellan 3 000 och l5 000 dollar vilket vill
såga att byrån som minimum hade haft en inkomst på over 20 miljoner
svenska kronor.

,,,Apatiskatt barn
Psykiatri missbrukas ofta. I totalitriraregimerfcirklaras politiskamotståndare
ofta for sinnessjuka. Också i Norden kan man tråffa på psykiatrer vilkas
avgoranden år politisk baserade. Under månader horde svenskarna om hur
asylsokande invandrares barn låg apatiska, psykiskt påverkade av sina
familjers olyckliga situation. De åt inte, lekte inte, pratade inte. De bara låg!
Några fick matas. Några slåpades runt i rullstol.
Avslag på asyl leder gårna till nya ansokningar - i en oåndlighet. Det
kostar ofantligt mycket pengar. Goda intåkter for låkare, psykiatrer, psykologer, advokater, tolkar etc. som hårvid har intresse av att hålla systemet
igång. Långt civer hålften av de asylsokande med ,,apatiska" barn kom från
det forna Sovjet och Jugoslavien. Det var bara så att såga i Sverige invandrarbarnen drabbades av den mystiska sjukdomen. Ett problem for psykiatrisk
expertis ! Några antydde något om att det hela var fiffel och båg: att barnen
på foråldrarnas uppmaning - med hot om stryk eller med sovande mediciner
- spelade komedi for att foråldrarna skulle få uppehållstillstånd i Sverige.
Ja' till och med migrationsminister Barbro Holmberg, antydde forsiktigt
misstanken att så kunde det vara. Barnen varju ensamma med foråldrarna

Man skulle inte ta med sig sina papper till Sverige eftersom då riskerade
rnan att bli hemskickad. Man kunde hitta pålitlig hjålp hos pråster och Svenska
Kyrkan och man namngav till och med en rad med advokater och ryska
kontakter i Sverige. Man informerade också om hur foråldrar kunde få asyl
genom att gora barnen apatiska, bedova dem med olika typer av mediciner.
Det enda de behovde gora var att se till att inte bli upptåckta.
Under sommaren gjorde den ryska polisen enrazzia. Resebyrån gick under
jorden. Såpo informerades om saken.
Kålla: Svenska Dagbladet, Expressen m.fl.
Efterspel: Efter ett år, den2l september 2006, tog ,,Uppdrag granskning"
rupp ,,Spelet om de apatiska barnen". Psykiatema Th. Erikson och Th. Jackson
och psykologen P. Engelso, hade tidigare sammanfattat att barnen varit
rn anipul erade av foråld r arna och forgiftade. Regeri n g srapporten handlade
om asylfusk. Migrationsminister Barbro Holmgren och polisbefålet blev
uthångda av journalisterna for att varaen ,,rasistisk sammansviirjning". Det
laktiska forhållandet var i strid med internationell flyktinglag.. .

En polis i Norrland, som hade hand om hemtransporten var oforsiktig
med att uttala sig om detta till en journalist på hcisten 2005. Han hade
observerat att barnen foråndrades når de kom upp i flyget. De kunde gå,
behovde inte rullstol och åt med god aptit. I stållet for att undersoka polisens
beråttel se anmålde j ournal i sten honom for,,diskrimi neri n g".
Åven om andra iakttagelser ståmmer overens med polisens teg man om

Fler knep
En jugoslavisk familj som kom till Malmo for tio år sedan och fick permanent
Lrppehållstillstånd ville flytta till Gåvle dår de hade slåktingar. Då de inte
kunde hitta någon bostad flyttade de in hos sina slåktingar, men lågenheten
var for liten i fdrhållande till antalet barn. De kråvde sålunda att kommunen
skulle skaffa fram en lågenhet till dem, men de avvisades. Så slog de sig ner
i en jordkållare, tånde på den och blev ,,av en håndelse upptåckta" av en
rnan som såg roken. Når han tittade in låg de medvetslosa på golvet varfor
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på natten.

han tillkall ade råddningsd ånsten.
På det såttet lyckades de att få en lågenhet av socialdånsten. Journalisten
frågade socialdånsten om de inte varrådda for att det skulle inspirera andra
till samma skådespel.

Kålla: TT och Helsingborgs Dagblad 20.01.2007

.

Studiebesiik

redan drygt 2 miljoner invandrare vilket motsv arar 22,27a av hela befolkningen på 9 miljoner, når integrerade och deras barn år inberåknade.

Allt som allt

beråknas 96 800 månniskor under 2006 attha invandrat
enligt SCB:s preliminåra statistik for december 2006. Hårav har 30 000
rimligen familjeanknytning . En okning ph487a i jåmfort med 2005. Under
de I 31 år som SCB har uppmått invandringen har den aldrig varit så stor. En
person råknas som invandrare når han/hon år inskriven i folkbokforings-

Svenska foretagare tår forfrågningar från utlandet angående studiebesok på
verksamheten. Då det ror sig om en delegation ber man den svenska firman
att ordna visum for deltagarna. Nåir det år dags for studiebesoket dyker inte
en enda person upp och hela programmet får stållas in. Men de utskickade

registret.

viseringarna behåller ,,delegationens" medlemmar. Det

under de senaste 12 åren.

sciker asyl

eir

bra att ha når man

Vid årsskiftet2006l2001 kommer invånarantalet i Sverige rimligen vara
då det har vuxit med hela
67 100 personer under 2006. En sådan kraftig okning har Sverige inte haft

9 l14 800 personer efter SCB:s beråkningar,

Vi skriver historin!

!

I forhållande till sin befolkning tar Sverige emot fem gånger fler invandrare
ån andra lånder i Europa. Sverige skriver under 277a av alla permanenta

uppehållstillstånd (PUT) i Europa åven om svenskarna sjålva bara utgor 37o
av befolkningen i EU. Inget annat land i vårlden har en sådan generos asyllagstiftning och så naiva politiker som Sverige och en så dverbelastad immigrationsmyndighet. Inget annat land slåpper in så många fråmmande från ulånderna utan dokument eller identitetspapper. Over B07o har inga dokument.
Inget annat land i vzirlden ger omgående de nyanlånda forfogande till den
sociala vålfård och utfårdar dårefter medborgerskap utan att stålla krav.
Invandringen allena anvånder 257o av alla offentliga resurser.
Når de sedan år etablerade i Sverige kan invandrarna utnyttja sig av den
gamla konventionen mellan de fem nordiska lånderna och oversvåmma
Finland, Norge, Danmark och Island. Sveriges fyra brodrafolk ska inte behdva
lida av Sveriges politik. Det skadar allai Norden - och också det ovriga
Europa.
Kålla: Artikel av Bo de Silva på hemsidan >Blågula frågar< 06.01 . 2004.
www.sd-kuriren.info

Stiirsta invandringen någonsin - vi skriver historia!
triumferar Statistiska Centralbyrån (SCB) begeistrat den 20 decemb er 2006.
F'6r tredje året i rad har antalet asylansokningar stigit betydligt i Sverige, en
dkning med 607o från25 000 till 40 000 i forhållande till 2005 . Sverige har
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Hurra-a-a!

Nu måste det upphiira!
,,De invandrare som redan finns hår måste få en chans innan man tar emot
f1er," menar skohandlaren Suat Cicek i Malmo. Han kom från Turkiet på
1960-talet.

Sverige skryter med sin flyktingpolitik, men den bedrar både invandrare
och svenskar. Problemen som finns i Rosengård finns i hela Sverige:
arbetsloshet, kriminalitet och ghetto isolering, men som man båddar får man
ligga.
Folk lockas till Sverige med rykten om våI1?ird, men man måste forebygga
invandrarstrommen istållet fdr att passivt ta emot månniskor. Aven utan
tillråckligaresurserfortsåtter Sverige sin politik, som om de ville visa att de
år de duktigaste. Hade Sverige varit en firma hade den gått i konkurs. Man
måste stålla krav på invandrarna, så de gor nytta, lår sig språket, integreras
och sjålv kan forsorja sig.
De passiviseras av bidragssystemet. Forst når de sitter med sina barn i en
lågenhet utan framtidsutsikter inser de att de hade fel. Vi borde stoppa
invandringen helt och hållet under en tid, forsoka att hitta jobb till alla som
redan finns hår. Dårefter kan vi mdjligtvis fortsåtta."

39

KAPITEL 6
KRIMINALITETEN I SVERIGE

Skolbrånder
Att brånna ner skolor kallas gårna också for mordbrånder eftersom det oftast
I nns månniskor på skolan. Under 2001antåndes I 39 skolor i Sverig e! 2003
brann fem skolorunderbara en och
r

Kriminaliteten våxer medan samhållet ser på
Teveprogrammet >Uppdrag granskning< visade den24 februari 2004hur
barn- och ungdomskriminaliteten vdxer i storstiiderna. En titt på de tre hårdast
belastade stadsdelarna i Malmo. Bara 713 av de rapporterade håndelserna
undersoktes och av dessa leder barahålften till ytterligare åtgårder. Alltså
barainsats i vart sjåtte fall. De består helst av samtal mellan foråldrar, barn
och socialdånsten. Samtalen år - frivilliga! En tredjedel av foråldrarna
motsåtter sig den insats som socialtjånsten foreslår. Bara i undantagsfall
såtter man de unga på en institution.
Inte bararingabrott ignoreras också våldsbrottbegångna av barn mellan
9 och 12 år. Polisens arbete verkar hopplost och det gor det svårt att rekrytera
personal till ungdomskriminaliteten. Detta innebrir aff åklagare och domstolar
inte hinner nå att våcka åtal inom de sex veckorna som lagen har fastslagit.
Teveprogrammet avslojade också omfattande likgiltighet med pappren
hos socialdånsten. Samarbetet mellan polis och socialkontoren fungerar inte.
Kålla: >Uppdrag Granskning., 24.02.2004.
Vågen till avgrunden
,,Det gåtr åtthelvete till i Malmo !" sa polisen men vågade inte såga det hdgt.
Grovt våld, rån och våldtakter har blivit en del av vardagen men det hemlighålls, eftersom det inte rimmar vål med regeringens prop aganda.
Massmedierna vinklar situationen och myndigheterna ger efter. Det år
inte Pir eller Stina som uppfor sig åt hebte till. Vartor inte såga det rakt ut
att ungdomsligorna i Landskrona år albanska fcirbrytarligor som ville ha
kontrollen civer ståderna och spred skråck.
Samhållet ger efter. De som gick med i demonstrationer 1968 sitter idag
på hoga poster och bidrar till det moraliska forfallet. Det kan inte få fortsåtta
på det hår såttet. Det finns bara ett alternativ: att vårna om de vården som
våra slåkten byggde vålftirdssamhållet på. Ett vålordnat samhålle som vrirnar
om familjen. Dår man kan bo, utvecklas och kånna sig trygg.
Inget multikulturellt sømhiille har visat positiv utveckling.

en halv månad vilket medforde
kostnader på,2,8 miljoner ktonor,
dubbelt så mycket som skolbrånderna i Malmo kostade under hela
2002 (Sydsvenskan 09.05. 2003).
I borjan av 2005 hade Goteborg i
genomsnitt två skolbrånder i veckan

enligt råddningsd ånstens statistik
(maj 2005).
Skolbrånderna okar dramatiskt.
\\ o
2005 gav 450 skolbrånder i Sverige,
Bitter på skola och samhcille
och kostnaderna var omkring 300
miljoner kronor. 2006noterades ett svaft rekord då fler ån 500 svenska skolor
och forskolor eldhårjades.
,,Och skolorna di brinner å brinneq" stod det på nåtet i Exilen den 25 juni
2006:Varfor såtter eleverna eld på sin skola? Såkert dårfor att de hatar den
och samhållet. Det multikulturella har urartat. Brist på disciplin, oro,
skadegorelse och mobbning, både i klassrummet, på rasten och på vågen dit
och hem.
Lårarinnor hånas och lårare riskerar att få stryk av de stora grabbarna. I
Landskrona var de nyligen tvungna att stånga en hel skola. . . Några skolor
installerar elektronisk overvakning for dyra pengar. . .
I nt e grøtio n e n har totalt mis s ly ckats.

