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Sverigedemokratisk Ungdom

-Reglema kring invandring har skarpts och nu slapper vi bara in eft fitet antal manniskor!
Detta ar felaktigt Antalet asyler, permanenta uppehallstillstand beviljade av humanitara skal och
anknytningsinvandrade for 1998 och 1999 overstiger genomsnittet de senaste 15 aren.
-Nettoinvandringen 19970ch 1998 ar bara cirka 6000 personer.
For at! fa denna siffra har man dragit bort dem som forsvunnit ur folkbokforingen fran antalet
beviljade permanenta uppehallstillstand. I praktiken innebar detta att en svensk sjukskoterska
som fatt arbete i Norge kvittas mot exempelvis en nyanland afrikansk immigrant En sadan siftfra ar vardelos som ett matt pa invandringen. Fakta ar att sedan 1984 har runt en halv miljon
permanenta uppehallstillstand beviljats. Detta ar bakgrunden till problemen med invandringen i
Sverige.
-Andra vasteuropeiska lander har hogre andel utrikes fodda an Sverige!
Detta har man trots att man har en asylpolitik som ser helt annorlunda ut an den svenska.
Forklaringen ligger i en arbetskraftsinvandring som pa pagatt langre an i Sverige och ett kolonialt forflutet. Denna siffra ar vardelos som ett jamforande matt pa immigrationspolitiken
-Ingrid Bjorkman har sagt att svenskarna kommer aft vara i minoritet i Sverige ar 2056!
Det ar inte santI
Vad Ingrid har sagt ar, att om nuvarande invandringspolitik fortsatter och invandrarna har samma
nativitet som hittills, kommer den del av befolkningen som kan definieras som etniskt svensk att
ar 2056 utgora mindre an 50% av befolkningen. Eftersom assimileringen i princip uteblivit kommmer detta naturligtvis att fa enorma konsekvenser inom alia samhallsomraden. Vi skall ha klart
for ass aU denna utveckling kommer att aga rum inom lappet av en mansalder. Konsekvenserna
av detta maste belysas och debatteras i demokratisk ordning.
-Det ar inte Fraga om nagon okontrofferad massinvandring!
Sedan 1984 har cirka femhundratusen manniskor beviljats uppehallstillstand i Sverige Ett
anmarkningsvart faktum i ett land med omkring 8 miljoner. Detta antal ar mer an dubbelt sa stort
som de oppet arbetslosa. Alltsa skulle det, i logikens namn, inte finnas nagon massarbetsloshet
heller.
-Invandringen ar noga reglerad!
AU den ar reglerad innebar inte att den ar begransad Att Sverige sedan ett decennium tillbaka
beviljar tio ganger fier asyler per capita an Europagenomsnittet tyder pa att vart regelverk och
var praxis ar annorlunda an i ovriga Europa.

-Sveriges invandringspofitik ar inte ails extrem. Fattiga lander i Afrika och tredje varlden
tar emot mycket starre flyktingstrammar an vad Sverige gar!
Det ar ett faktum som latt kan bevisas med offentligt tillganglig slatistik och jamforelser av lagstiftning och praxis att Sverige bedriver en extrem invandringspolitik.
Givetvis bor vi jamforas med ovriga vastlander - inte med Afrika. Sjalvklart skulle Sverige ocksa
ge en fristad at stora mangder manniskor om oroligheter utbrot i vart naromrade, exempelvis
Baltikum
-I Afrika ar 20 miljoner manniskor pa flykt undan svalt och krig. Det ar en absurd farestallning att alia dessa manniskor har detaljerad kannedom om svenska asylregler och
vilkoren i de svenska socialfarsakringssystemen och tvunget viii till Sverige!
De besuttna som har pengar all betala flygbiljeller och flyktingsmugglare valjer ulan tvekan sin
destinationsort med omsorg och kunskap. Val framme i Sverige formedlas kunskapen till hemlanderna. Resultatet vet vi redan: en halv miljon immigranter pa femton art Enligt statistiken fortsatter denna utveckling med oforminskad styrka: 1998 beviljades drygt 39 000 permanenta
uppehallstillstand. Det finns mycket val grundade och fullt legitima argument emot all vi fortsattter pa samma vis i femton ar till,

