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Folkopinion och flyktingpolitik
Den 1 juni 1990 atergavs i Dagens Nyheter en undersokning av
opinionsinstitutet Temo. Den gallde svenskarnas installning till
flyktingmottagningen. Man kunde sla fast att en "dramatisk" opinionssvangning agt rum. 50 procent av de tillfragade ansag att
Sverige tog emot allt fOr manga flyktingar medan motsvarande
siffra ett och halvt ar tidigare varit endast 24 procent. Tva veckor
senare publicerade Svenska Dagbladet en Sifomatning vilken
visade att 61 procent av svenskarna ansag att landet tagit emot
invandrare i alltfOr stor omfattning.
Chefen for Temo fOrklarade den snabba fOrandringen med folkomrostning i Sjobo. "Folk upptackte da att det fanns fler som
tyckte som de sjalva".
I Temochefens forklaring ligger en mycket allvarlig anklagelse
mot vara massmedier. Man har under ett antal ar med helt hansynslOsa metoder fOrsokt stoppa envar som velat skapa en opinion
mot den forda flyktingpolitiken. Tydligast tog sig detta uttryck i
samband med folkomrostningen i Sjobo. Inga glapord skyddes da
det gall de att beskriva dem som tagit initiativet till och stallt sig
bakom denna omrostning. Dagligen kunde man lasa om de olyckor som skulle drabba Sjobo och dess invanare om nej-sidan skulle
vinna.
I Sjobo gallde fragan rent formellt sett om man skulle ta emot ett
antal flyktingar i kommunen. I den av lundaforskarna Bjorn Fryklund och Tomas Peterson framlagda sociologiska undersokningen "Vi mot dom" har emellertid med all tydlighet klarlagts att huvudfragan i realiteten kom att galla for eller emot den svenska
flyktingpolitiken. Rosterna emot var mer an dubbelt sa manga
som ja-rosterna. Dartill rostade vid det kommunala valet omkring
en tredjedel av de tidigare socialdemokratiska valjarna pa centern, dvs det parti som fOretradde nej-linjen. Det politiska och
massmediala etablissemanget i Sverige var skakat.

Sjobo representativt

TV - efterstravat att framstillla Sjobo som nagot unikt, dvs en efterbliven bygd med huvudsakligen lantbrukarbefolkning. Man
glOmmer da det faktum att nej-rosterna var £lest i sjillva tatorten,
diir invanarna i stor utstrackning pendlar till sina arbetsplatser i
invandrarstiiderna Lund och Malmo.
Resultatet i Sjobo - som fOrelag redan 15 manader fOre det att
den svenska £lyktingpolitiken i slutet av 1989 havererade - ar av
tva skill av an storre intresse an ovannamnda tva undersokningar.
Det ena iir att Sjobo ar ett sa begransat omrade att aven motstandarna till £lyktingpolitiken hade mojlighet att sprida sin information. Bland annat tillstalldes samtliga hushall Sven-Olle
Olssons motion till centerns partistamma 1988. Massmediernas
dominans kunde alltsa i nagon man brytas. Eftersom nu en verklig demokrati inte endast fOrutsatter allmanna och hemliga val
utan aven en allsidig information till medborgarna, bOr
detta siirskilt uppmiirkas.
Det andra skalet iir att ett hemligt val ger en mera tillforlitlig
information om valjarnas uppfattning an en opinionsundersokning. Massmediernas forfOljelse av oliktankande i £lyktingfragan
skrammer manga medborgare sa att de helt enkelt blir radda fOr
att ge uttryck for sin asikt aven i intervjuundersokningar.
Namnas kan att en opinionsmatning tva veckor fore omrostningen i Sjobo visade attja- och nejrosterna vagde ungefiirligenjamt.

I vart land, som ju gor ansprak pa att vara en demokrati, iir
massmediernas upptradande i £lyktingfragan nagot som inger
djupa betankligheter. Vi har omkring tva hundra dagstidningar.
Deras uppgift i ett fritt samhillle ar att spegla opinioner och ge en
allsidig information. Men inte i en enda tidning har man pa redaktionellt haIl ifragasatt den forda £lyktingpolitiken (annat an
att man funnit den alltfor restriktiv). Endast i enstaka fall har
man accepterat debattartiklar, diir en avvikande uppfattning
framforts. Det har da nastan uteslutande rort sig om polischefer,
ambassadfolk och andra som pa yrkets vagnar kommit i kontakt
med £lyktingproblemet.
Namnas bar dock att pa tidningarnas nyhetssidor ofta aterfinns
viirdefulla artiklar, vars innehaIl absolut inte innebiir nagot stod

for den forda flyktingpolitiken. Men sa snart uppmarksamheten
riktas mot motstandarna till denna politik och deras organisationer blir aven nyhetsjournalistiken osaklig och medvetet vilseledande. Invektiv och ovettigheter ar dock knappast lika vanliga
som pa tidningarnas ledarsidor.
Insandarsidorna ar i stor utstrackning stangda for serios kritik
av flyktingpolitiken men det skall inte fordoljas att det finns ett
antal tidningar, dar insandarredakt6rerna manar om en allsidig
diskussion.
Utmarkande for massmediernas uppfattning i flyktingfragan ar
ett mycket snavt synfalt och ett motbjudande moraliskt oversitteri. Det senare tar sig ofta uttryck i ett kraftigt fOrdomande av
envar som har en avvikande asikt. Man ar helt enkelt ur stand
att fora en saklig diskussion. Da forfattarna till detta harte i
samband med folkomrostningen i Sjobo framlade skriften "Sjobo ett demokratiskt fOredome mottes vi av ett landsomfattande
vredesskri. Glaporden haglade over oss. Nastan ingen tidning
gjorde sig modan att for sina lasare ordentligt redogora for vad
som stod i skriften. De fick endast ta del av redaktorernas omdomen om innehallet. Man ville uppenbarligen hindra lasarna fran
att bilda sig en egen uppfattning.
II ,