MORI)
Mord har blivit ganska vanligt i Sverige. Enligt brottsforebyggande rådets
(BRÅ) shtistik 2006 anmåldes245 mord (dråp, misshandel med dodlig
utgång) ochT 6 864 fall av grov misshandel.
Bortsett från de politiska morden på Palme ochAnna Lindh zir nog mordet
i Salem det som har varit mest uppseendevåckande. Det har blivit kånt for
sitt meningslosa hat och sin barbariska brutalitet. Det har givit anledning till
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I
stora årliga manifestationer som man i det politiskt korrekta Sverige gårna
kallar nazistiskt...

med skogsbonderna. Han tog sin 2-3-åriga dotter med sig på
arrnen - for att charma sig till vålvilja?
namnunderskrifter.
Bodstrom fick med sig 1 | I

Mordet i Salem den 9 december 2000

,,Vi protesterar med stor vrede och krciver omedelbara
åtgrirder mot den lavinartade \kande kriminaliteten och våldet

Det var inte mordet i sig sjålv som var det centrala.I vår tid foregår detju så
många mord. Det var den oerhort grymma och långdragna misshandeln på
Daniel Wretstrom, en kille på 17 år som bara vågde 53 kg. Han var slåtrakad
och ansågs vara en nazist. Det var många svenskar forc i tiden - ånda upp i
regeringen - men de blev inte lynchade! På den tiden fanns ingen invandring.
Når Daniels kropp var flådd till oigenkånnlighet av sparkar, slag och
knivhugg och det knappt fanns mer liv kvar i hans medvetslosa kropp, stack
en i gånget en kniv i ryggen på honom flera gånger och skar till sist halsen
av honom. Någon kan åberopa att det var nådastoten. Det var inte helt den
samma långsamma, plågsamma halshuggning som under bodlarnas sadistiska njutning, som islamister har visat på videofilm från deras avråttningar
av gisslan.
Oavsett om Daniel var nazist eller kommunist, eller vad han nu var så
hade han sammaratttill sin åsikt som alla andra i Sverige - officiellt! Straffen
blev - som våntat - mycket milda for deltagarna i gångoverfallet på Daniel
- psykologsamtal om det forkastliga i våld samt samhållsdånst i 40 timmar!
Den 1S-årige Khaled O, som genomforde aktionen domdes i forsta omgången till råttspsykiatrisk behandling. Som son till en av avdelningscheferna
i Stockholms skolforvaltning (tidigare rektor i Vårby) skulle hans identitet
uppenbart skyddas. Hans namn hemligholls och råttssaken och domen
nåmndes inte i massmedierna, liksom att kopior av domen inte fick låmnas
ut.
Kålla: Låkare Bergqvist i >Fri Information<<.

Fyra rånmord skråmde upp smålånningarna
Risken fanns att smålånningarna kånde for att ta lagen i egna hånder, att
skydda sig sjålva och ha bossan laddad vid sången. Med Lantbrukarnas
Riksforbund och Lånsbygderådet i Kronobergs lån i ryggen vånde de sig
2004 till dåvarande justitieministern Thomas Bodstrom som arrogant
avvisade dem. Men då motståndet våxte och Moderaternas ledare, Fredrik
Reinfeldt, (nuvarande statsministern!), reste de 500 km ner till Markaryd
for att pratamed folket insåg Bodstrom sin fadås. Nu ville han också,prata
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Bodstrtim

i Sverige.

hade inte
tid.

Londsbygdens folk lever i dag i ett totalt rcittslost land.
Politiker! Ni måste omedelbart gdra något! Annars har ni
ingen moralisk rcitt att sitta kvar på era poster! "

,,Idag

jøg
fotboll i
AIK."

spelar

Vi kråver: (Hår foljde l3 krav från Sjobodagruppen).
Justitieministern forsokte att sopa det hela åt sidan med att
håvda att kriminaliteten inte hade okat. Men tidningen >Veirlden

som gång på gång hade vågat såga emot regeringen, lade
dokumentationen på bordet som avslojade lognen. - Och lillflickan kunde
idag<<,

inte hjålpa sin pappa.

Ett av de fyra rånmorden (alla begångna av invandrare) var anledningen
till boken >Ett helt vanligt mord<< av Johan Engblom, Leo Forlag, 2006. Vid
en liten minnesstund vid Traryd kyrka for de fyra rånmordade beråttade han
hur han hittade sin gode vån och granne liggandes mordad på golvet i badrummet...
Då det snart efteråt kom fram att den sistnåmnda mordaren i flera år hade
bott illegalt i Sverige, åven om han var intemationellt efterlyst for mord och
svensk polis hade tagit honom eftersom han saknade korkort, uppstod en
massa frågor. Forargad over myndigheternas brist på ansvar och polisens
inkompetens frågar sig Engblom till sist: ,,Vad kan den enkla medborgaren
gora for att seikra sig mot desperata mordares ondska?"

Våldtåkt år ett vapen - det rtir sig inte om sex, men om fiirnedring!
Sverige innehar rekordet av våldtåkter. I den senaste sammanstållningen
från BRÅ, brottsforebyggande rådets statistik, ser man att antalet anmålda
våldtåkter har under tio år okat från I 608 under 1996 tlll4 I 89 under 2006
(2006 dr ånnu inte fiirdigsarnmanstållt!) Om man enbart ser på flickor under
l5 år ligger okningen av våldtåkterna på647o från år 2004 till 2005.
Tar vi hela tioårsperioden mellan 1995-2005 utgjorde okningen av samtliga

våldtåkter 1227o, men for flickor under l5 år var det 1937at
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Thquia

Trots en stadig okning av antalet
våldtiikter

zir

Det muslimska begreppettaquia anvånds flitigt i råttssaker i Sverige. Taquia
- den moraliskt sett tillåtna lognen - anvånds mot all misstånksamhet, inte
rninst mot myndigheter. Den dr tillåten enligtAllah eftersom den dånar islams

det bara ett fåtal som leder

till fållande dom. År 2000 anmåldes
300 f-ullbordade våldtakter mot barn

varav endast 59 ledde

till

sak. Oavsett hur uppenbar skuldfrågan må vara i en råttssak så fortsåtter
rnuslimska forbrytare gårna hårdnackat att håvda sin oskuld.
Genom filmatiseringen av Betty Mahmoodys bok >Inte utan min dotter<<

åtal.
Åktaga.-yndigheten ger ofta upp for
fort och ger avkall på åtalet.Iz} -307o
av åtalen i Stockholm pratar man inte
ens med barnet en gång. Kanske skylls

det på att både foråldrar och sociala
myndigheter vet hur svårt det år att få
till en fållande dom.

Våldtagen - en afmftnga tu.\en

BRÅ forsokte båttra på den fruktansvårda våldtåktsstatistiken med att
snygga till siffrorna i sitt pressmeddelande. Antalet anmålda våldtrikter steg
enligt BRÅ med 44Vo från 2004t1112005. Men ipressmeddelandet hade
man fått ner siffran trll327o.Dessutom provade BRA på att bortforklara den

våldsamma okningen av anmålda våldtåkter: på BRÅs hemsida håvdade
man att den i hdg grad berodde på en lagåndring som trådde i kraft den I
april 2005. Men den stora okningen av antalet våldtåkter skedde under de
tre forsta månaderna 2005 - alltså innan lagåndringen! Det var en okning
med 647o iforhållande till samma månader 2004.
På hosten2006 hade vi kommit upp till en våldtåktsanmålan var tredje
timme! Kålla: BRÅ via >Vårlden idag< 01 .01 .2006 m.fl.

Kyskhetsbålte och pepparsprej
En ung duktig kvinna i Norrland, Nadja Bjork, 20 hr, har satt igång produktionen av ett såkerhetsblixtlås fbr byxor. Låset placeras ovanf-dr det vanliga
blixtlåset. Det kråvs två hånder for att oppna det, vilket ger våldtaktsoffret
en extra chans att komma undan sexualforbrytaren. Låset har redan visat sig

fungera i praktiken.
Det kan kopas hos Nadja Bjork i Skellefteå, mobil nr. 070-2170396.
Enligt lagen iir peppar sprej ett vapen och kniver dårfor licens, men Lennart
Gabrielsson från polisstyrelsen i Stockholm anser att man skall oppna for
mojligheten att låta kvinnor ha pepparsprej i fickan.

flck den europeiska allmånheten insikt i begreppet. I filmen lovar den muslimska åkta mannen dyrt och heligt - med handen på koranen - sin amerikanska fru att de bara ska åka på en tvåveckors semester till hans hemland
Iran och dårefter vånda tillbaka till USA. Men loftet var inte något vårt. Det
gavs till en otrogen . Dessutom till en kvinna. OcAllah skulle i den givna
saken helt såkert forlåta den åkta mannens logn och brutna loften...

Kriminalitetens,,fria rtirli ghet"
Globaliseringens oppna grånser med begrånsad/ingen grånskontroll infbrdes
till glådje f-or storkapitalet, men till olycka fbr den vanliga månniskans dagliga
liv. Kriminella från alla vårldens horn strommar in i Sverige, och sjukdomar,
som den tidigare så hårjande tuberkulosen och aids, har nu fritt tilltråde.
Det borjade mullra bland svenskarna. Ovan nåmnda Sjobodagrupp var
en av många mindre upprorsgrupper som bildades. Orsaken var den socialdernokratiska politikens totala fiasko och oduglighet på alla områden. Når
sossarna inte lyssnade till folket grep oppositionspolitikerna in.
Liksom moderaternas Reinfeldt, som kom till Sjoboda, var också Krist-

demokraternas ledare Goran Hågglund i farten. Han sammankallade
Lrpprorsgrupperna till ett stormijte i Våxjo: Sjoboda-qruppen, El-upproret,
(emot de hoga elpriserna), Gnosjogruppen f'or småf-oretagare, Storrnupproret
fOr skogsågare och skogsarbetare', Vargupproret for bonder rned fåravel,
Foriildraupproret som kåmpade fdr att fritt få vålja barnpassning i stållet f-or
institutioner och mera tid till sina barn.
Motet som holls innan valet 2006 f-ick naturligtvis mycket uppmårksamhet
från mediernas sida och bidrog således till valresultatet. Foråldragrupper
fick bra uppbackning av tidningen >Vårlden idag< och politikerloften om
att få saken upp i den borgerliga regeringen. Nu ser politikerna ut att villa
svika sina valloften.

KAPITEL 7
ISLAM SOM INSLAG I MÅNGFALDEN
Religionsfrihet
Några månniskor tror att religionsfriheten utan
vidare ger rått till att bygga mosk6er. Nej, det
sorterar under stadsplaneringen. Man behover
inte en byggnad, varken kyrka eller mosk6,
fritid eller bonematta for att utova sin tro.

