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Mi'mga har fragat vilka omstandigheter som lett fram till 90-talets svenska flyktingpolitik. Vad kan det bero pa att Sverige ar ut och ar in bedriver en politik som gynnar asylmissbruk , som ar destruktiv bade for vart eget land och for utvandringslanderna, och som dartill inte ens stods av folkflertalet. Denna broschyr ger en kortfattad analys.
Mangkulturalismen ar trendig, den ar ideologin pa model. Liksom kommunismen ar
den en utopi utan forankring i verkligheten, en onskedrom som troende soker forverkliga med harda medel. Trenden ar intemationell, men i Sverige har den slagit
igenom sarskilt hart. I Sverige ar det tre politiska komponenter som lett fram till
mangkulturalismen:
I. KOMMUNISMEN
II. NYLlBERALlSMEN
III. DEN SOCIALDEMOKRATISKA

INTERNATIONALISMEN

I. Sedan det stod klart att kommunismen inte kunde vinna varldsherravalde genom
blodig revolution blev "den langa vagen" dess strategi att skaffa sig makt. Den langa
vagen har i Sverige (liksom i andra vasteuropeiska lander) inneburit:
...att framja massinvandring fran underutvecklade och kulturellt starkt avvikande
lander. En sadan invandring bidrar namligen i hOg grad till att destabilisera det borgerliga samhallet och darmed oppna vagen fOr kommunismen .
...att besatta viktiga opinionsskapande positioner ( inom t ex media och utbildningsvasen), att infiltrera organisationer med hOg moralisk status som verkar for
jamstalldhet. frihet at fbrtryckta, battre milja, fred, mm (t ex fredsrbrelsen, feminismen, miljororelsen, veganrbrelsen, antirasismen, Svenska Naturskyddfbreningen,
De Handikappades Riksfbrbund, Rbr inte min kompis ..... ). Organisationerna i fraga
blir darigenom sprakror for kommunistiska ideer och varderingar, varigenom dessa
ideer bade far stor spridning och blir rumsrena .
...att formulera ett "nysprak" d v 5 ge valkanda ord ett nytt innehall och darigenom
lagga beslag pa dessa ord for sina egna syften. Ex pa begrepp som de senaste aren
bestulits pa sin vedertagna betydelse, den betydelse som finns inskriven i ordbockerna, ar "rasism", "flykting", "demokrati", "humanitet", "solidaritet", "alia manniskors

lika varde". Genom nyspraket forvrids debalten ; den blir osaklig och intellektuellt
ohederlig, darfor alt ordens betydelser ar falska. Med detta nysprak har man desinformerat den svenska befolkningen.
Metoderna ar framforallt infiltration och indoktrinering.
II. Nyliberalismen ar en form av marknadsliberalism. Den omfattas av det ledande
moderatskiktet samt av folkpartiledningen. Vad som galler ar den starka individens/entreprenorens frihet. Kapital, tjanster och individer ska rora sig fritt over granserna.
Metoden ar framfor allt mangkulturell propaganda.
III. Sedan borjan av 70-talet har den socialdemokratiska partiledningen system atiskt (vilket framgar nedan) arbetat pa att gora Sverige mangkulturellt och darmed
starka sitt politiska grepp om landet. 80% av de nya invandrarna rostade, i varje fall
till att bOrja med, socialdemokratiskt. Pa 60- och 70-talen hade dessutom partiledningen med Palme i spetsen blivit mycket internationalistiskt orienterad.
Ocksa bistandet var ett salt att sprida socialismen. Enligt SAP-LO var u-Iandernas
valstandshojning aven ett verktyg fOr "de socialistiska ideernas spridning i varlden"
(SAP-LO:s arbetsgrupp for jamlikhetsfragor, Jamlikhet, 1969). Har finns forklaringen till att stora delar av vart bistand gatt till socialistiska diktaturer.
Flyktingpolitiken blev det viktigaste redskapet for att i humanitetens och den internationella solidaritetens namn forvandla Sverige till ett mangkulturellt monsters amhalle. Eftersom borgarna fangats i nyspraksfallan och foljaktligen var radda att
klassas som "rasister" och "framlingsfientliga" forekom ingen borgerlig opposition.
Dessutom var nyliberalerna i de borgerliga leden overtygade mangkulturalister.
Metoderna ar framforallt propaganda (genom att t ex utnyttja forintelsen och goteborgsbranden, som kopplas samman med rasism och i forlangningen aven med kritik av invandringspolitiken '- en kritik som darmed klassas som rasism) och lagstiftning.
Foljande genomgang av offentliga dokument fran slutet av 60-talet och framat visar
hur innehavarna av den politiska makten anvant den for att genom lagstiftning fOrvandla den gamla nationalstaten Sverige med en av havd homogen befolkning till
en mangkulturell stat.