-Lanebildning, arbetsratt, regelverk och skattesystemets omfattning och utformning
stanger invandrama ute fran arbetsmarknaden!
Nyliberaler ar av ideologiska skal emot de svenska valfardssystemen. Dessa valfardssystem har
i politiskt samforstand byggts upp for att vama arbetstagarna. Det ar mojligt all det varit nodvandigt med forandringar aven om invandringen varit mindre. Eventuella forandringar kommer
att upplevas som negativa av manga arbetstagare och skall darfor genomforas med hederliga
politiska beslut och inte genom att valfardssystemen urholkas till foljd av en extrem invandringspolitik.
-I USA har man Iyckats battrs med integreringen av in van drama!
Vissa invandrargrupper, exempelvis iranier, jUdar och vietnameser har Iyckats val i USA. Andra
har det gall samre for, exempelvis latinamerikaner, De svarta har man trots 130 ars forsok ej
Iyckats integrera.
-Man skall icke gara invandrama till syndabockar far att vi har dafiga tider i Sverige!
Sannolikt hade vi haft problem med ekonomi och arbetsloshet aven med en annan invandringspolitik. Dock sager det sig sjalvt att nar man tar in hundratusentals manniskor i landet och fors08er dem over skallsedeln forvarrar det problemen.

-Sverige har alltid varit ett invandringsland!
Den invandring som forekommit under attio-och nittiotalen ar unik i svensk historia. Vi har pa
bara femton ars tid givit omkring en halv miljon manniskor fran jordens alia ham uppehalle i vart
land. Delta torde vara unikt aven i ett intemationellt perspektiv. Vid sekelskiftet var andelen utrikes fodda endast 0,2 % av Sveriges befolkning.

-Nagon ren svensk kultur har aldrig funnits!
Pa grund av Sveriges geografiskt isolerade lage har var kultur utvecklat en nationell sarart val
sa sarpraglad som nagot annat folkslags.
- Vi har alltid varit influerade av ut/andet!
Ingen kultur saknar influenser fran andra kulturer. Sverige ar inte unikt i della avseende jamfort
med nagot annat land. Della ar inget argument for all det inte existerar en specifik svensk kultur. I sa fall existerar ingen annan kultur heller.
- Vad tycker du ar typiskt svenskt?
Det svenska ar en kompoll av vart sprak, var historia, vara umgangesseder, var geografi, vara
traditioner, var musik, var Iilleratur och tusen andra saker. Dessa ting bildar tillsammans en helhet som ar storre an delarna, eftersom de gar alt vi som svenskar kanner oss hemma nar vi ar
i Sverige. Kort sagt: vi har ell hemland. Rallen all ha ell hemland har ansetts sa viktig all den
skrivits in i FN- deklarationen om de manskliga ralligheterna.
-Vi har fatt mycket vardefulla influenser utifran!
Javisst! Dessa influenser har vi sjalva valt all infoga i var kultur utan all nagon massinvandring
motsvarande dagens agt rum.
-Sverige ar redan mangkulturellt och det ar for sent att gora nagot at saken!
I praktiken: man har byggt upp gellon med arbetslosa utlanningar i vara storre stader. Della har
genomforts genom en intemationellt sell extrem politik emot folkopinionens vilja pa bara drygt
elt decennium Detta ar en mangetnisk situation. Inte en mangkulturell. Ell permanentande av
denna situation ar negativt for Sverige. Assimilation ar onskvard for dem som ska stanna.
-Svenskarna maste anpassa sig till invandrarna!
Invandringen har medfort alt mer an hundra olika kulturer finns representerade i vart land. Det
torde vara avsevart mer rationellt all dessa anpassar sig till vardfolket an tvartom. Delta ar det
normala i alia andra lander.
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-Det finns mimga exempel pa harmoniska mimgkulturella samhallen: exempelvis USA"
6sterrike-Ungem.
USA har en mer an hundra ar lang historia av sllindiga rasupplopp och rasmassiga och etniska
motsattningar av en hatskhet som vi i Sverige har svart aU forsta. I de storre slliderna lever rysssar, judar och kineser ietniskt isolerade enklaver. Dessa fbrhalJanden beskrevs redan pa tretttiotalet av makama Myrdal i boken "hl American Dilemma". AU nagon trots detta, kan kalla USA
ett harmoniskt mangkulturellt samhiille ar svarbegripligt. Den hegemoniska kulturen i den osterrrikisk-ungerska dubbelmonarkin var tysk. De nationella motsattningarna skapade ideliga inrikespolitiska problem.