Islam i Sverige
Islam år som siamesiska tvillingar: religion
och politik, ett dubbelspel, oskiljaktiga, en och
likvål två. Varje moskd i Norden dr en trojansk håst - av arabisk ras. Sverige
har ett helt stuteri. Finns det ett mer naivt folk ån folkhemmets tåmjda
svenskar? De flesta forstår inte vad en moskd och en koranskola innebrir. De
lyssnar inte till Kassandras varningar. Vår gamla svenska kultur går under !

Mosk6er
Sverige har 2006 allt som allt sex riktig moslier: i Goteborg, Malmo,
Stockholm, Trollhåttan och Uppsala. Dessutom år det planerat och eller det
iir tal om moskdbyggen i: Viixj6, Gdvle, Skovde, Umeå (viirldens nordligaste),
Våsterås, E skilstuna, Ornskoldsvik, Linkoping och ytterliga re 2-3 moskder
i Malmo, med hjålp från imamAhmedAbu Laban. Han dog den I februari
2001).
På galna vågar

Moskdn i Malm6, som ågs av Islamic Center, brann under mystiska
omståndigheter i april 2003. Branden var anlagd och politiskt korrekta
politiker och andra antydde att det szikert var,,hogerextremister"..., medan
ryktet gick bland muhammedanerna att det var judar eftersom någon hade
målat en davidssdårna.. .
Skånepartiet, som år emot moskder och invandring, hade ofta kånt sig
pahoppade av en slags blockering av partiets radiofrageprogram. . . Det visade
sig nu att partiet kort innan moskdbranden hade kdpt en mobiltelefon och
hade ringt flera gånger till Islamiskt Center. Men. . . via teleforetaget COM
46

1

bekråftades emellertid att koparen
visade sig vara ledaren av - Islamiskt
Center! Han heter BejzatBecirov.
Efter branden anmålde Skånepartiet fallet till polisen och saken
omtalades forsiktigt i pressen. Men
varken j ournalister eller polisen fortsatte efterforskningen. Det hade
annars varit intressant att veta vem,
forutom Becirov, som hade ringt
(med,,Skånepartiets mobiltelefon")
och vad han hade sagt till Islamiskt
Center och andra under den aktuella
perioden 29 mars - 4 aPrrl,z}O3
Hade han hotat med något?
Till exempel om rnordbrand?
Ovanstående aktionsmetoder år
inte okånda. Beskrivningarna har
Malmd-moskeen brænder
anvånts oåndligt långe både i skrift
och i utfdranden. Aktionen genomfdrs som om det var en motståndare som
utforde den. Den ska våcka forargelse och vrede hos befolkningen så att den
vånder sig mot de elaka motståndarna.I våra dagarkallas det, så vittjag vet,
fbr,,svart propaganda".
Moskdn byggdes upp igen och två år efter branden invigdes den igen på
svenska flaggans dag2005 med ett uppbåd av politiker, polischefer, pråster,
biskopen från Lund och många andra islamvånner. Uppbyggnaden har kostat
några tiotalsmiljoner sågs det.
,,Sverige år vårt land och dårfor ska vi inleda med nationalsången," ljod
det. (Nationalsången dr annars bannlyst av rektorpå många skolor,,av hdnsyn
till - muslimska barn ! ! !")
Att man fortfarande inte hade gripit mordbrånnaren kastade en mork
skugga over festen, skrev Sydsvenskan. -,,Det sitter som en klump i mig,"
sa Bejzat Becirov. (Henegud, råkade han sluka Skånepartiets mobiltelefon?)
På hemsidan våltrade sig medelsvensson i spydigheter om moskdbrandens
insidejobb , om forsok till forsåkringsbedrågeri, saknaden av byggnads-
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tillstånd, sovande eller korrupta politiker och - vem som hade haft nyckeln
till den lokalen dår elden uppstod? - och vad med de fem miljoner kronor
som efter vad som sågs brann upp på kontoret (till stod for tenorverksamhet)'/
etc. (sanna rykten?) - Hur det nu ån varr så har moskdn blivit storre, så nu
kan vi ta oss an omskårelse på pojkar, fbrklarade man.

>Affumbladet< Jrcigude.juni 2007 ,sirut lii,;ure vud de ansrig vuru Sverige.s 7 uttderv,erk?

Det kom in mcinga olika svar. Bktggen "Arg,umentum ud ignorantiam" (Bevis på
okunnighet) skrev nedanstående komntentar den 28. juni:
Ett gcing s.jiilvutncimnda vetare iJ'rågun har skapat en lista på Sveriges .sju underverk.
En ,smritt putetisk listcr - inte .t''rir vacl den inte innehåller utan.for en sak som den
inne-hriller. Jug tycker sjcilv att clet cir riitt sy,årt att skopa en listtr r)ver sju svenska
underverk, nTen inte.t'an skulle jag ens tcinko tanken pri cttt ho med nnskån i Mulmi)
som ett av dem. Och clet handlar inte bara om mitt avog.fiir islam nu, utan.fdr ilt det
inte iir en byggnad som.f'r)rtjiinar utt ens vora med på topp hundra. Det rir vurken en
speciellt imponerancle bltggnctc[ eller en med rejiila anor. Den cir med drir som ett
(Pl( - politisk korrekt, red.)
tecken på PK-i,smen i landet.
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Omskårelse
I pressen stod att Islamiskt Center
kunde omskdra småpojkar och stållde
sin expertis till forfogande till alla som
kunde få anvåndning for det - ,,och
som cir medlem" (red. kursivering !)
Det betyder att judar och andra kan bli
omskurna genom att bli medlemmar i
" O ntskcirelse smoskåen" i M almr)
Islamiskt Centers gemenskap. Vilket
skurkstreck! Och så kostar det bara
I 000 kronor, långt under det pris som lzikarn atar. Men år omskårelse tillåtet?
Har Islamiskt Center en utbildad kirurg och narkoslåkare vid operationen,
cn sådan som lagen från 2001fdreskriver?
En internationell konferens 2000 angående omskårelse av pojkar uppforclrade Sverige att forbjuda omskårning av pojkar med hånvisning till FN:s
barnkonvention, men det vågade riksdagen inte. Den beståmde ddremot att
.,så vitt barnet kan uttrycka sin vilja skall det vara helt klart att han inte motsåtter sig omskårelsen" (citerat efterTT:s uttalande om lagen 2001).
Rent nonsens. Barn har inte begrepp om omskårelse. ,,,Uttrycka sin vilja"
står i strid mot foråldramyndigheten. Tånk nu om den 4-5-årige gråtande,
skrikande och sparkande motsatte sig ingreppet? Som ansvarig for operarionen blir låkare med sin personal delaktig i ett lagbrott och hemfallen till
straff om de genomfbr omskårelsen mot barnets vilja.
Kvinnlig omskdrelse hor man inte talas om i Malmos moskd. Sverige forbjdd kvinnlig omskårelse 1982 med en straffsats till upp till tio års I?ingelse,
men åven om socialomsorgen och vissa låkare, ja till och med barngmbudsmannen, kånde till en del av dessa lemlåstningar anmåldes de inte.
1999 utvidgades lagen också till att gålla omskårelser som gors i utlandet,
når de så kallade flyktingarna åker hem på semester for att genomfora
operationen. I september 2001 granskade teve så åntligen problemet. For
inte så långe sedan domdes en somalier i Goteborg till två års fångelse och
250 000 kronor i ersåttning till sin dotter f-or den tortyrliknande lemlåstningen.
Natten till den l8 september 2005 brann Malmomoskdn igen. Polisen
med spårhundar kunde tyvårr inte hitta pyromanen.
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,,Det muslimska broderskapet"
Detta broderskap grundades i Egypten
1929 som en religios våckelse, som
scikte sig tillbaka till koranens ord.
Programforklaringen låt: ,,Allah iir vårt
åndamåI. Budbårarna ar våra ledare,
Koranen år vår lag, Jihad år vår våg,
doden for Allahs sak år vårt hdgsta
hopp." - Rena fundamentalister.
De har genom pråsterskapets makt
over de okunniga befolkningarn a fånt
stort inflytande i sina egna muslimska
hemlånder och har uppr attatbrofåsten
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nte Det musli mska broderskapet utesluts
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nåmnda ,,Europeiska Rådet for Fatwa och Forskning". Rådet består av radi-

kala imamer från bland annat Sudan, Saudi Arabien och Europa. Svensk
teve har visat hur broderskapet som ,,moralisk polis" har hindrat andra muslimer att arrangera en harmlos fest.
,,Uppdrag granskning" avslojade 2006 det
ndraband som finns mellan Det muslimska
broderskapet och K ri stna s oc ialdemokrate rs
b rode rskap s rcirels e. Genom att stdtta mo skå by g g e t .får imame rna me ni g he t e ns me dle mmar att rtista på Socialdemokraterna.
.r.
- Den ena tjånsten år den andra vård. -
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Det muslimska broderskapet overlar långsamt men seikert Sveriges moskder och kråver
att få representera alla landets muslimer. Till

och med imamen Hassan Moussa i
Stockholms Stormoskd, som år fcirman for
Sveriges imamråd, har blivit hotad till livet i
moskdn. Journalist Salam Karam skrev i
Expressen den l0 september 2005 att det år
hog tid att gora något åt det.
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\ntisemitism
I stockholmsmosk6n sålde man
rrr ndi nspelningar med uppfordrinrrrr till att morda judarna, dessa

i Europa fcir att sprida islam. 1991 uppråttade broderskapet det tidigare

-F

odtar meni ghetsmedlemmarna

,lc I'rån styrelsen och mobbas eventuellt helt bort från menigheten.
Budskapen i Stormoskdns fredagsbon kan vara ett på arabiska och något
lrclt annat på svenska.
(DN 23.05.04) Mona Sahlin vågrade att uttala sig.

lrr'0der. Några aø bandens texter
spclades upp i Ekot .
Man kan knappast forestålla sig
rcr hatfulla och motbjudande texI cr', menade justitiekanslem Goran
Mo,skån i Stockholm
Lrrrnbertz, men han låt åndå bli att
vricka åtal. Aven om fore detta justitieminister Bodstrom hade lovat i
riksdagen att den våxande hetsen motjudar skulle prioriteras, stack Lambertz
rr

svansen mellan benen och ursåktade sig med att han inte hade kunnat få tag
1xi

banden.
"

Ex pre s sen<< uttryckte forargel se over j u stiti ekan slern.

Helsingforskommittdn for månskliga råttigheter har tidigare påpekat att
lxu'a I ,57o av anmålningarna till justitiekanslern leder till åtal, medan det i
tlorr-rstolarna våcks åtal i vart femte fall. Svenskama hyser ofta en viss antiscnritism, kanske som ett resultat av Sveriges inte ovcinliga instcillning tlll
tlct tredje riket på sin tid.
Kanske som en demonstration tog fore detta statsministern Perssons
socialdemokratiska regering ivrigt avstånd från judeutrotningen - men
nyttjade den taktiskt !
Den stora invandringen från muslimska lånder innebar brånnstofftill den
pyrande glod av den folkliga antisemitismen. Synagogor, judiska begravrrirrgsplatser och judar på oppen gata utsattes for hot och angrepp. 2002
v isade Ahmad Ramis Radio Islam upp en namnlista taer den judiska mafian
\orn egentligen styr Sverige . Polisen hdmtade Radio Islams ågare och diverse

r

r

t
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disketter i Ramis lågenhet i Stockholm. Rami, som hade fått svenskt
medborgarskap, hade redan 1990
fått en dom på sex månaders fångelse for rasistisk propaganda och
hemsidan nerlagd. Men hemsidan
oppnades snabbt upp igen på en
utlåndsk server.