utlanningspolitiken till en framtida invandrarpolitik. Ordet utlanning anses negativt
laddat och byts mot ordet invandrare, en terminologi som battre speglar det officiellla perspektivet.
(kalla: Nationalencyklopedin)

1969: Palme blir statsminister. Den utomnordiska arbetskraftsinvandringen upphor
genom ett enhalligt riksdagsbeslut. Viss arbetskraft med specialkunnande undantas
fran regeln. Statens utlanningskommission laggs nero Statens invandrarverk (SIV)
grundas for flykting-. invandrar-, och medborgarskapsfragor. Den forsta utredningen om svenska folkets installning till invandrare genomfors.
1975-84: 3-4 000 asylansokningar per ar tas emot och pr6vas. Uppehallstillstfmd
ges till anhbriginvandring.
1975: Regeringen proklamerar Sverige som en "pluralistisk" stat (prop. 1975:26).
Invandrares kulturella och sprakliga bakgrund skall inte bara erkannas utan ocksa
framjas. Jamlikhet, valfrihet, samverkan blir mottot for den nya politiken. Valfrihet
innebar att invandraren sjalv skall valja sin nya kulturella identitet och sjalv avgora i
vii ken grad han onskar behalla och utveckla sin identitet. Assimilationstanken ersatts med en "positiv syn pa framvaxten av ett mangkulturellt samhalle, ev. med
invandrade minoriteter". Invandrarradet, ett organ for samrad mellan regeringen och
flertalet av invandrarnas riksorganisationer inrattas.

1976: Namnen pa bosattningstillstanden andras till permanenta uppehallstillstand
(PUT). PUT blir huvudregel for svensk f1yktingpolitik. Samma ar satts intensiva uppIysnings- och utbildningskampanjer igang for att paverka den svenska opinionen i
positiv riktning och samtidigt bekampa s k framlingsfientliga tendenser i landet.
Universitetskurser i invandrar- och minoritetsfragor startas pa olika platser.

1979·84: En diskriminineringsutredning

tillsatts som arbetar med ett tiotal rapporter

och lagforslag.
1984: En ny era inleds, dar antalet asylsokande okar dramatiskt, fran tidigare cirka
3 000 per ar till cirka 12 000, och darefter ytterligare okar. (Se SIV:s statistik)

arbetskraftsinvandringen upphort kring 1985 p 9 a att "invandrarna borjade ta i
ansprak de offentliga valfardssystemen i betydligt storre utstrackning an tidigare.
Darefter har ett arligt underskott forelegat, d v s inkomster overfors nu fran svenskbefolkningen till invandrarbefolkningen'
De s k flyktingpolitiska ambitionerna utokas med insatser for mottagande av skyddsbehovande och andra invandrare och SIV expanderar. Alia kommuner involveras
i mottagandet enligt den s k 'hela Sverigeprincipen", och regionala organ inrattas.

1987: En parlamentarisk kommission mot rasism och framlingsfientlighet tillsatts.
Den arbetar med lagstiftning, utbildning, forskning och framforallt opinionsbildning.

1988: Riksrevisionsverket papekar i en rapport 88/02/15 art 90% av de kommunplacerade flyktingarna forblivit bidragsberoende.