-Invandringens kostnader har beraknats till 15-20 miljarder kronor!
En felaktig men anda hog sitfra (exempelvis jamfort med forsvarsbudgeten pa 40 miljarder)! Jan
Ekberg kommer i sin utredning fram till en totalsiffra pa omkring 100 miljarder. Samma siffra som
Lars Jansson. For att fa fram siffran 15-20 miljarder har Jan Ekberg fran totalsumman dragit bort
de skatter som invandrare i Sverige betalar. Detta ger en gravt felaktig bild eftersom invandrama
rimligen ocksa forbrukar kollektiva nyttigheter som utbildning, vagar, forsvar etc.
-Det ar bara 20 procent av invandrama som ar arbetslosa!
Detta ar felaktigt. Ett ftertal utredningar (kommunforbundet, RRV mft) har visat aU sjalvforso~ningsgraden bland invandrama uppgar till cirka 10 procent. I sjalva verket raknas cirka femtio
procent av personema i arbetsfor alder inte in i arbetskraften pa grund av bland annat studier
och fortidspensioneringar. Av ovriga femtio procent ar 20 till 30 procent sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska atgarder, 10 procent har nagon form av reguljart arbete och 10 procent ar sa
kallade oppet arbetslosa. 10/50= 20 procent.
-Jaha, det gamla vanliga argumentet: de kommer hit och tar jobben Fran oss!
Den svenska arbetsmarknaden befinner sig i en snabb omvandling, med en omfattande utslagning av traditionella, manuella arbetsuppgifter. Exempelvis ar skogsarbetama en hotad yrkeskar
pa grund av den okade mekaniseringen i skogen. Stora delar av den inhemska arbetskraften har
svart att anpassa sig till de nya kraven pa ftexibilitet och kompetens. Darfor bor vi inte ta hit hundratusentals manniskor som ytterligare spar pa des sa problem.
-Det svenska samhallet har gjort stora vinster pa arbetskraftsinvandringen och det ar inte
mer an ratt att vi nu ocksa hjalper manniskor pa ftykt!
Pa vilket satt skulle det faktum aU vi givit manniskor formanliga anstallningar inom var industri
gora oss forpliktigade att idag ha en extrem invandringspolitik? Arbetskraftsinvandrama kom ju
frivilligt, darfor att de fick det battre i Sverige. De ekonomiska vinstema med arbetskraftsinvandringen ar for ovrigt ifragasatta eftersom den medforde aU rationaliseringen av industrin och

-/nvandrarnas kunskaper utnyttjas daligt
All invandrare har svart all ta sig in pa den svenska arbetsmarknaden beror enligt tillgangliga
vetenskapliga studier (exempelvis "Varfor sitter brassen pa banken" , Ohlson, SNS forlag 1996)
pa all de saknar sa kallad sociokulturell kompetens: kunskaper i svenska spraket, kunskaper om
svenska kulturella sardrag och normer. Della ar saker som tar lang tid all forvarva, ibland ett helt
liv. Exempelvis torde en svensk socialsekreterare eller polis som f1yttar till Japan ha mycket svart
all finna ett lika kvalificerat arbete som i hemlandet Istallet torde vederborande fa finna sig i all
till en bo~an fa skota enklare arbetsuppgifter. Della ar den naturliga vagen in i ett annat lands
arbetsmarknad Den pagaende omstallningen av arbetsmarknaden har stora delar av den
inhemska arbetskraften ocksa svarigheter att klara av. Det torde inte vara lattare for arbetskraft
fran andra varldsdelar att klara den.
-Manga invandrare ar hogutbildade!
Valdigt manga ar ocksa analfabeter. Manga lander, exempelvis Chile, Bosnien och Etiopien har
begart att Sverige skall sanda tillbaka de immigranter som Finns i Sverige, eftersom deras utbildning representerar en stor investering De borde yanda hem fbr att hjalpa till med uppbyggnaden av sina hemlander.
-/nvandrarna utgor en elit av va/utbildade. De ar en outnyttjad resurs som Sverige
behover for aft skapa tillvaxt. Vi behover en okad oppenhet for det annorlunda och avvikande for aft kunna tillgodogora oss clenna tillgang!
Det Finns manga svenskar som inte far arbete trots goda kvalifikationer och stor duglighet pga
att de awiker nagot, exempelvis ar for gamla har en ovanlig utbildning e dyL Kritiken mot var
pastadda slutenhet doljer endast det faktum att svenskar trangs undan till arbetsloshet och
samre arbeten om utlanningar lamnas foretrade. Det Finns stora fordelar med ett homogent
naringsliv. Nar grundlaggande varderingar och vanor delas av en grupp uppstar ocksa en outttalad forstaelse och samhorighetskansla som far arbetet att ftyta friktionsfritt En arbetsplats med
endast svenskar fungerar darfor praktiskt taget alltid battre an en arbetsplats bestaende av
manniskor som ar framlingar infor varandra. Homogenitet och vardegemenskap ar nagot vardefullt, nagot vi maste sla vakt am.
-/nvandrarna skulle kunna anvandas for aft befo/ka g/esbygden!
Redan idag placerar Invandrarverket ut folk i glesbygden. oftast valjer de att ftylla darifran. Alltsa
skulle vi behova infora bosattningstvang, ungetar som man hade for landsbygdsbefolkningen i
Sovjetunionen, for att fa dem all stanna. Vad skulle dessa manniskor astadkomma i glesbygden
som inte var inhemska glesbygdsbefolkning skulle kunna med samma fbrutsattningar1