KAPITEL 8
DE NYA,,RELIGIONERNA"
De fiirblindade marxisterna
Det kalla krigets marxistbegeistring trångde långt in i Svenska Kyrkan och
liksom i Danmark fick man en rod biskop - till och med cirket
Då Sveriges,,rasistlag" och,,hets

rnot folkgrupp" utvidgades till att
i nnefatta homosexuella, liimnade en

Kålla : www. idag. no/aktuel lt- opp slag. php3 ?rD
-225 I <http I lwww. idag. no
/aktuellt-oppslag.php3 ?ID= 225 | >
Slutet av oktober 2002.
:

Nedbrytning av svensk kultur iippnar ftir islamisering
,, Skit i traditionerna! 'Skrev Ole Griinbaum 1968.
Vår tids storsta hot mot demokratin kommer inte från muslimska fundamentalister. Det storsta hotet kommer inifrån. Medelålders månniskor vilkas
politiska synsått formades av 197}-talets tidsanda och som nu sitter på samhållets ledande positioner, lågger med sina relativa uppfattningar om yttran-

defriheten ett dockt tåcke over den fria debatten. De kallas for 68-rorelsen,
stod det i Berlingske Tidende under Dagens Citater den2l juni 2001 . Det
gåller både for Sverige som fbr Danmark.
Det år den politiska indoktrineringen i skolorna på 197}-taIet och det

historiska okunniga slappa fbrhållningssåttet och undertryckandet av
yttrandefriheten som har dppnat landet for islam och for muhammedansk
fundamentalism.

Det kommer att bli landets undergång.

Muslimska namn i kalendern?
I oktober 2005 foreslog Miljopartiet at riksdagen skulle se till att namnsdagarna uppdaterades. Några svenska namn hade blivit
omoderna, medan många muslimska namn
hade tillkommit. Sara och Muhammed var de
mest vanliga namn på nyfodda i Malm62004.
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Malmobo in en polisanmålan mot
Bibelns text om homosexualitet.
Efter att ha studerat de aktuella
texterna sammanfattade justitiekanslern våren 2003 att Bibeln inte
år olaglig och dessutom gårna får
Arkebiskop Hommar
utges på nytt. Dåremot riskerar
predikanter att bli anklagade, allt efter hur de citerar och tolkar bibelverserna
om homosexualitet.
Strax dårpå fick en pråst från Pingstkyrkan, Åke Green, en råttssak på
halsen. Han blev domd vid tingsråtten till en månads fångelse och ca 21 000
kr i råttegångskostnader, men han frikåndes vid Hovråtten i februari 2005.
Saken gick vidare. Troende i hela landet holl andan och utlandets ogon
riktades mot Stockholm.
Var det kanske dårtor att Hogsta domstolen. . . t - Åte Green blev frikånd.
RFSL - Riksftirbundet Fiir Sexuellt Likaberåttigande
Ordfbrvrångningar ledde till tillkrånglat prat om åktenskap mellan homosexuella. Det rorde sig om juridisk forsåkran om rått till bostad, arv och
liknande, vilket man nog kan unna dem som har medfodda hormonfel. Men
att kalla det ,,,åktenskap" eller,,vigsel" år begreppsforvirring.
Rimligtvis skulle ingen - eller bara fh- ta anstot av homosexuella om de
inte sjålv atar sig fram och provocerar. De homosexuellas forbund, RFSL,
ser till attfå sitt folk in i politiska och statliga kontor. 2006 tillkånnagav
Mona Sahlin att hon hade anstållt flera stycken.
Då homosexuella fick lov att adoptera skrev >>Svenska Dagbladet< att det
var en seger ,,for homosexuella åmbetsmån i justitieministeriet" framdrivet
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-{
av f.d. justitieminister Thomas Bodstroms
medarbetare som omtalades som ,,medlemmar av RFSL, hela bunten". RFSL forsvarar
pedofili, bland annat i ett brev till justitie-

regna och åska under Pridefestivalen i Stockholm, så som Sahlin hade skrivit,

ministeriet 1983: ,,Vem år forbrytaren?

Diskrimineringsombudsmannen
I slutet av skolår et2006tyckte DO att man skulle undvika skolavslutningar
i kyrkan, då det kanske kunde ,,krånka" någon? - Året dessforinnan hade
han uttalat sig mot adventsljusstakar och for halalslakt. Det låg naturligtvis
politiska beslut bakom.
DO lade skulden på de lagstiftande medan den socialdemokratiska
regeringen (bara tre månader innan riksdagsvalet) lade ansvaret på DO.
Socialdemokraterna har gjort sitt for att bryta ner de vården som håller
samman nationen. Sverige år multikulturellt.
Den debatt som foljde efter skolavslutningen i kyrkan visar att befolkningen nu åntligen borjar reagerapå att vår egen kultur åsidosåtts. Som det
nu dr råcker det med att en enda elev med viss religion håvdar attden kånner
sig krånkt over att gå i kyrkan fdr att stoppa en svensk tradition. Och då
hjålper det inte att resten av skolan år av en annan åsikt.
År det demokrati? frågade sig en insåndare i >Sydostran<<.

Pedofili skånker omhet och kårlek. . ."
RFSL står bakom hatfulla angrepp på
kyrkofolk och andra kristna med happenings
och pilkastning, dåir det gåller attfapilspetsen
Male, female
mitt i ogat på bilden av en eller annan kånd
and convertible
person från kyrkan eller något liknande.
(Victor Borge)
Kålla: >Vrirlden idag< 24.01.07 .
RFSL har efter flera års påtryckningar fått intråde i FN. Det beslutade
FN's Råd for sociala och ekonomiska frågor (Ecosoc) 20. juli 2Oo7 .,,Det dr
oerhdrt glådjande," jublar de. ,,Vi kommer aktivt att arbeta på det internationella planet och det ger oss stcirre mojlighet att påverka de beslutt som tas
inom FN, ndr der gåller homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT).
,,På tiden att uppdatera"
2004 reste utstållnin gen >Gud har 99 namn<< runt i Sverige. Den skulle ge
kunskap om religionens nya ansikte i Sverige. ,,Den religidsa kartan stdmmer
inte långre. Det år på tiden att uppdatera," hette det och ,,upptåcka det
spånnande religiosa livet som våntar runt hornet och frestar. . ."
Materialet htirstammar från ett teveprogram från Utbildningsradion. Titeln
"Gud har 99 namn<< år ett korancitat som skall inbilla folk attAllah och Vår
Herre och alla andra gudar dr en och samma gud. Det muslimska radbandet
,,tasbih" har 33,66 eller 99 pårlor.

Vad får man be Vår Herre om i Sverige?
Frikyrkoledare angrep Mona Sahlin for hets mot kristna i allmånhet och
frikyrkor i synnerhet, ndr hon skrev attnazister och kristna stod bakom våldet
mot homosexuella. . .
Den kristna tidningen >>Dagen<< angrep statsministern: tyckte Gdran Persson detsamma som Sahlin? Han vred sig som en mask. Han hade inte pratat
med Sahlin, men - om de kristna verkligen hade hållit forbon att det skulle
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så ska det påtalas, sa Persson

-

men det gåller naturligtvis inte alla kristna.

..

Sahlin måste tånka på vad hon såger.

Statsminister Goran Persson skyndade sig kort fore valet 2006 att såga att

naturligtvis skulle skolavslutningarna kunna foregå i kyrkan, som man
brukade...
- och ånnu mera!
I slutet av 2006 nådde man så till ett angrepp på julen, inte bara i Sverige,
men i flera andra lånder i EU: Osterrike, Italien (Sydtyrolen), Milano, Amsterdam, Danmark etc. I Sverige gållde det skolans julavslutningar: de fick inte
hållas i kyrkan och om det
foregick på skolan eller liknande neutralt stålle, skulle
det vara utan pråst for att inte
krcinka någon.

Lilla gås, kom nu hcir
ju alla europder!

Vi cir

KAPITEL 9
RASISM OCH NN".,iUUNGSFIENTLIGHET
Liignerna om rasism och fråmlingshat
Precis som i lånder med diktatur begrånsas den fria debatten i Sverige når

det gåller frågor om massinvandringen och multikultur. Med hjålp av
massmedierna har multikulturen och massinvandringen, som år dess
forutsåttning, blivit utmålad som den ,,,enda politiska farbaravågen" och
uppriktigt sagt en moralisk skyldighet.
Kritik av multikulturen och massinvandringen kan dåirmed betecknas som
moraliskt mindervårdig. Med moraliskt mindervårdiga behover man inte
debattera, det råcker med att skylla på dem såsom att vara några fula typer
som inte hor hemma i en serios samhållsdebatt. Håri ingår att man bemoter
kritikerna med olika fula uttryck som till exempel rasism ochfrcimlingsfientligher.
Rasism betyder att man nedvdrderar någon på grund av påstådda genetiska

betingade såmre egenskaper. Att påstå att en person med mork hud år
intellektuellt såmre utrustad ån andra dr rasism. Om jag dåremot f6redrar att
umgås med månniskor med min egen hudfårg så handlar det om individens
fria rått att vålja efter sitt eget vålbefinnande och har inget med rasism att
gora. Begreppet rasism har ryckts ut från sin språkliga betydelse och har
blivit ett slags allmånt skållsord mot kritikerna av multikultur och massinvandring.
Frcimlingsfientlig har också blivit ett skållsord, ofta tillsammans med ordet
rasism.Att beskylla svenskama, som varje år valhårdar till andra lånder for
att mota andra kulturer, for att vara fråmlingsfientliga år lojligt. Men i
diktatoriska lånder kan man sprida så mycket skit, man vill om andra, om
man bara år politiskt korrekt och har makten i ryggen. Man behover inte
argumentera eller ta ansvar fbr sin ståndpunkt som i en demokratisk
diskussion. Det år precis samma softs logn som nazisterna i Hitlertyskland
anvånde mot landets judiska befolkning.
Rasismparagrafen i strafflagen år en f6ljd av ratifikationen av FN:s
konvention om rasdiskriminering från I 965. Den handlar emellertid bara
om biologisk rasism, dvs. forbud mot aff sprida idder om rasers overlågsenhet,
rashat eller diskriminering till exempel i forhållande till den svarta rasen.
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De senare tillkomna tolkningarna av rasism som forolåmpning eller
nedvårdering på grund av nationell eller etniskt ursprung, tro eller sexuell
låggning år ett helt annat redskap ån det som FN-konventionen foreskriver.
Den verkar som ett censurinstrument varefter till och med upplysningar
grundade på fakta kan straffas.

.'
Rasistiska symboler
1996hade den svenska justitieministern planer

forbjuda rasistiska symboler , inte bara
hakkorset, men man pratade dumheter om
på att

solkorset, keltiska korset*, det trebenta hakkorset
triskelon, militrira kamouflageklåder - ja, till och
med den svenska flaggan !