Massmedierna, rikspolitikerna och invandrarverket har nu
sedan en tid tillbaka blivit pa det klara med att folkopinionen gar
dem emot. De mera insikstfulla bland vara makthavare har antligen fOrstatt att valjarna ar klokare an man insett och att man i
det langa loppet inte kan patvinga dem sina asikter. Spridda
roster har horts om att en saklig diskussion maste komma till
stand. Sa uttalade invandrarministern Maj-Lis wow den 18 maj
foljande fornuftiga ord i riksdagen (Ystads Allehanda 19/5-90).

"Mtinniskors oro aver invandringen maste tas pa storre allvar.
Att sttimpla den som frtimlingsfientlighet och rasism gar bara
saken vtirre. Vi har inte appnat oss for denna oro, utan bara av{tirdat den som frtimlingsfientlighet. Oron maste mOtas med respekt
och tolerans. Mtinniskor vagar inte ta upp oron i rtidsla for aU bli
sttimplade som rasister. Risken tir da att den lever ett underjordiskt liv, dtir fordomar och okunskap {rodas.
II

I fOrhoppningen att en attitydforandring verkligen kommit till
stand vill vi med denna lilla skrift forsoka lagga grunden till en
saklig diskussion. Till en del kan vart nya inlagg betraktas som
en fortsattning pa "Sjobo - ett demokratiskt fOredome",dar vi nu
utnyttjar tillfallet att mera ingaende belagga vara standpunkter.
Men aven nya synpunkter skall foras fram. Vart syfte ar darvid
att bade territoriellt och tidsmassigt satta in flyktingproblemet i
ett storre perspektiv an vad som ar brukligt i vara politikers och
ledarskribenters betraktelser. De fordomar och den okunskap vi
darvid kan avslOja hoppas vi skall bemotas med den respekt och
tolerans, som invandrarministern sa varmt har fOresprakat.

RASISM OCH FRAMLINGSFIENTLIGHET
Bland de atskilliga dliliga offentliga utredningar, som under de
senaste decennierna tillkommit i vart land, torde "Mangfald mot
enfald" (SOU 1989:13-14) vara en absolut bottennotering. Den
skrevs av kommissionen mot rasism och framligsfientlighet under
ledning av metallordforanden Leif Blomberg. Som expert deltog
diskrimineringsombudsmannen Peter Nobel.
Pa en punkt skall dock ofOrbehlillsamt ett erkannande lamnas
till kommissionen. Det ar att man gjorde sig modan att definiera
de enligt invandrarministern sa missbrukade orden rasism och
framlingsfientlighet. Mot de begreppsbestamningar som gjorts
finns inget att invanda. Mycket yore vunnet om de kunde komma
till anvandning i den fortsatta debatten. Begreppet rasism far foljande definition.

''Rasism kan beskrivas sam en forestallning am den egna folkgruppens averlagsenhet och en uppfattning am att det {inns biologiska skillnader mellan folkgrupper, sam gar det motiverat att
dela in dessa i mer eller mindre varda. Vidare innebar det att en
folkgrupp, sam betraktar sig sam en mervardig "ras" anser sig ha
ratt att fortrycka, utnyttja eller kontrollera de andra eller tvinga
dem att leva atskilda fran andra folkgrupper. "
Till en borjan kan uppmarksammas att en person, som tror att
det finns ej endast fysiska utan aven biologiskt betingade menta-

la skillnader mellan olika folk enligt definitionen ej skall betraktas som rasist. Ej ens om han skulle intaga den extrema standpunkten att fran denna utgangspunkt dela in folken i mer eller
mindre varda, ar enligt kommissionens definition begreppet rasist
tillampligt. Forst da indelningen leder till att man i kraft av ett
havdat mervarde anser sig ha ratt att fortrycka, utnyttja, kontrollera eller isolera en annan folkgrupp foreligger rasism.
I vad man motstandet mot den svenska flyktingpolitiken bygger
pa nagra biologiska fOrestallningar ar svart att bedoma. Formodligen ar i stallet invandrarnas kulturella olikheter den dominerande faktorn. Uppfattningen att svenskarna skulle vara en mervardig ras har jag faktiskt aldrig traffat pa. Redan konfrontationerna
med landets massmediala och politiska elit far sakert bade sverigedemokrater och framstegspartister att rysa infor bara tanken.
Nagon vilja att fOrtrycka och isolera andra folkgrupper finns sakerligen ej heller. Daremot finns en onskan att i lugn och ro fa
leva i det egna landet och i mojligaste man fa behaIla den homogenitet, som lamnats oss i arv av tidigare generationer. Att hindra
massinvandring av frammande folk kan varken betraktas som
fOrtryck, utnyttjande eller isolering. Bortsett fran ungdomsledarna i folkpartiet och moderaterna samt - hur underligt det an kan
lata - en ledarskribent i Svenska Dagbladet ar vi alIa eniga om att
vara granser inte kan oppnas utan att invandringens storlek ar
en fraga om avvagning. Att i detta sammanhang tala om skilda
grader av rasism yore knappast sarskilt givande.