1989: Forordningen 1989:271 beslutar om statsbidrag till andra trassamfund for att
framja "den religiosa mangfalden i landet."

1994: Sarskild brattsstatistik over utlanningar och invandrare som begar bratt upphor.

1995: Finansdepartementet ger ut rapporten Os 1995:68 "Invandring, sysselsattning och ekonomiska effekter" av Jan Ekberg och Lars Andersson. Oar konstateras:
" I de invandrarutredningar som arbetade pa 1970- och 80-talen har invandringens
ekonomiska effekter aldrig blivit foremal for nagon egentlig studie/ ... ./. Aven i ett sa
pass viktigt ekonomiskt-politiskt dokument som langtidsutredningarna har det inte
funnits nagon djupare belysning av invandringens ekonomiska effekter." Rapporten
kommer fram till att de sannolika kostnaderna fOr enbart ar 1995 uppgick till 20 miljarder och konstaterar (s 17) "20 miljarder kr ar ett betydande belopp som i princip
skulle kunna fa alternativ anvandning. Dessutom ar den riktning som inkomstoverforingarna numera har ett uttryck for art nagot har blivit helt fel i fOrhaliande till nagra
av Sveriges invandrarpolitiska och ekonomisk-politiska malsattningar".

Historiska museet publicerar rapporten "Kunskap som kraft" (Os 1996:74).
Utgangspunkten ar att det svenska kulturarvet omedvetet kan anvandas mot den
invandrade befolkningen, vilket kallas "dold rasism". Museerna skall nu se aver hur
deras utstallningar eventuellt i dolda termer bidrar till en felaktig attityd till nationen
och dess historia hos svenskarna.

1997: Os 97:31 patalar obalansen mellan invandring och arbetsmarknad.
Riksdagen antar enhalligt prop. 1997/98:16 "Sverige, framtiden och mangfalden".
Propositionen ar den mest genomgripande och omvi3lvande farandring som nagonsin gjorts av det svenska samhallet och den svenska kulturen. Den antas utan
diskussioner och utan massmedial granskning. Allmanheten har darmed inte haft
nagra majligheter att fa information eller aU fa yttra sig. Den svenska historien och
det svenska kulturarvet skall hadanefter inte ligga till grund fbr folkets gemensamma bas och sammanhallning. Hela samhallet skall hadanefter baseras pa den s k
mangfalden, d v s etniska grupper , vilken man avser att aka. Kulturpolitiken, skolpolitiken, arbetsmarknadspolitiken, socialpolitiken, inom alia omraden skall politi ken
vara mangetnisk. Arbetsfbrmedlingarna skall prioritera nyanlanda invandrare. Ordet
"mangfald" i proposition en avser detsamma som mangetnicitet. "Oet later mera
positivt" papekar man. Forandringarna skall enligt propositionen genomdrivas med
"massiva propagandainsatser" i media, pa arbetsplatser, i skolan och pa universiteten, pa biblioteken och via museer.
1998: Betankandet 97:174 "Ri3kna med mangfald" utmynnar i prop 97/98:177.
Propositionen fastlagger riktlinjer som gar det mojligt att infara direkta tvangsatgarder mot arbetsgivare som i sin verksamhet inte uppfyller de etniska jamlikhetsideal
som politikerna staller upp. Kannbara bater och sexsiffriga skadest~md skall kunna
utdomas rnot arbetsgivare sam blir anmaida far diskriminering eller for att inte
genomfara etnisk jamstalldhet proportionellt efter folkets sammansattning. Faretag
kan avstangas fran att lamna anbud till statlig eller kommunal verksamhet. Museer,
utbildningscentra samt bvriga kommunala eller statliga myndigheter kommer bl a via
regleringsbreven aU tvingas genomfbra den s k "kulturella etniska jamlikheten".