Låkare Eva Bergquist kommenterade forslaget i sin tidning >Fri Information<< den 4
september 1996 och slutade med en uppfordran

till ministern: Arkivera det dår det hor hemma:
ipapperskorgen!
Kelrisk kors vid VisbY

Hatfulla uttalanden
2004 genomforde SSU en tredagars kampanj på gymnasieskolorna for att
beråtta om den dramatiska okningen av hatfulla uttalanden mot homosexuella
och andra. Rasismdebatten var het på I 990-talet men nu har den kling at av ,

mmsren forpackning. . . !
Kampanjen delade ut massor med ,,Jag år emot rasism"-kontrakt som
eleverna kunde skriva under på. -,,Orr ni nu tycker att alla månniskor har
lika vårde. . . " Som tack fick man en rodgul knapp med ordet ,,antirasism".
,,Alla ska kunna leva fritt utan att kånna sig ledsna," gick en del elever ut
med i sjunde klass. Några klasskamrater skrev på. ..
,,Det år viktigt att informera och diskutera," såger SSU, ,,sårskilt på
gymnasierna dår många for forsta gången moter rasistiska uttalanden och
dår de egna åsikterna formas. Det år också de, som såger, att de år rasister,
sa SSU. Den har bara fått en mera

I{cltiskt kors, ett kors med solhjul, skall vora vonligt i rasistiska sammanhanS enligt
Lodettius och Wikstrdms bok "Vit makt och blågula drc)mmar rasism och naz,ism i
Dugens Sverige<, 1998.
o'
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åven om de kanske inte vet vad det

vill

såga. Så år det

viktigt att diskutera

med dem."

Kålla: Blekinge Tidning 26.08.04.
Vad får vi såga?
EU babblade om att gdra ordlistor over anvåndbara eller inte anvåndbara
ord. Det gjorde TCO redan 2004, och denna galenskap griper om sig inom
EU. Broschyren >Ord som gor ont< rådde svenskarna att undvika ord som:
inv andrare, exoti sk, adopt iv b arn, fcirg ad, ras, arab i s kt ut s e e nde et c.
Kålla: Metro 28.08.2004.

,,NEGER..
Krånkande kvartersnamn?
I Karlstad finns ett kvarter som heter Ngern . KarlstadsbonTorbjorn
Wahlstrom upprordes utav detta varfdr han skrev till kommunen. Han trodde

Angreppet på ordet neger hrirstammar antagligen
från motståndet mot S ydafrikas apartheidsystem,
men det tog fort groteska former. Man angrep inte
baruskåmtteckningar med negrer som hade på sig
bastkjol eller kokar soppa på missionårer, men
ocks å Astrid Li ndgrens > Pippi Lång strump << eftersom hennes pappa var negerhovding i Sciderhavet,
Jgrgen Clevins teckning ar av negrer (till exempel
i Politikens IystigeViser ) >Lille sorte Sambo< och
liknande.
Som om Josephine Baker inte lade hela Europa
for sina fotter med sin banankjol ellerArmstrong

Bara vid osympatisk rostbehandling eller forvrångning kan det tillforas
rasism. Att ta bort ordet neger kan också tolkas som rasism. Varfdr får
negrerna inte vara tillsammans med oss andra? Vartdr bannlyses de? Det zir
diskriminerande!Vissa anser att man ska såga afrikaner, men en afrikan år
inte nodvåndigtvis en neger. Han kan vara vit eller arab eller berber.

med,,What a wonderful world..."
Och vad ska vi gora med ordet bladneger? Skall vi såga bladafrikan?
En polis i Malmo beråttade for pressen att ungdomsligor rånade och
misshandlade unga svenskar. ,,Tre till fem negrer i20-30 årsåldern sparkade
en ensam nattvandrare så att han var tvungen att friras till sjukhus." Och
vidare: ,,Lite senare misshandlade 10- 1 5 araber en man som blev av med
plånboken, småpengar och en halskedja," och till slut hette det: ,,Det fanns
inget spår efter giirningsmånnen då de smålter bra in bland Malmos nattliga
befolkning."
Men något sådan fick inte komma ut till befolkningen. Politikerna råkade
i luven på varandra om polisens uttalanden. Rasistiskt! Ansåg någon, medan
andra ansåg att fakta inte kan vara diskriminerande; hade vederborande
kommit i dålig dager var det på grund av deras brott och inte deras ras.
Svenska Akademien rådfrågades. De svarade att det inte fanns något
nedsåttande med ordet ,steger" . Svenska massmediers sjzilvcensur dverskrider
långt mer ån vad man kånner till i Danmark. Den får absurda konsekvenser
når pressen medvetet tiger om signalement på efterlysta forbrytare. På det
såttet kan många forbrytare slippa undan.
En ung man i Småland blev knivskuren i ansiktet och på armarna av ett
ungdomsgång med invandrare. Han gav signalementet till polisen som sokte
eventuella vittnen men >Smålandsposten<< undvek att ghut med signalemåntet!!! Ett liknande fall handlade om en ung neger som vid inresa till
Sverige var hiv-positiv. Det tog man forst upp åtta år senare då det visade
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att de nåirliggande namnen som Dragen, Griffen och liknande hade inspirerat

till Negern.

l93l beskrivs negrer mera som djur ån månniskor, vilket antagligen avspeglar tidens anda och forhoppningsvis kan
skyllas på okunskap," menade han. (Som fan låser Bibeln!).
Wahlstrcim håvdade att namnet var krånkande. Det måste bort! - Men det
var lantmåteriverket inte overens om: Namnet Negern ar så vitt man vet
over hundra år gammalt. Och med hånsyn till kvartersnamnet heter
boståderna Negern l, Negern} osv. Varfdr kvarteret heter på det viset vet
man inte.
Det år inte bara i Karlstad som ordet neger år ett dilemma. Också i hela
EU på grund av EUMC:s odefinierade jakt på rasister. Vissa menar attneger
och araber ar rasistiskt. Dumheter! Det betecknar en ras, fullkomligt likvåirdigt med eskimåer, indianer, indonesier, mongoler eller vita. Om någon anser
,,I Nordisk Familjebok från

aff orden tir kriinkande kan de bara skyllas på deras egna tankar om begreppen.

sig att han hade smittat två kvinnor

Andra namn år foråldrade; men Andersson ville behålla negerbullarna

med aids - och såkert många flera
eftersom han inte hade hållit sig till
de två kvinnorna.
>>Kristianstadsbladet<< undvek att
beskriva mannen och publicera hans
bild trots risken att åtskilliga kvinnor
kunde fora smittan vidare.
>Kvållsposten<< vågade sitt skinn
och publicerade mannens bild.

långe som han kunde.
Hur många fåniga påhitt kan man ta sig till i jakten på osynlig rasism?
Jakten bedrivs med en energi som år vårdig en båttre sak. Jag vill rekommenderaWadstein att goraen insats dåir det verkligen existerar diskriminering
och rasism! Om hon nu forstår defrcimmandes skållsord?
På de danska hemsidorna roade man sig kungligt.
Var det diskriminerande attroasig åt ombudsmannen?
Men kyssarna slutade inte med detta. I Gislaved stod det att låsa i bygdens
gratistidning >VåstboAndan< den4 februari 2004 foljande:

Negerkyss
Helt tokigtblev det med ordet negerTror du att vi krrinker
kyss, åven omkyss borde varanågot I
någon om vi kallar
det fdr svensk kdttrcitt
behagligt och just negerkyss iir hogt
- eller ska vi bara kalla
rilskat. . . I Sjobo bor en konditor som
det st uv ad I one s c o no s hr) rnin ?
år våldigt populår eftersom han arbetar - svart. Han skyltade med
negerbullari fonstret. Nu varfan los! Han anmåldes till DO i juli 2003 och
hotades med råttsliga åtgårder och skadestånd på 100 000 kronor.
Men ndr anmålaren som var blekansikte inte kunde kånna sig krcinkt var
ombudsmannen tvungen att ge upp att våcka åtal. Det resulterade bara i att
forsåljningen av negerbullama femdubblades medan anmålaren var tvungen
att skaffa sig hemligt telefonnummer for att få fred.
Konditorn Fredrik Andersson var mållos over anmålan: det finns många
exotiska namn på bakverk, franska marånger, japanare, mollusker. . . Receptet
på negerbullar år såkert river 200 år gammalt.
,,Det duger inte med så har det alltid hetat" sa ombudsmannen Margareta
Wadstein. ,,Ordet neger år forbundet med slaveri och bristande respekt for
månniskors lika viirde. Nrir man vill beskriva en person, frfryadå hur personen
sjålv onskar det?"
Konditorn forstod inte argumentationen (hur fråryar man en negerbulle?
Och vad med vit slavhandel?) År bondkakor också nedsåttande? Undrade
han. Ombudsmannen medgav aff order negerbulle inte nodvåndigtvis innebar
rasistisk baktanke. -,,Det heter chokladbullar," sa Sveriges Bagerifdrbund.
-
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så,

Det heter ju faktiskt negerbulle
,,Du vet vad det år, men vad
heter det egentligen. . . ?
Ett kafd i Sjobo, ja, precis i
Sjobo. .. blev for en tid sedan
anmålt for att ha sålt chokI adb ullar under ovanstående
beteckning. Vad mig sjålv betraffar tycker jag att ordet

chokladbulle år klumpigt.
Under 30 av mina 35 2n har det
hetat negerbulle och ingenting

annat...
For mig kommer en morkConditoriet fick ,sluta med neg,erbullerna!
hyad person med krulligt hår
och låppar som år dockare ån mina, alltid varaen neger. Det år ett vålkånt
ord. Ett ord jag har vuxit upp med. Det som råknas år månniskan bakom
fasaden och så gor det detsamma om månniskan år jugoslav, neger finne
eller lapp. Eller så kan man alla gå in i ett rum som saknar fonster och ljus
och - simsalabim år olikheterna borta! "
Och så blev tidningen anmåld !
Polisen i Vårnamo overlåmnade anmålan till åklagaren som skulle ta
stållning till om den skulle skickas vidare till justitiekanslern, som avgdr om
den innehåller lagovertrådelser med hånsyn till tryckfrihetslagen.
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Fallet lades ner.
sr. se/j onkoping/nyheter/arkiv.
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Emellanåt vet man varken ut eller in, skrev >Kvållsposten<<. Som nu det
hår med negerbullarna i Sjobo. Nu har konditorn bytt namn på dem till
,,brancobullar". Skulle det varabåttre? Brancobullar-till glådje fdr ombudsmannen! Namnet hzirstammar från BRodernaANdersson COnditori i Sjobo.
Branco betyder vit på portugisiska. Från svart till vit.
Vid Brancopremiåren sålde Andersson 200-300 brancobullar och som
mest 400-600 bullar på en dag. Folk skickade bullar till vånner och bekanta
i Stockholm. Någon skulle ha en hel kartong till - DO ! - Andersson sjålv
brydde sig inte om vad folk kallade hans bakverk.

Negerbullekriget
Negerbullekriget blossade upp igen. Tshirts med
texten: ,,Rådda negerbullen" såldes på Sjobo
marknad och anmåldes. Fallet hamnade hos
justitiekanslern som skall avgdra om trojorna
strider mot lagen om hets mot folkgrupp.