Framlingsfientlighet
Begreppet framlingsfientlighet
jande satt.

definierar kommissionen pa fol-

"Friimlingsfientlighet (invandrarfientlighet, frtimlingsoviljaJ betecknar ktinslor som, i varierande styrka, innebtir ovilja, rtidsla
infor eller hat gentemot andra etniska grupper.
It

80m fOretradare fOrmotstandet mot den svenska flyktingpolitiken
kanner vi oss ej pa nagot satt som nagra framlingsfiender. Vi
reser garna till frammande lander for att uppleva tjusningen av
olikheten hos andra folk. Vi glads da vi traffar utlanningar, som
under langre eller kortare tid vill gasta vart land. Har ocksa full

fOrstaelse fOr att framstaende yrkesman i begransad omfattning
bosaUer sig har. En helt annan sak ar att vi vill motverka invandring och permanent bosattning av manniskor i sadana mangder
att de till skillnad fran tidigare invandrare aldrig later sig assimileras. Det ar en uppfattning, som vi tydligen delar med majoriteten av det svenska folket. Om man i sammanhanget skall tala om
nagon fiendskap sa ar denna riktad mot de makthavare, som
struntar i denna majoritet och till och med vill hindra aU den i
vanlig demokratisk ordning organiserar sig.

BEVARANDET
KULTURELLA

AVDEN
o
MANGFALDEN

Mansklighetens storsta rikedom ligger i de kulturella olikheter,
som finns mellan varldens manga folk. Dessa olikheter har
kanske varit den framsta drivkraften i det manskliga framatskridandet.

Om och i vad man de kulturella skillnaderna har sin grund i rasliga olikheter ar en omtvistad fraga. Vetenskapen kan annu inte
lamna nagot svar pa denna. Av manga uppfattas allt tal om rasolikheter som nagot onto Denna uppfattning kan leda till stor
skada. Olikheter kanske ar en grundlaggande fOrutsattning for
att den kulturella mangfalden pa langre sikt skall kunna bevaras
i en av massmedier allt mera dominerad varld. Mahanda kan de
rent av ge nagot slags immunitet mot den skrapkultur, som via
satelliter i allt snabbare takt kan spridas aver jordklotet av de i
materiellt avseende rikaste nationerna.
I det politiska livet saker man ibland ge sken av aU det verkligen skulle vara vetenskapligt bevisat att det pa det mentala
planet inte finns nagra skillnader mellan olika raser. Bland annat
har denna uppfattning kommit till uttryck i en forklaring av FNorganet Unesco. Denna osanning torde bygga pa felsynen att om
man accepterade sadana olikheter sa maste diirmed folja att man
tillagger de olika raserna skilda varden, dvs konsekvensen skulle
bli nagot slags rashierarki. Denna uppfattning ar lika orimlig som
om man inom en nation skulle tillagga individer med skilda egen-

skaper olika manniskovarde. Pa det nationella planet ar man ju
klart medveten om att dessa olilmeter ar absolut nodvandiga for
att ett modernt samhalle over huvud taget skall fungera.

Ovriga faktorer
Men aven om det nu skulle vara sa olyckligt att alIa jordens
raser mentalt ar stopta i samma form sa kvarstar dock realiteten
av de stora kulturella olikheterna. Dessa har vuxit fram under artusenden. Om vi bortser fran det genetiska far vi begransa oss till
att forklara dessa olikheter mot bakgrunden av skilda materiella
levnadsbetingelser (sasom klimat, geografiska olikheter och naturens tillgangar) och gemensamma historiska upplevelser. Differenser i sprak och religiosa forestallningar kan aven vara faktorer
av vasentlig betydelse. Men aven om man begransar sig till
sadana fdrklaringsgrunder, blir mangfalden nagot sa vasentligt
for manskligheten och dess framtida utveckling att den under alIa
omstandigheter maste bevaras. I synnerhet da det galler sma folk
kan det emellertid betvivlas att kontinuiteten skall kunna bibehaIlas om grupper av manniskor med kraftigt avvikande traditioner, normer och beteendemonster bosatter sig pa deras territorier.

Vi svenskar ar ett folk som under loppet av flera tusen ar utvecklat sin sarskilda kultur. Den skiljer sig inte sarskilt mycket
fran angransande nordiska folks. Gemensamt ingar vi i den europeiska kulturkretsen. Fran denna har vi standigt hamtat intryck,
vilka omformats och vuxit in i var egen kultur. Men vi har aven
liimnat betydande bidrag till den europeiska kulturen i form av
musik, bildkonst och litteratur. Under tidernas lopp har invandring skett av tyskar, valloner, skottar, fransman, balter m.fl. Det
har rort sig om folk fran var egen kulturkrets och antalet har
aldrig varit storre an att en successiv assimilering kunnat ske.
Var svenska kultur har berikats utan att vid nagot tillfalle ha
hotats (mojligen med undantag for den tyska invandringen under
medeltiden).
Under det senaste halvseklet har en helt ny situation skapats.
Ur andra varldskriget framgick vid sidan av Sovjetunionen USA