-/nvandrama kan salja Sverige ute i varfden och hjalpa var export!
Sadana kontakter kan vi fa utan aU lata handelsagentema sla sig ner hos oss. For ovrigt behover
vi inte eU sa overvaldigande antal handelsagenter som nuvarande invandringspolitik medfor. De
fiesta kommer fran lander som vi under overskadlig framtid endast kommer all ha ell litet handelsutbyte med.
-Vi behover invandrama for aft battre kunna exportera vara produkter till deras hem/ander.
I lander utanfbr den vasterlandska kulturkretsen ar en affarsmans social a status och stallning i
samhallet betydelsefull for utgangen av en affarsuppgorelse. Det ar ocksa viktigt att affarsmannnen ha ett bra kontaktnat i det land dar han ar verksam. Det overvaldigande flertalet av invandrama saknar dessa egenskaper. De kommer i allmanhet inte fran kretsar som "raknas" och
saknar vardefulla kontakter. Deras kontaktnat blir knappast storre under vistelsen i Sverige.

-Vart rika land har rad att fora en generos f/yktingpo/itik!
Sverige har fallit fran tredje till sjuUonde plats i valfardsligan och det ar ell faktum all lander med
langt storre BNP per capita bedriver en helt annan asylpolitik an Sverige. Ingen kan val for ovrigt
ha undgall att lagga marke till de besparingar vi har gjort i valfarden
-/ntemationella forpJiktelser gor oss sky/diga att fa emot f/yktingar!
Det finns inga sadana skyldigheter. De enda som vi fbrbundit oss att ta emot ar de som har flyktingskal enligt Genewekonventionen. Man kan saga nej till dem ocksa om man har ekonomiska
skal till det. bvriga ar ar det helt frivilligt all ta emot.
-Du staller svaga grupper mot varandra!
Vi har inte obegransat med pengar och den som staller svaga grupper mot varandra ar da logiskt
sett den som forordar den invandringspolitik som hittills forts. Det ar pa honom ansvaret Iigger
att tala om var besparingama skall goras.
-Du sparkar pa dem som redan Jigger!
Fe!. Jag exemplifierar konsekvensema av invandringspolitiken. Ansvaret for dessa ligger naturligtvis
hos politikema som genomdrivit den. Invandramas skal all vara har ar fullt begripliga och rationella, men knappast legitima.
-Vi maste hja/pa manniskor i nod!
Sverige har mer an val tagit sill ansvar. Bland annat har vi beviljat tio ganger fler asyler per capita an EU-genomsnittet. Det kan for ovrigt ifragasattas om vara begransade resurser anvands pa

basta salt, de mest nbdlidande, de som inte kunnat ta sig hit, far ytterst lite hjalp. Ovriga lander i Europa har uppenbarligen inte tyckt pa samma satt som vi. Darfor bedriver de ocksa
en annan invandringspolitik. Det finns omkring 1 miljard manniskor som lever i fattigdom. Det
finns ingen mojlighet for Sverige all losa dessa problem genom invandringspolitiken. Och
knappt 3 % av dam Sverige tar emot ar i sjalva verket flyktingar.

-Du ar val ras;s~ eller hurl
Nej, jag argumenterar mot invandringen av sociala och ekonomiska skal. Det dar tycker jag
ar en fraga av samma slag som "Har du slutat sla din fru?" Det ar vanligt all ord som rasist
och framlingsfientlig missbrukas fbr all misstankliggora kritiker av invandringspolitiken. Detta
ar odemokratiskl. Invandringen ar negativ for Sverige och vi ar i full rall att forsvara vara
intressen.
-Detta ar populism!
Prova sjalv all kritisera invandringspolitiken sa far du se hur popular du blir.

-Majoriteten av alia brott begas av svenskar!
Invandrare ar mycket overrepresenterade i brottstatistiken. Exempelvis utovas 85% avail
gatubrottslighet av manniskor moo invandrarbakgrund. Ell faktum erkant till och med av
DN:s ledarsida. Liknande exempel kan ges betraffande sexualbroll, ran och tlera andra
grova brollstyper.