Kålla: Exilen 27 .07 .05.
Vansinnet fortsåtter, som >>Expres sen<,
skrev: Rasismen finns overallt, om man

blott definierar den lite bredare.
Organisationen Centrum mot rasism
ville anmåla GB-Glace till DO då de
menade att den nya glassen >>No gger
Black< var rasistisk. De uppmanade
konsumenterna att boj kotta firman.
,,Vi år emot hela tankemonstret i
reklamen," sa chefen på Centrum mot
rasism, Amina Ek. ,,Den svarta lakritsen med namnet Nogger leder tanken
tlll Nigger och Neger. GB-Glace bor
stoppa reklamen.
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Sveriges tidigare regering satsade oerhorda summor pengar på kampen mot
rasismen. Från 2002till hdsten2006 gick således 180 miljoner kronor till

olika organisationer. Hålften av det jåttebelopp som paraplyorganisationen
,,Centrum mot rasism" (CMR) fick, gick till resor, hotelluppehåll och ett
dyrt 180 kvadratmeter stort nyrenoverat kansli i Stockholm med tre anstållda
och en styrelse på elva man! Huvudansvaret for arbetsinsatsen låg dock hos
andraorganisationer. Centretuppråttades av dåvarande integrationsministern
Mona Sahlin. Men inordnades senare under demokrati-, storstads-, integrati ons - och j åmstålldhetsmini ster Jens Orback.
Myndigheterna får normalt nerskurna statsbidrag om de inte anvånder
pengarna, men Gdran Perssons regering organiserade CMR som en idealistisk
forening. Centret skulle dokumentera diskrimineringen i samhållet, skriva
rapporter till internationella nåmnder och organisationer samt bekåmpa
motståndet mot homosexuella åktenskap .
CMR behdvde inte skicka in ansokningar for att få extra bidrag eller vice
versa eller visa kvitteringar på vad pengarna gick till eftersom CMR var
,,något speciellt". Och integrationsverketreviderade ganskaytligt, ja, ordande
till och med stora extra bidrag per telefon då man ,,kånner dem vå1".
Riksrevisionen påpekade2003 om bristande rutiner och riktlinjer i Integrationsverket och våren 2005 påborjades en noggrann granskning under
riksrevisor Eva Lindstrom men - rapporten stoppades ! (Mårkvårdigt!)
Forre polismåstaren i Stockholm, Gunno Gunmo, som kontrollerade CMR
i justitieministeriet, var kritisk mot deras verksamhet: ,,Det finns ingen
strategi, ingen målsåttning eller riktlinjer. Ingen ordning eller system."
2003 och 2004 gjorde de ingenting. Forst i maj 2005 uppvisade de en
handlingsplan fdr innevarande år: en storkampanj mot lakritsglassen >>Nogger
Black< en insats som våckte motstånd. Benito Miguel, som var med om att
starta CMR, var också starkt kritisk: Kampanjen mot glassen skulle bara
tåcka civer centrets overksamhet!
Den nya regeringen har beståmt sig fdr att ståda upp bland de cirka 550
overflddiga och pengaslukande myndigheterna som belastar skattebetalarna.
Centrum mot rasism har redan stångts.
' Kålla: Bland annat Svenska Dagbladet ll .01 .2005.
Torbj orn N ils s on,reporter
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En odemokratisk rektor
Två flickor på en skola har gjort någonting fortiirligt! ! !
De har trdor med svenska symboler. Har de på sig dem i skolan kommer de
cigonblickligen att bli hemskickade. Så går det till på Gullhogskolan i
Vårgårda.

Malteserkorset
PåAstradskolan i Ljungby har eleverna roat sig

med att rtta malteserkors. Hakkors år ju fdrbjudna (men det går som når barn bygger fordåmningar vid båcken: vattnet hittar andra
vågar.) Malteserkorset blev bannlyst av skolledningen och foråldrarådet.
Men nu blev Johanniterordens stormåstare
Thor von Rahden upprord. Korset år Johanniterordens symbol, regisfferat overallt i våirlden
och år kristendomens åldsta hjålporganisation. Den grundade ett sjukhus
for pilgrimer i det heliga landet 1070. Då broderskapet senare blev en riddarorden som kåmpade mot de misstånksamma araberna och osmanerna
blev de fordrivna till Malta. Deras symbol kallas dåirfor Malteserkorset.
Det gagnade inte Johanniterorden att skolan blandade samman deras
ordenskors med nazismen. Von Rahden ville ha en ursåkt. Eller så skulle

Rektorn har forbjudit svenska flaggan, kungakronor, mdrket tre kronor m.m.
såger de. Rektor sjålv, Per-Hugo Hansson, hade inte tid att svara på en nyfiken
reporters frågor så flickorna och en mamm a v at sj ålva tvungna att reda ut
det hela. Rektorn har gått for långt i sin antirasismiver. Det handlar ju inte

om trojor med fråmlingsfientligt budskap. Om nazisterna och ,,Bevara
Sverige Svenskt" anvånder flaggan så år det vål hog tid att vi återercivrar
den.

Fdrbudet mot kåirlek fdr ftiderneslandet visar sig också på andra sått, sdger
en av flickorna: vi får inte sjunga nationalsången eller ftiderneslandssånger.
Och trojorna med en massa gula kronor på ar också forbjudna. Underligt,
eftersom mina invandrarkamrater varken blir stotta 6ver sånger eller trojor.
En troja med amerikanska flagg an dr dåremot okej. Inte på långa vågar så
anstdtlig som den svenska!
Vi skall vara stolta over den svenska flaggan, menar flickans far. Att forbjuda svenska symboler zir inte ett bra sått att bekåimpa fråimlingsfientligheten
på.
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han gå den råttsliga vågen. Rektor Gunnel Henriksson svarade inte (som
inte zir ovanligt hos svenska myndigheter). Så uppfordrade von Rahden den
svenska avdelningen av orden att vånda sig till ordens protektor i Sverige,
kungen sjålv. - Rektorn backade lite: ,,Vi forbjuder inte korset som så, men
bara på det såttet det anvånds på, - men det skulle vara trevligt attfltråffa
Kålla: Tidningen Smålånningen 21.03 .06.
kungen. . ."

Politiskt okorrekta kan få underkånt
Tie elever i nionde klass påYtterbyskolan i Kungålv gjorde hitlerhålsningen
och skrek ,,Sieg heil" i korridoren fram for tio-tolv kamrater i februai2006.
Skolledningen meddelade då att om elever hade nazistsympatier och/eller
rasistiska ståndpunkter kunde de riskera att tå icke godkåint i samhållskunskap.
Skolvåsendets chefsjurist ogillade detta tilltag. Men rektorAnn Charlotte
Brandberg menade att man måste kunna visa fram demokratiskt uppforande
f6r att tå godkånt i samhållskunskap. Hon htinvisade till undervisningsplanen
som såger att om man inte kan arbeta demokratiskt så lever man inte upp till

undervisningsplanen och så ska det mtirkas på betygen. Man får inte skrika
hdg eller lesbisk, hora, utlcinning, svartskalle eller ge dig ivrig hririfrån,men
hon undvek att komma nårmare in på politiska ståndpunkter.

Hoten att inte godkånna elever våckte stor uppmårksamhet och debatterades i de annars så fbrsiktiga massmedierna. De fann, liksom många hemsidor, det våldigt odemokratiskt att ge betyg efter elevers politiska uppfattning.
Var det overhuvudtaget lagligt? Men ållet anmåldes också till polisen och i
juni blev alla tre, varav en var l5 år, domda till dagsbdter och samhållsdånst
f-or hets mot folkgrupp.
Kålla: TT viaAftonbladet text-tv publicerat 12.06.06.
www. aftonbladet. se/vss<Ttelegram/0,1 082,6'7 525892_85 2_. 00. html

,,VÅLKOMMEN till Karlskrona!,,
2002 satte Karlskrona upp stora skyltar vid stans infartsvågar for att vålkomna
fråmmande. Men det varade inte långe forrån en lokal organisation ,,Nya
Frisam" som tar sig an så kallade ,,flyktin gffi",blev rasande: Skyltarna visade

uteslutande blonda, leende blekansikten och inte en enda morkhyad månniska, vilket efter Frisams åsikt forde tankarna tillbaka till 1930-talets
Nazityskland!!!
Åven om ordforanden for den lokala integrationsnåmnden tyckte att
liknelsen med Hitlertysklands propaganda var vanvettig foll både han och
kommunalstyrelsen till foga: ,,Nej, det var riktigt. Fotografiet ger inte en
korrekt bild av karlskronaboma. Det fattas både invandrare och invalider . . .
Det var ett misstag från vår sida ," forebrådde han sig sjålvDe skulle hitta ett
mer realistisk multikulturell bild av glada karlskronabor. ,,Kanske en bild
utan månniskor'/" fbreslog en talesman från kommunens nåringsliv. ,,Men
ska det vara månniskor ska det också vara några med annan hudfårg. "
I en spydig insåndare i Blekingetidningen >Sydostran<< stod det att låsa:
,,Ftir att undgå att trampa vissa organisationer på tårna skall bilden kanske
visa upp: en invandrare,, en missbrukare, en homosexuell, samt se till att det
finns lika många mån som kvinnor. Så att vi alla kan vara nojda och vi andra
slipper deras tolkningar som kommunen nu ger efter for."
Och vad med tjocka och tunna, rodhåriga och skalliga osv., osv.
Galenskapen har intagit Sverige !
2003

fick Karlskrona nya skyltar med skeppsbilder i tidlos enkelhet.

KAPITEL TO
EU och SVERIGE
Den europeiska unionen
Kanske finns det någon som tycker att redogorelser om EU i ett håfte om
Sverige år malplacerat. Men inte for så långe sedan var den danska kronprinsen på studiebesok i EU:s babelstorn i Bryssel for att se hur de lagar blir
till som han sedan ska skriva under.
EU-lagarna står over EU-låndernas nationell alagn.M ser att danskalagar
blir domda som olagliga vid EG-domstolen och måste goras om. Dårfor år
ett omnåmnande om EU absolut nodvåndigt for att forstå Sveriges och alla
andra EU-lånders situation.

I många EU-lånder finns ett starkt folkligt missnoje med den våxande
overstatligheten i EU och utvecklingen mot ett europeiskt maktimperium.
Man borde vid grundlagsrevideringen i Sverige ha tagit hånsyn till detta och
foretagit en kritisk vårdering av EU:s struktur och arbetssått i stållet for att
beftista den kolossala byråkratin och den evinnerliga overtoringen av nationell

folkmakt till EU.
EU:s illa dolda mål år att ,,prep areramanegen" for det globala kapitalet.
De senaste årens angrepp på vålfårdssystemet, f-oretagens flyttningar till
låglonelånder och lonedumpnin gar - allt med EU:s vålsignelse - visar att
kapitalintressena overtar mer och mer makten från de folkvalda forsamlingarna i medlemslånderna. Ett mellanstatligt samarbete borde som en
prioriterad målsåttning vårna om låndernas sjålvbeståmmande i forhållande
till det globala kapitalet. EU:s dolda målsåttning ska uppnås med de så kallade
fyra lovprisade friheterna: fri rorlighet over grånserna for personer, varor,
dånster och kapital - alltsammans till f-ordel for forst och fråmst storkapitalet.
Med nedlagda grånskontroller slipper vi att visa pass, men vi ska åndå kunna
bevisa vårt EU-medborgarskap !
Den fria rorligheten år en vålsignelse fbr alla kriminella nåtverk och i
verkligheten ett angrepp på medlemslåndernas sjålvståndighet. Det mest
effektiva steget for att stoppa den våxande kriminaliteten och medborgarnas
otrygghet år att återinfora grånskontrollen.
Makten i EU fordelas mellan Rådet och ministerrådet (=regerings-/
Statscheferna och ministrar från medlemslåndenta), EU-parlamentet och EUkommissionen. Parlamentets uppgift åir att ge EU skenet av folkligt inflytande.
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I verkligheten upphor EU-parlamentarikernas folkliga anknytning den dag
de våljs: det år nåmligen forbjudet att ta någon som helst hånsyn till sitt eget
land ! ( ! ! !) Många parlamentariker har dessutom valts genom en procedur
dår mindre ån hålften ån de valberåttigade har deltagit. EU-parlamentet år
alltså onodigt och kunde lika gårna avskaffas.
I verkligheten år stats-/regeringscheferna de enda som har någon form av
demokratisk legitimitet bakom sig i EU och till skillnad från EU-parlamentarikerna kan befolkningen i hemlånderna påverka dem. Kommissionen år
helt visst godkånd av parlamentet, men år en ren dånstemannaorganisation
som har fått sin makt från EU-konstitutionen. Den borde inskrånkas till ett
sekretariat for Rådet och Ministerrådet. I en demokrati skall all makt utgå
från folket och det år - som nåmnt -baraRådet och Ministerrådet som har
demokratisk forankring.