som den dominerande makten. Utvecklingen av massmedierna
och kommunikationerna har gjort det mojligt fOrdenna mangkulturella supermakt att paverka vart andliga liv pa..ett satt som i ej
ovasentlig omfattning andrat vart livsmonster. Aven vart sprak
har under denna korta tid fOrlorat en del av sin svenska pragel.
Under se senaste artiondena har ett an allvarligare hot mot var
svenska kultur vuxit sig starkt i form av en snabbt okande invandring av manniskor fran frammande varldsdelar. Pa grund av
stora kulturella och religiosa skiljaktigheter varken vill eller kan
dessa nya invandrare lata assimilera sig pa samma satt som tidigare invandrare. De kraver att i vart land fa roWiste fOr egen
kultur och egna beteendemonster och normer. Den homogenitet,
som tidigare utmarkt Sverige och som varit en fOrutsattning fdr
utvecklandet av en mangtusenarig och av vara egna fdrhallanden
och historiska upplevelser praglad kultur, gar darmed fdrlorad.
En enda egenmaktig generation av oversatar, vilka hangivit sig
at liberala och socialistiska utopier om en mansklighet utan folk
och nationer, spelar utan att svenska folket har tillfragats bort
vad hundratals tidigare generationer har skapat. Det ror sig om
ett antal politiska och massmediala makthavare, som ej endast
saknar en helhetssyn pa nuet utan aven ar ofdrmogna att betrakta sitt handlande i ett perspektiv bakat och framat i tiden.

BEFOLKNINGSEXPLOSION
OCH MILJOFORSTORING
Nar man talar med anhangare till den nuvarande flyktingpolitiken framfdres ej sallan den uppfattningen att det stora antalet
asylsokande ar en tilWillig fdreteelse och att varlden snart skall
bli battre. De tror att det totalt sett kommer att rora sig om nagra
hundratusental.'personer och vill inte inse att - trots den positiva
utvecklingen i Osteuropa - problemet ar av helt andra dimensionero For att fdrklara situationen kan det inledningsvis vara lampligt att i grova drag skissera hur varlden enligt forefintliga befolkningsprognoser kommer att utvecklas inom de narmaste 35 aren
(de svarbedombara effekterna av HIV-epidemin har darvid ej beaktats).
Mellan Atlanten och Stilla Havet finns i norr ett omrade omfattande Europa inklusive de baltiska staterna, Vitryssland, Ukraina och Ryssland (med asiatiska delar), dar befolkningstillvaxten

blir ringa. Fran nuvarande omkring 720 miljoner kommer en
okning att ske till bortat 760 miljoner invanare. I ett muslimskt
balte av skilda stater, som stracker sig fran Atlanten i vaster ett
stycke forbi Uralbergen i oster och i soder vidare over Bangladesh
och Indonesien beraknas befolkningen stiga fran nuvarande omkring 1.000 miljoner till narmare 2.000 miljoner manniskor.
Indien (inklusive muslimerna dar) och Kina kommer vardera att
ha bortat 1.500 miljoner invanare mot idag 800 resp. 1.100 miljonero I det "svarta" Afrika kommer antalet manniskor att vaxa
fran nuvarande 500 miljoner till mer an det dubbla. I Latinamerika blir det en okning fran 450 miljoner till narmare 800 miljoner
invanare.

U-Iandernas problem
Sammanlagt beraknas enligt en forsiktig uppskattning befolkningen i u-Ianderna under de 35 aren komma att vaxa fran 4 miljarder till nara 7 miljarder invanare. Av allt att doma ar de politiska mojligheterna att stoppa denna utveckling mycket begransade. Den vaxer vidare med en naturkrafts styrka. Endast i nagra
fall har man med en hardhant statlig dirigering kunnat i viss
man bromsa befolkningsutvecklingen. Kina iir har det framsta exemplet. Andock kommer befolkningen dar att vaxa fran nuvarande 1,1 miljarder till niirmare 1,5 miljarder. Men de resultat som
uppnatts ar imponerande och kan komma att radda landet fran
ett sammanbrott.
I stora delar av den ovriga u-varlden ar laget redan katastrofalt.
Varst synes det vara i Afrika, dar inkomsten per invanare ~.ellan
1980 och 1988 har sjunkit med inte mindre an 9 procent. Okenspridning och skogsskovling minskar ytterligare forsorjningsmojligheterna. De begransade vattenresurserna blir allt hardare utnyttjade. Arbets16shet och undersysselsattning iir redan nu ett
gissel och hundra miljontals nya arbetstillfallen maste skaffas
fram. I stora delar av Asien och Latinamerika ar situationen likartad. Manga manniskor lider av svar undernaring. Enligt en
FAO-rapport fran 1988 minskar matproduktionen per capita i ett
70-tal u -lander. Det ar mycket tveksamt om okningen av livsmedelsproduktionen i viirlden skall kunna halla jamna steg med
befolkningstillvaxten. Men aven om sa skulle bli fallet kommer
vattenforsorjningen att bli ett i det narmaste o16sligt problem.

Redan nu beraknas 2.000 miljoner mfumiskor inte ha tillgang till
rent dricksvatten.
Den okande befolkningstatheten och noden minskar ytterligare
mojligheterna att komma till ratta med de ras-, kultur- och religionsbetingade motsattningar som redan finns. Dr de fOrtvivlade
forsoken att halla samman de politiska enheterna och bevara de
samhalleliga organisationerna kommer ytterligare politiskt fOrtryck att vaxa fram.