...att det ar forsta gangen i varldshistorien som en gammal nationalslat proklamerats som en pluralistisk, mangkulturell stat med alia de ekonomiska, kulturella, religiosa, sociala och politiska tvangsataganden som delta for med sig for den inhemska befolkningen .
...att del mangkulturella samhallet kommit till stand genom att en mangd delbeslut
tag its under lang tid utan all folkel fatt reda pa vad den langsiktiga poliliken syffat till
och vad den konkrel innebar ekonomiskt, socialt, politiskt och kullurellt.
...att det genom detta politiska forfarande blivit omojligt for enskilda politiker och
andra beslutsfattare att overblicka helheten och inse konsekvensema. De mfmga
delbesluten har resulterat i en politik som alagger svenskar att i generationer framover bekosta andra nationaliteters kulturella och religiosa utveckling och expansion
inom Sveriges granser .
...att det svenska folket hallits utanfor alia former av diskussioner och valmojligheter vad galler denna odesdigra politik. Det ar tom sa ilia att de fiesta svenskar fortfarande inte kanner till att svenska myndigheler i over 20 ar som regel delat ut permanenla uppehallstillstand i stallet for tillfalliga, vilket ar huvudregel i alia andra lander. De fiesta tror fortfarande alt man bara hjalper manniskor pa f1ykt som behover
tillfalligt skydd. Men i sjalva verket skapas ulan folkets kannedom ett mangkulturellt
samhalle .
...att den "inkomstoverforing fran svenskbefolkningen till invandrarbefolkningen" (Os
1995:68) som pagatt sedan mitten av 80-talet nu ar uppe i f1era hundra miljarder kr.
Bara 1997 uppgick den totala kostnaden for invandringen till drygt 100 miljarder kronor. Detta utan nagra som heist krav pa motprestationer. Medborgarskap kan dessutom erhallas utan krav pa 'svenska sprakkunskaper, kulturella kunskaper, sjalvfors6rjning eller ens hederlig vande!.
...att ingenting talar for att regeringens foreslagna integrationsatgarder nagonsin
hinner ifatt den standiga okningen av nya invandrare. 35-40 000 nya invandrare far
nu PUT varje ar.
...att den omfattande invandringen skett utan nagon koppling till arbetsmarknadens
behov.

...att de omstandigheter som radde 1969-74, nar invandrarutredningen arbetade
med f6rslaget till den politik som fastslogs 1975, drastiskt har f6randrats efler 1984.
Men trots att varlden har f6randrats, har den fastlagda politi ken inte f6randrats utan
fortsatt pa samma kurs .
...att makthavarna i stallet f6r en 6ppen demokratisk beslutsprocess bedrivit otaliga
kampanjer mot det egna folket i avsikt art f6rhindra all opposition mot den fOrda
invandringspolitiken. Den s k mimgfalden skall dessutom okas med hjalp av "massiva propagandainsatser" .
...att makthavarna skapat en falsk bild av verkligheten i vi/ken staten gjort gallande,
att det ar svenskarnas humanitara och solidariska plikt aU ta emot manniskor sam i
den officiella vokabularen alltid betecknats som flyktingar, trots art en 6vervaldigande majoritet saknat skyddsbehov enligt FN:s definitioner. I sjalva verket har inget
annat land tolkat flyktingbegreppet sa vidlyftigt sam Sverige. Detta ar ett led i skapandet av det mangku/turella samhallet.
Sammanfattningsvis kan konstateras att "mangkulturalismen" ar ell gigantiskt vansterprojekt som tatt stod av en aningslos borgerlighet - samt att flyktingpolitiken
utnyttjats fOr att g6ra Sverige mangkulturellt. Mangkulturalismen ar ocksa makthavamas projekt; det drivs av den politiska, ku/turella och ekonomiska s k eliten som
trots olika partipolitisk targ spelar tillsammans pa den mangkulturella planhalvan.
F6rutom Sverige har endast Kanada och Australien officiellt proklamerat sig som
mangkulturella stater. Bada dessa ar koloniala samhallen, dar urbefolkningen reducerats till en spillra.
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