EU ska som samarbetsorganisation inte stifta lagar och liknande for
medlemslånderna. Det arbaranationalstaterna som skapar regler for det
egna landet. Va{e land omsåtter sjålv EU-rådets och EU-ministerrådets beslut
till sina nationella lagkomplex. Den så kallade EU-domstolen kan sålunda
avlevereras till återvinningscentralen. I denna skisserade nedbantning av
EU-organisationen blir EG-domstolen givetvis också arbetslos.
EU-iivervakning av medborgarna
For att få sina planer genomfbrda
uppråttade EU ett civervakningskontor
i Wien, EUMC (The European Monitoring Centre) med den osttyske juristen Beate Winkler som overhuvud.
Genom nåtverket RAXEN * skall
EUMC civervaka och påverka våra
Beate Winkler
tankar och yttringar och kontrollera
mojligt motstånd mot EU:s politik. De skall bekåmpa oppositionen mot
invandringen genom undervisning (lås indoktrinering) från dagis till
un i versitetet, råttssy stemet, poli sen, reklamen etc.
Kontaktgruppen i Sverige år EXPO.

*) The European Infurmation Network on RAc'ism and XENophobiu.
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Och hela jorden hade samma språk och
talade på summo scitt. Men nrir de brdt
upp och drog dsterut, fann de en lågskitt i
Sinears land och bosatte sig drir Och de
sade till varandra: " Kom låt oss slå tegel
och briinna det." Och teglet begagnade
cle såsom sten, och såsom murbruk begagnude de jordbeck. Och de satle: " Kom, lål
oss b|ggcr en stad åt oss och ett torn vars
spets rcicker upp i himmelen, och så gdrcr
oss ett natnn. Vi kunde onnars hli kringBruegels mftleri av Babels torn
spriddtt dver hela .jorden."
Då steg Herren nedfdr att se staden och tornet som ntcinniskobarnen b-vggde. Och Herren
sade: " Se, de cir ett enda folk och har ctlla samma språk, och detta rir deras.fdrsta tilltag.
Hiirefter skall intet bli dem omdjligt, vad de iin beslutar att goro. Låt oss stiga ditned och
splittra deras språk, så att clen ene inte forstår den andres språk." Och så spridde Herren
dem dcirifrån ut iiver hela jorden, sa'r utt de ntåste ultphdra att b1,ggn staden. Dtirav' .fick
den namnet Babel, eftersom Herren dcir splittrade't hela jordens språk. Dcirifrån spridde
oc:kså Herren ut dem t)ver helu.jrtrden. (Splittrade = hebr. ordspel med Babel)

Nu forsoker man sålunda återuppbygga >BABEIEU

<

!

EXPO år en privat stiftelse som kartlågger hogerorienterade grupper och
som ger ut en tidning. Med nåtverket kan EU snabbt gripa in med aktiva
forhållningsregler, sa Beate Winkler. Men utan definition på begreppen
,,rasism och fråmlingshat" kan man bli anklagad for vad som helst. En
fullkomlig kafkasituation ! Man har till och med talatom ,,gcimd rasism".
Kontorets årsbudget for år 2000 var ca 50 miljoner SEK.

EUMCs journalistprogram*
Massmediema, som några kallar for den fiåirde makten i staten och andra for
den fdrsta,har naturligtvis ganska sårskilda intressen for RAXENs kritiska
civervakning. Man uppfordrar till ett utarbetande av en uppforandekod for
etiskjournalistik som ett instrument till frivillig sjålvreglering (=sjlilvcensur).
(Sida 32 i Slutrapporten).

Man rekommenderar att det instiftas ett europeiskt pris for tolerans och
forståelse ut civer det journalistpris som redan existerar (instiftat av EUkommissionen och Europarådet i samarbete med Det Internationella
Journalistforbundet). (Sid a 33 islutrapporren).
Sverige accepterar utan problem EUs diktatoriska bekåmpning av
oppositionen medan Danmark till en viss grad forsciker att motsåtta sig
EUMCs overgrepp.
Begrånsning av Internetkundernas yttrandefrihet
I >Glocal Scandinavia's<< vanliga villkor frln 2003 råknas det upp att
kunderna inte får ,,sprida information som kan anta.r vara olaglig (till exempel
barn-pornografi, fortal eller hets mot folkgrupp). . . "
,,Overtrådelse av denna paragraf utgor ett allvarligt kontraktsbrott och
Glocalnet har dgonblickligen rått till att radera kundernas hemsidor, stånga
ner dånsten och/eller såga upp avtalet utan skyldighet att betala tillbaka de
av kunden erlagda avgifterna. Kunden ska betala de fasta avgifterna åven
fcir abonnemanget åven om Internetdånsten har blivit stångd. Kunden ska
hålla Glocalnet skadelost mot eventuella krav mot Glocalnet vid overtrådelse
av denna paragraf ."
xKcilla: Slutrapportenfrån den Rådgivande Kommissionen.ftir
bekiimpning av rttsism

ochfrrimlingshat, Bryssel 23 maj, 1995 (9606/l/95)
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Lågg mårke till den diffusa formuleringen ! År det Glocalnets kontorspersonal som kan antas, att detta eller liknande år olagligt?
Vid EUMC's och EU-låndernas egen lagstiftning om hets och diskriminering år yttrandefriheten i verkligheten satt ur funktion. Många vet inte vad
yttrandefrihet innebår, eftersom de aldrig har oppnat munnen. Deras stållningstagande till yttrandefriheten år enkel: om du anser det samma somiag
såfår du gcirna sriga något, annars inte. Men lagen om yttrandefrihet år
gjord for dem som INTE, har samma åsikt som makthavarna och de politiskt
korrekta.
Under åren 1950- l9l0 fyllde rasistiska brott, spionage, landsfdrråderi
och terrorism 6-87a av tidningarna, men i slutet av 1980-talet okade detta
innehåll markant till cirka l2%o och 1995 till257o (Medierummet, Carlssons
BoKorlag 96).
Svenska massmedier onskar rimligtvis att slippa bli anklagade for hets
mot folkgrupp så de nåmner inte om forbrytaren Navfrcimmande ursprLmg.
Det kan bli så absurt att man inte vågar gå ut med ett signalement.
Fortigandena ger en falsk bild och håller befolkningen i okunnighet om
landets tillstånd. Detta kan i långden utveckla sig till en tickande bomb.
Sverige bakom EU's skårpta kontroll av yttrandefriheten:
Trots vissa nazisympatier under kriget - eller kanske just dårfor - verkar
Sveriges framfart mot nynazister rått hysterisk och frågan dr om det inte har
motsatt effekt. Unga månniskor vill gårna provocera. Men provokationerna
ger makthavarna en ursåkt att strama till lagen.
På hosten 2000 holl Sverige en forintelsekonferens.
Svenskarna frågade sig vad Hitlers forintelse hade med
dem att gcira. Men det fanns ett uppenbart syfte: Inspirerad
av konferensen bj6d justitiekansler Goran Lamberlz rn
domare, åklagare och polisen från hela EU till ett tåtare
europeiskt samarbete mot nazistisk och rasistisk kriminalitet. Också EU-kandidaterna Tjeckien, Slovakien och
Polen samt Norge deltog. Motet (februari 2001) inleddes med en film om
forintelsen så att ståmningen skulle infinna sig.
' Efter fyra dagars diskussioner enades man om att uppråtta ett internt informationsnåt och gå vidare med saken.

l1

Man stållde en rad krav på EU-

-4.\\I1l

kommissionen, EU-rådet och EU-lån-

derna: effektivare råttsutlåmningsprocedur, okad direktkontakt mellan
råttssystemen och intensifiering av
kampen motnazismen och fråmlingsfientligheten. Man kråvde att all infor\\
mation om avsåndare och mottagare
Snart binds våra
av e-post samt besok på hemsidor
skulle registreras och bevaras så långe att råttssystemet kunde såkra sig
bevismaterial for rasistisk och nazistisk kriminalitet. Dessutom skulle anonymiteten på Internet inskrånkas. Stora datorer med specialprogram kan
censurera och filtrera enorrna informationsmångder och tekniken fdrbåttras
stadigt. Den franske justitiekansler FranEois Cordier foreslog dessutom att
man ska utnyttja skattelagstiftningen till att slå ner på de Internetfirmor som
ger sina kunder for stor frihet på Internet.
Att stoppa information till stora befolkningsgrupper år ett vålkånt
maktmedel. De åldre kommer ihåg det från krigets storningssåndare. Enligt
invandrartidningen >>Sesam< (februari/mars 2001) finns det idag 45 lånder
dår staten censurerar delar av informationsutbudet på Internet. Nu kommer
EU in i den skaran.
Det rdr sig inte om Hitlers fdrintelse. Det rdr sig om att infr)ra censur i
massmedierna och i den privata kommunikationen.
En allvarlig begrånsning av yttrandefriheten i EU.
Den 7 november2}l2godkånde Europarådet de nya
i n skrånknin garn a i vår redan leml åstade yttrandefrihet
och EU fortsåtter i samma hjulspår. Svenska journalister
I

t'

har en helt annan uppfattning ån befolkningen generellt

har vad gåller invandringen. En undersokning visar att

bara l2%o av journalisterna onskar en begrånsning av
vogter på dig
invasionen mot 4l7o av befolkningen som helh et. 46To
av journalisterna vill gora det enklare fcir dem att komma vilket barastcids
av l5%o av svenskarna. - Det framgår av boken ,rÅr danskarna fråmlingsfientliga?<< skriven av lektor Hans Jgrgen Nielsen å Rockwool Fondens
forskningsenhets vågnar (2003).
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EU-fuskverk
EI-IMC (The European Monitoring Centre), EU:s overvakningsnåtverk ville
utforska antisemitismen i Europa. De engagerade forskare vid universitetet
i Berlin och i oktober 2003 fanns en rapport på 1 l2 sidor.

. Men du gode!

Den visade att den våxande antisemitismen forst och fråmst skylldes på
muslimska miljoer. Vad hade EUMC forestållt sig? Nynazister? Så man
kunde få en ny orsak till uppstramning av censuren och kontrollen med så
kallade hogerorienterade partier i Europa?
EUMC's chef Beate Winkler stoppade fort ner rapporten i byrålådan och
forklarade att forskningsperioden hade varit for kort. Bara maj och juni 2003.
Sedan sa hon att den fackligt sett inte var tillråckligt bra.
Sanningen var det att den inte var politiskt korrekt och stod i strid med
EU:s intressen . EU var ju initiativtagare till den muslimskafolkvandringen
tilt Europa genom avtalen med de arabiska lcinderna på 1970-talet.Hanteringen av saken kritiserades från många sidor.
I Danmark kråvde Dansk Folkeparti sanningen på bordet. Censur var
oacceptabelt!
EIJMC har i hrataltecknat en falsk bild av vem som år ,,rasist" och vem
som overtråder de månskliga råttigheterna!
Den totala mdrklåggningen av rapporten fick kritiken att vdxa till h6gljudda
krav på politisk censur. Generalsekreteraren i Den Europeiska Judiska Kongressen, Serge Cwajgenbaum, ansåg saken varaskandalos.
Dansk TVz avslojade lite grann av vad det var allmånheten inte fick se. I
rapporten heter det bland annat: . ..det står klart att antisemitiska angrepp
under overvakningsperioden år begångna av hogerorienterade extremister
och fanatiska islamister eller unga muslimer.
Rapporten och vhraegna undersokningar visar en våg av antisemitiska
overgrepp från våren 2002i många EU-lånder. De eir inspirerade av konflikten
i Mellanostern och angreppet på World Trade Center och Pentagon 2001.