Viljan att emigrera
Television och andra massmedier gor u-varldens manniskor allt
mera medvetna om de stora skillnaderna mellan deras egna levnadsvillkor och de som rader i i-varlden. Viljan att emigrera
kommer att vaxa sig allt starkare hos dem som har de ekonomiska mojligheterna att resa. I stor utstrackning galler detta den
mest valutbildade och fOr u-Ianderna oumbarliga arbetskraften.
Men da de rikare landernas granser i stort sett kommer att
oppnas endast for dem som kan aberopa politisk fOrfoljelse,aterstar fOr de ovriga endast mojligheten att med hjalp av manniskosmugglande organisationer Iura sig in i dessa eller illegalt ta sig
over gransen. Det ar denna utveckling vi nu ser bara i dess begynnelse.
Det finns i detta sammanhang anledning att ge ytterligare
spridning at foljande utdrag ur en ledarartikel i Svenska Dagbladet den 1 juli 1990.
"1 en artikel i The American Enterprise haudar Jean-Claude
Chesnais, chef for den demografiska audelningen uid Institutet
National d'Etudes Demographiques i Paris, aU Europa kommer
aU tuingas hantera en demografisk bomb inom nagra decennier.
Landerna norr om Medelhauet kommer aU med sina laga fodelsetal aU uara faUiga pa manniskor men rika pa kapital, medan det
motsaUa galler landerna soder om Medelhauet. Den kraft som
strauar mot utjamning au denna obalans genom emigration, befolkningsomflyUning,
kommer aU uara nast intill oemotstandlig.
Europa kommer aU genomga en "afrikanisering" och "islamisering", menar Chesnais. "

A.venvar egen varldsdel ar overbefolkad men i en annan mening
an i u-Ianderna. Den relativt hoga levnardsstandarden har har
uppnatts till priset av en fOrodande miljofOrstoring. Luften forgiftas genom industriutslapp och avgaser fran motorfordon. Sjoarna
fOrsuras ~h fisken dor eller blir oatlig till fOljdav kvicksilverforgiftning. Aven jorden drabbas av fororeningarna och inom vissa
omraden dor skogen. Genom floderna sands oandliga mangder
avfall ut i haven och fiskar och daggdjur drabbas av plagsam dod.
Vad som inte vraks ut genom skorstenar och floder lagras ijattelika sopberg om vilkas effekt pa grundvattnet man kan ana det
varsta. Begransade naturresurser fran nar och fjarran forbrukas
utan hansyn till kommande generationer.
Lange hoppades man att naturfOrstoringen skulle ga Iangsammare i de kommunistiska landerna - att franvaron av konkurrens
skulle gora det mojligt att ta storre hansyn till naturen. Den nya
oppenheten har avslOjat hur felaktig denna forhoppning varit. I
oster har forstoringen gatt vasentligt langre an i vastlanderna.
Hansynen till miljon har helt fatt vika for produktionsnormerna.
Luft och floder har smutsats ned i an storre omfattning. Brunkolet som energikalla har gjort delar av Polen i det narmaste obeboeliga och skogar i 1Jeckoslovakien har fOrvandlats till ode omraden med vissnade trad. I Sovjetunionen har gigantiska konstbevattningsprojekt genomforts och gjort tidigare bordiga omraden
till saltoknar. Den valdiga Aralsjon har pa 30 ar forlorat 40 procent av sin yta och tva tredjedelar av sin volym. Reaktorhaveriet i
ett fOraldrat karnkraftverk har bidragit till att gora ytterligare
stora omraden halsofarliga for manniskor och djur.

I-Hindernas mojligheter att overleva
Trots den morka bild som har tecknats finns det for i-Iandernas
del dock helt andra mojligheter till overlevnad an fOr u-Ianderna.
Denna kan astadskommas genom
1) en successiv miljoanpassning av teknikerna for industriproduktion, uppvarmning och transporter,
2) miljovanligare och mindre resurskravande levnadsvanor

3) och framfor aUt genom att befolkningens
hMlas pa en relativt stabil niva.

storlek kan

Begransningen av befolkningstillvaxten ar det vasentligaste och
mest hoppingivande som intraffat i manniskans modern a his toria. I detta lage yore det en helt fornuftsvidrig politik att soka
lOsa u-Iandernas overbefolkningsproblem genom att acceptera en
omfattande invandring till i-Ianderna. Varje invandrare blir i
regel en miljoforsWrare av helt annan omfattning an om han
stannat i sitt hemland. U-Iandernas problem ar av sadan storlek
att de ej heller kan lOsas pa detta satt. Den arliga befolkningsokningen i u-Ianderna overstiger nu 80 miljoner, dvs den ar storre
an 150 ars sammanlagd europeisk utvandring till USA. Den europeiska befolkningsokning, som bleve foljden om man tog emot invandrare motsvarande bara ett enda ars tillvaxt skulle, inte
minst med hansyn till den hoga nativiteten hos dessa, skapa 00verstigliga problem inom Europa och kanske leda till en ekologisk
kollaps.

I-varldens mojligheter att hjalpa
Ett sammanbrott aven i i-Ianderna skulle satta manskligheten i
en hopplOs situation. Manga u-Iander kommer i framtiden att for
sin overlevnad bli beroende av en mycket omfattande hjalp fran ilanderna - en hjalp av helt andra dimensioner an den nuvarande.
For att kunna ge en sadan hjalp maste i-Ianderna kunna uppratthalla den politiska och samhalleliga stabilitet, som ar nodvandig
fOr en effektiv produktionsordning. Detta bistand kan inte ges om
aven i-Ianderna destabiliseras genom inte bara en okad befolkning utan ocksa av de motsattningar, som erfarenhetsmassigt Libanon, Kosovo, Nagorno-Karabach och Sri Lanka som aktuella
exempel - uppkommer da etniskt helt olikartade grupper skall
leva vid sidan av varandra.
Sakerligen kommer mangen invandringsfanatiker, da han laser
detta, att hanfullt tala om "fastningen Europa". Men fragan ar om
civilisationens overlevnad inte endast kraver en europeisk fastning utan aven enjapansk och nordamerikansk sadan. Dock skall
ej fOrtigas att en ytterligare forutsattning ar att medvetandet om
skyldigheten att hjalpa blir vasentligt starkare an i dag. Har foreligger en stor opinionsbildande uppgift. Konfrontationer med et-

niskt, kulturellt och religiost olikartade grupper kommer tyvarr
att minska viljan att bista de frammande folk fran vilka dessa
grupper kommer.

Miljodiskussionen i Sverige
Det ar anmarkningsvart att ingen miljororelse over huvud taget
vagar vidrora invandringsproblemet ur miljosynpunkt. I synnerhet for Sveriges del borde nackdelarna av den nuvarande massinvandringen sta klara. Det kiirva klimatet, de langa avstanden
och den industriella strukturen staller oss redan nu infor synnerligen svarlOsta energiproblem. Ingen vet hur dessa pa ett acceptabelt satt skall kunna lOsas. I botten har vi visserligen en stor tillgang i den fdrnyelsebara energikallan vattenkraft. Men darutover
ar vi hanvisade till att valja mellan den icke ofarliga karnkraften
och den oundvikligt naturforstorande olje- eller kolkraften. bvriga
energikallor kommer inom overskadlig tid att ge endast obetydliga tillskott. Ingen miljororelse yard detta namn kan under
sadana forhaIlanden arbeta fdr att vi inom detta land inom nagra
decennier skall ha ytterligare nagon eller nagra miljoner invanareo
Hoppingivande i detta sammanhang ar dock att miljopartiets
viiljare iir klokare an dess ledare. Enligt den i inledningen
niimnda Temo-undersokningen anser 50 procent av niimnda valjare att Sverige borde ta emot farre flyktingar. Endast hos moderater och centerpartister var motstandet mot invandringspolitiken
storre.

OMFATTNINGEN AV DEN
SVENSKA ASYLGIVNINGEN

Svenska ataganden
Ar

1954 anslOt sig Sverige till 1951 ars FN-konvention betriiffande flyktingar. I denna s.k. Genevekonventionen, definieras en
flykting som en person vilken "av valgrundad fruktan for forfoljelse pa grund av sin ras, religion, nationalitet, tillhorighet till viss
samhallsgrupp eller politisk askadning, befinner sig utanfor det
land, vari han ar medborgare ... "

Genom att underteckna konventionen har Sverige atagit sig att
ge skydd at flykting, vilken valjer Sverige som fOrsta asylland.
Uppmarksammas bor emellertid att 1951 ars konvention var begransad till europeiska flyktingar. Genom ett tillaggsprotokoll av
ar 1967 fall emellertid denna begransning bort och efter undertecknandet av detta kom vart atagande att galla flyktingar oberoende av vilken del av varlden de kommer ifran.
I var svenska utlanningslag utvidgades emellertid asylratten
langt utover atagandet enligt Genevekonventionen och tillaggsprotokollet. Asyl skulle givas aven till krigsvagrare samt till dem
som kunde aberopa flyktingliknande skal (s.k. de facto flyktingar). Med det sistnamnda avses att en person visserligen inte ar
flykting men att han inte vill atervanda med hansyn till de politiska fOrhaIlandena i sitt land och kan aberopa tungt vagande omstandigheter for detta.
Asylsokande som inte uppfyllt yare sig kraven for att vara flykting, krigsvagrare eller de facto flykting har i stor utstrackning
medgivits permanent uppehaIIstillstand av humanitara skill.
Sedan 1950-talet har Sverige dessutom tagit emot ett antal flyktingar, som overforts huvudsakligen fran skilda lager i varlden. I
borjan av 1970-talet fixerades antalet av dessa s.k. kvotflyktingar
till 1.250 personer per ar.

Under manga ar uppgick antalet flyktingar utover flyktingkvoten, de s.k. spontanflyktingarna, endast till nagot tusental. Forst
under 80-talet borjade antalet snabbt vaxa for att i slutet av artiondet formligen explodera. Vid arsskiftet 1988/89 var handlaggningsproblemen myndigheterna overmaktiga och regeringen beslOt att utan provning i vanlig ordning asyl skulle ges till i stort
sett alIa som ansokt om sadan fore 1988, dvs over 6.000 personer
daribland 3.000 chilenare - vilka vid denna tidpunkt uppenbarligen inte langre var i behov av nagon asyl.
Detta minst sagt anmarkningsvarda beslut hjillpte emellertid
inte. Under fOrsta halvaret 1989 blev antalet asylsokande 10.000
for att under andra halvaret vaxa till narmare 20.000 personer. I
detta Uige blev regeringen i december tvungen att tillampa en
nodparagraf i nya utlanningslagen och begransa asylratten till
flyktingar enligt Genevekonventionens definition (konventions-

flyktingar) samt till sadana som "har siirskilda skyddsbehov". Vad
som skall menas med det senare ar naturligtvis en mycket intressant fraga. Statssekreteraren Bo Goransson har emellertid uttalat att vad som narmare ligger i begreppet maste hallas hemligt
med hansyn till risken att vi annars "omedelbart skulle fa valdigt
manga sadana fall" (Ny i Sverige 1/90 s. 31). Uttalandet ger anledning att befara att skiirpningen i mycket ar en papperskonstruktion.
Regeringens decemberaktion gay ej heller avsedd effekt. Under
det f6rsta kvartalet 1990 kom ytterligare 10.000 asylsokande. I
mars f6retog man da den uppseendevackande atgarden att vid
gransen avvisa de flyktingar som anlant via Polen. Man havdade
att Polen var f6rsta asylland trots att landet da inte skrivit under
~nevekonventionen.
Om denna senaste atgiird pa langre sikt kommer att fa mera an
en begransad effekt aterstar att se. Det finns ju andra vagar att
ta sig till Sverige och det iir till detta, viirldens i asylavseende
ojamforligt mest generosa (eller slapphanta) land, som sa
manga vill komma. Under de gangna aren har asyl givits i 80 procent av fallen medan genomsnittet i det ovriga Vasteuropa legat
pa omkring 20 procent. Strommen av asylsokande till vart land
har av denna anledning blivit oproportionerligt stor. Effekten av
den "generosa" asylgivningen blir saledes dubbel.