Lite om EU:s hittillsvarande arbete
Overenskommelse med de arabiska låindernalglS: Den gemensamma markrladen såkrar sig olja mot avtal om atttaemot all obehovlig arbetskraft från
de arabiska lånderna, infora fråmmande muslimsk kultur i Europa, censurera
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de europeiska skolbockerna etc. De så kallade ,,fyrafriheterna" lockar folk,
foretrådesvis från handel, industrier och kriminella miljoer både i EU och
utanfor.
EuMc-nåtverket uppråttades 1995 for att kontrollera den europeiska
befolkningen. De oppnade upp ett kontor i Wien år 2000 under ledning av
osttyskan Beate Winkler.
1995 utvidgar man samarbetet med de muslimska lånderna, nu med
samtliga nordafrikanska stater. De ,,fyra friheterna" ska också gålla mellan
dem och EU och målet år ett EURABIA dår Medelhavet blir ett innanhav
till fordel for handeln och det globala kapitalet. Avtalen kallas Barcelonaprocessen. 2005 åndrar Barcelonaprocessen namn till ,,Anna Lindh-fonden"
som har kontor iAbdelkareem Nabil, Alexandria, Egypten.
EURABIA-projektet kråver att de två motsatta kulturerna, den muslimska
och den våsterlåndska undergår en forbrcidring. Då det muslimska folket
varken kan eller vill integreras kan det bara goras genom att EU-befolkningen
genom propaganda och over-talning underkastar sig islam som dhimmier*.
Men det år uppenbart inte helt så lått som våra EU-politiker hade fbrestållt
sig.

EU borjar vackla. Frankrike och Holland rostade nej till EU-f-orfattningsforslaget. Det var en chock f-or EU-politikerna som utlyste en tankepaus i ett
år. Man skulle fundera ut hur man skulle hantera situationen och igen få
befolkningama på plats, så man åter kunde framstålla konstitutionsf'orslaget
mer eller mindre i sitt ursprungliga tillstånd.
Arbetet med att få europderna att kasta sina nedårvda vårderingar och
livssyn overbord och godta den nya vårldsordningen, EU:s herravålde och
islams overlågsenhet,, har pågått i många år genom massmedierna, sårskilt
teves indoktrinering, men nu tog man extra tag.
Det framgick tydligt genom en konferens mellan EU och Den arabiska
Liga i Rabat i Marocko den l3 juni 2005. Hår redogjorde Olaf Gerlach
Hansen f-or sitt indoktrineringsprogram i ett tal. Han var ledare for Center
for Kultur och Utveckling (CKU) under det danska utrikesministeriet. Under

*) Dhimmier iir kristna oc'h judur som
Jår lov att leva i muslirnsko samhrillen men rJe
har inte sontma medborgliga rcittigheter som mu.;limer nten cJe måste betala skatt.
Drirfdr strir mtrslimerna nt med dem.
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det,,multikulturella året"
skulle man genomf-ora
de visioner man redan
hade lovat de muslimska
lånderna genom diverse
åvtal. Man skulle gå från
teori till verklighet:
ETJRABIA.
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Europåernas kultur och religion kallades stereotypa.ft)rdomar och skulle
bort. Vi skulle uppfostras på nytt. Journalistiken skulle åndras från nyhetsj ournali stik ti ll sympati skapande kulturj ournal i sti k genom fokuseri n g på
sympatiska individer med fråmmande etnisk bakgrund. Journalister skulle
samarbeta med arabiska kollegor i gemensamma projekt och utbyten.
Konsten skulle styras genom,,gemensamhetslaboratorier" for att inte stota
sig med fråmmande kulturer och for att skapa dialog.
Man gick hårt fram på alla fronter: pseudo"dialoger", propaganda i alla
EU:s vasallstater, ungdomsutbyten med muslimska lånder, kurser i koranen
och i journalistik,, studiebesok, foredrag etc. Då man visste att man lått kunde
få kontakt med ungdomarna i våst genom deras allmånna intressen f-or musik,
sång och teater, satsade man på en Mellanosternfestival (Middleeastfestival)
i tio ståder i Danmark samt i Dunkers Kulnrrhus i Helsingborg. Utover underhållningen visade man också stora fotografier från den arabiska vårlden på
gator och torg.
Man hade valt prins Joakim till protektor for festivalen och både Danmarks
konservativa utrikesminister, Per Stig Møller och Venstres utvecklingsminister Ulla Tørnæs lovordade det saudiarabiska initiativet. Festivalens programtidning handlade så att såga uteslutande om de upptrådande konstnårerna,
men låste man den helt och hållet kunde man hitta anledningen: muslimska lårare skulle in på skolorna och beråtta
for eleveffra om mellanosterns kultur och dårefter skulle de
tå skolbocker om arabisk kultur. (Det hade ju EU redan lovat
i den,,europeiska arabiska dialogefl", som undertecknades i
Damaskus 1978). Man hade utgivit en antologi som skulle
,,bygga bro" mellan våst och ost. Den var skriven av forfattare
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Brobt,ggas-v-mbol.från

.festivalett

Har maffian foten inne i EU:s hiigborg?
Trots EU-revisorerna, Connolly och Buitenens årslånga granskningar och

'!
7

/{s*

wq w

a

tt

rcs

.fii

r {i-t"# !

avslojanden om bluffakturor, nepotism och bedrågeri inom EU har det aldrig
lett till ett erkånnande och åndring av forhållandena. EU-ledningen talade

,:

tu.

a.

;tu
yifu-,
I Sverige gick man vidare med projektet ,,brobyggeri',.
Det svenska studie-fr)rbundet "Sensus" utbildade i samar-bete med det isla-miska
studiefdr-bundet " Rushd" ett hundratal "fredsagenter',. De ska utbitcla andra
fredsagenter etc. och resa runt i Sverige och agiterafdr att islam c)r enfredens religion,
och med hjcilp av taquia-svstemet inbitla våra barn, att allt det hemska, der
står i
koranen inte gciller fast vi tydligen ser det praktiserad.
Vid all propagandrt anvcinder man lockande rollmocleller så buclskabet når
fram.

från Mellancistern. Saudi Arabien hade stållt som villkor att boken inte skulle
ha några inlågg av judiska forfattare. Den diskrimineringen accepterade
Danmark ( ! ! !) - fdr pengarnas skull ! Om Mellanostern inte
Israel så

rymde
rymde det som gengåld alla Nordafrikas muslimska stater, ånda bort till
Atlanten. De visade en karta for skolbarnen som de skulle låra sig (med
andra ord hela det område som enligt Barcelona-processens traktattillsammans med EU skulle skapa EURABIA).

runt omkring och forsokte i stållet att klara det på ett annat sått: Connolly
blev avskedad och Buitenen forsokte man att baktala som sinnessjuk. EU
fortsatte ofcirtrutet med sina maffiametoder. Så sent som 2003kråvde den
svenska EU-parlamentsledamoten Sacredeus forgåves att få till stånd en
opartisk undersokning. Dåirpå inlåmnade han med 63 andraEU-padamentariker ett misstroendevotum mot de suspekta EU-kommissio ndrernafor att
driva igenom ett ansvar i kommissionen.

Men - EU hade andra regler, hette det:
antingen gållde misstroendevotum alla kommissionårer
eller -- ingen! (!!!)
VARFOR gick det som det gick?
Hur kunde sverige hamna mitt i skiten, dår de befinner sig nu?
Du hittar svaret i EU, dess bulvaner och dess politiker.
Det var EU som iippnade ftir jåtteinvasionen
från de muslimska lånderna.
Hur kunde tyskarna låta Hitler komma till makten?
De rtistade på honom.
och
hur
kunde
europ6erna
iiverlåmna makten till araberna?
-

Siiilvcensuren, diskrimineringen av judar, skolningen av liirare,
censureringen øv skolbiicker, indoktrineringen av barnen, universitetsstudier om islamsk kultur och språk och påverkan genom de politiska
E U -profe s s orerna, kalløde M onnet-profe s s orer allts ammøns
forts iitte r
ostiirt! - med EU-vasallstaternas samtycke och stijd.*

x)

Ltis: Vm sQr koloniseringen av Europa - och varfdr? i boten > De binder os på
mund og hånd< utgiven av Dansk Kultur på Forskningsforlaget Rafael2006.
/SBN 87-9t 107-t7-2
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4)

Sått in dig i propagandatnetoderna. Var alltid skeptisk. Lår dig a1låsa
mellan raderna. Undersdk alltid vilka instållningar som ligger bakom
den som utralar sig (polirisk rillhorighet /)

5) Lågg mårke till vem propagandan siktar in sig på. Det zir i stor utstråckning
barn och unga. De år liittast att lnanipulera eftersom de ånnu inte har så
mycket erfarenhet och insikt i viirlclcns fi)rtret, men vill gårna tro det
båsta om sina medmånniskor. Och cle iir framticlens våljare och politiker
som ska beståmma landets politik och tillh(irighet.
Stårk dårf-or familjebanden. Ge dig sjlilv ticl till arna reda på vad om
f'oregår omkring ditt barn: på dagis, i skolan, på fiitids, på utf-lykter, med
kamraterna. Vilka bocker lyssnar cle pri vicl hdgliisning'? Vilka ska cle
sjålv låsa i skolan? Vilka fjlmer tittar de pii'/ Vilka fdreclrag lyssnar de

till?
Vi harju sett hur man kan uppfostra barn i cliktaturer

sor-n uncler

Hitler'

Stalin, Mao, etc. Aven på hemmafronten ågcle en liknande politisk indoktrinering ilffi, ofta utan att foråldrarna visste det: 1968-i1rs kommunistvåg
kom inte av sig sjålv! Och den år fortfarancle hår, vi lider under den.

Vad kan vi giira?
r)

Ska vi bara underkasta oss islam som dhimmier?Vet du vad det innebår?

Lås om det.

I så fall kan vi anvånda Glistrups* telefonsvarare: ,,Vi kapitulerar,, vi
kapitulerar, vi kapitu. . ."
Det verkar det svenska forsvaret vara helt eniga i. Deras nedskårningar
år otroliga eftersom de menar att faran från ost, från Ryssland, år

S

oci aldemokratemas propagandas ky I t

overstånden.

2) Forkunskaper år nyttiga. Lås om Muhammed, Koranen, andra
muslimska heliga skrifter och om olika muslimska fiaktioner.
3) Lås vårldshistorien om islams ercivringar.
Kom ihåg att det alltid år segerherren som skriver historien.
'r') Glistrult t:ur den.fbrstu politikern i Norden sont klurt srig
vutl rntrslintsk invundring .skulle meffi)ru at, obotligu olt,ckor.
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Alla ska med. Rubb och stubb. Allah ska med!
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