Under 1989 gays permanent uppehallstillstand till 30.309 asylsokande och vissa anhoriga till demo I vad man den hoga siffran
paverkats av regeringsbeslutet vid arsskiftet 88/89 iir omojligt att
avgora. Uppmarksammas bar a andra sidan att en riktig uppfattning om flyktinginvasionens omfattning f6rutsatter att vi tar
hansyn till samtliga anhoriga. I siffran har ovan har inraknats
endast sadana anhoriga som kommit in i landet tillsammans med
eller i nara anslutning till flykting. Men de flesta anhoriga
kommer senare. Till den ovan angivna siffran bar darfor laggas
f6rsiktigt raknat ytterligare 8.000 personer. Att regeringen i sin
skrivelse till riksdagen inte vill informera om namnda grupp av
flyktingrelaterade anhoriga iir minst sagt besynnerligt. Med utgangspunkt fran tillganglig statistik over den totala anknytningsinvandringen skulle invandrarverket utan storre svarigheter

kunna exakt angiva hur stor del av denna som hanfor sig till flyktingar. Inte bara riksdagen utan aven det svenska folket borde ha
ratt att fa en korrekt information om den sammanlagda arliga invandringen pa grund av var flyktingpolitik.

Sammanfattningsvis kan sagas att de svenska myndigheterna
forlorat kontrollen over invandringen. Man har vagrat att lyssna
pa varningar - exempelvis valgrundade sadana fran den tidigare
generaldirektoren for invandrarverket, Thord Palmlund - och i
vanlig laglig ordning med skaligt varsel andra den svenska utlanningslagen. Nu har man genom plotsliga och for de asylsokande
ovantade atgarder sokt hindra ett totalsammanbrott av den svenska flyktingpolitiken. Dartill har asylsokande, som lurats av var
omskrutna generositet, overlamnats till Polen· ett av Europas
fattigaste lander. Detta land kommer i framtiden att bli en av
barriarerna mot invandringen till vart land. Sverige har saledes
till en del befriats fran de fattigaste asylsokandena, dvs. tagresenarerna. Problemen blir i framtiden i an hogre grad koncentrerade till flygplatserna.

I Genevekonventionen stalls klart definierade krav for att asylratt skall foreligga. I den svenska lagstiftningen har ratten betydligt utvidgats varvid betydande oklarheter uppkommit. Det ar
dock knappast dessa som lett till det senaste decenniets massinvandring.

Manniskosmugglarna
Det torde nu vara allmant kant att anstormningen av asylsokande till Sverige i det vasentliga styrs av ett antal ligor, som
agnar sig at manniskosmuggling. Namnas kan att en iranier vid
namn Amir Heidari i en intervju i Svenska Dagbladet den 29 augusti 1989 sager sig sta i spetsen for en organisation, som under
loppet av tio ar ha "hjalpt in" inte mindre an 20.000 landsman i
vart land. Heidari, som ar bosatt i Uppsala hos sin mor som

uppbar socialbidrag, har inte kunnat fallas for brott. Han har
nfunligen havdat att han handlat av ideella skiil. De ersattningar
pa mellan 40.000 - 80.000 kr har han betingat sig per flykting,
pastar han ha gatt at till omkostnader. I hogsta domstolen har
han emellertid i mars i ar fallts for brott (3 roster mot 2) och
domts till atta manaders fangelse. Detta har dock ej hindrat
honom fran att fortsatta sin verksamhet.
For polischeferna vid landets gransstationer har det sedan lange
statt klart att invandringen ar organiserad. De har ocksa haft
modet att i tidningsartiklar och intervjuer tala klarsprak. En av
dem, som tidigast tog till orda var chefen for polisen pa Arlanda,
Sven Smedjegarden. I en artikel i Svenska Dagbladet den 19 augusti 1985 uttalade han att de allra flesta asylsokandena tar sig
till Sverige via organisationer och att den i massmedierna uttalade uppfattningen att det skulle rora sig om spontaninvandring "ar
en klar forfalskning av verkligheten".
I en i GOteborgstidningen den 28 december 1987 uttalade Georg
Svensson, chef for utlanningspolisen i Goteborg, att jamte vapenoch knarksmuggling ar manniskosmuggling den mest inkomstbringande hanteringen och att knarksmugglare hoppat av for att i
stiillet smuggla manniskor. Denna verksamhet ar namligen ofarligare - avseviirt mindre straff - och den ar minst lik~ lukrativ.
Samma uppfattning har framfdrts av kommissarie Per-Ake Eriksson pa rikskriminalens utlanningsrotel (SvD 11/5-88).
Av stort intresse ar ocksa en intervju i Arbetet den 28 januari
1989. Dar uppgav Staffan Wrigstad, minister pa den svenska ambassaden i Chile, foljande. Resebyraer, som ar spridda over hela
Chile, erbjuder paketresor till Sverige. I paketet ingar resan samt
ett forfalskat intyg fran en politisk eller facklig organisation i
Chile, som intygar att den som reser ar politiskt forfoljd och
darfor maste lfunna landet. Det finns ocksa exempel pa falska
intyg, som ar undertecknade av Manskliga Rattighetskommissionen.
Under flera ar var chilenarna den storsta invandrargruppen
efter iranier. Efter att man 1989 infort visumtvang har invandringen darifran blivit relativt obetydlig.

saknade 58 procent dokument som kunde gora det mojligt att
faststalla deras identitet. I den organiserade manniskosmugglingen fran Mellanostern och Mrika - daremot i mindre grad fran Latinamerika - ingar namligen att de asylsokande skall forstora inte
endast sina identitetshandlingar utan aven fardbiljetterna. Syftet
ar att de svenska myndigheternas utredningsarbete skall fOrsvaras och att deras mojligheter att avvisa till hemlandet eller det
fOrsta asyllandet omintetgores.
En del asylsokande vagrar till och med att ange vilket deras
hemland ar. Andra uppger falskt hemland. I dessa fall blir ju en
avvisning helt omojlig att verkstalla, eftersom inget land ar villigt
att ta emot den avvisade.
Ytterligare metoder att vilseleda ar att man gommer sig pa flygplatsen for att ge sig till kanna forst da sa manga ytterligare flygplan ankommit att det ar omojligt att faststalla med vilken forbindelse den asylsokande anlant. Andra ger sig visserligen genast
till kanna men avviker fran den ursprungliga ankomstorten for
att senare under (nytt) falskt namn anmala sig pa annan ort i
landet. Enligt uppgift fran sakerhetspolisen befann sig i augusti
1988 25.000 oidentifierade personer i landet (SvD 23/8-88). Ytterligare 5.000 har sedan dess tillkommit (SvD 8/7-90).
Oro har uttalats av chefen for Sapos terroristrotel, Krister
Hansen, att ocksa terrorister utnyttjar mojligheten att utan angivande av identitet ta sig in i landet (SvD 23/8-88).

Myndighetskontrollen
Av vad ovan sagts har framgatt att de svenska utredningsmyndigheterna - forst polisen och darefter invandrarverket - stalls
infor utomordentligt stora svarigheter.
Redan omfattningen av antalet asylsokande maste stalla utredarna under en besvarlig tidspress. Inte minst regeringens beslut
att med hansyn till overbelastningen av utredningsapparaten
utan narmare undersokning ge over 6.000 personer permanent
uppehallstillstand visar pa detta problem.
En annan viktig fraga ar vilka kvalifikationer och kunskaper utredarna har. En asylgivning som omfattar manniskor fran alIa
delar av varlden bor rimligen forutsatta att den utredande personalen har mycket ingaende kunskaper om de politiska forhallandena i de lander fran vilka de asylsokande kommer. Detta ar ju sa

mycket viktigare da bl.a. diplomatiska hansyn maste gora det
omojligt for svensk polis eller annan myndighet att - direkt eller
via svensk beskickning - ta nagon kontakt med oppositionsgrupper i skilda lander. Information fran myndigheterna i dessa. ar av
naturliga skal vanligen utesluten.
Man blir med hansyn till det ovan anforda onekligen konfunderad efter lasningen av en intervju i invandrarverkets tidskrift "Ny
i Sverige" (1/1990). Claes Bjernekull, polisutredare pa invandrarverkets utredningssluss i Carlslund, sager dar att han "fatt for
lite, eller rattare sagt ingen utbildning alls om de lander de asylsokande kommer ifran". Han tillagger "Manga av oss hade trott
att vi skulle fa specialisera oss. Vi har bett om att fa landerinformation genom invandrarverket och utbildning i att tolka pass.
Men vi har inte fatt nagotdera ....
Vara landerkunskaper ar sa
daliga att de asylsokande kan sitta och ljuga oss upp i ansiktet
hur mycket som heIst. Nar nya nationaliteter kommer maste vi
sjalva skaffa oss information genom langa intervjuer med de
forsta asylsokande".
An mera overraskad blir man da malmopolisen informerar om
att man snabbutbildat juris studerande till flyktingutredare.
Det torde alltsa sta klart att det utredningsmaterial, som laggs
till grund for svensk asylgivning, ofta maste vara direkt undermaligt. Man tycks i alltfOr stor omfattning vara hanvisad till de asylsokandes egna overifierbara uppgifter om anledningen till att de
liimnat sina lander.
En intressant fraga ar slutligen vad man gor med de personer,
som icke befinnes uppfylla asylkraven. Hur effektivt fungerar var
avvisningsapparat? Vad gor man med de personer, som vagrat att
uppge sitt hemland eller angett falskt sadant och som darfOr inte
kan avvisas? Far aven dessa personer permanent uppehallstillstand och kommer de i atnjutande av samma formaner i form av
omhandertagande som ovriga asylsokande?

Flyktingkommissariens uttalanden
om svensk flyktingpolitik.
Av stort intresse da det giiller att bedoma slappheten i den svenska flyktingpolitiken ar tva tidningsintervjuer med FN:s flyktingkommissarie, Thorvald Stoltenberg (SvD 18/3-90 och GP 15/4-90).

Han anser att flertalet av dem som beviljats asyl i Sverige inte iir
politiska flyktingar utan att de kommit hit av ekonomiska skill..
Da det galler svensk asylpolitik vill han inte tala om hygglighet
utan snarare om bekvamlighet. "Det iir inte hygglighet att slappa
in manniskor som egentligen ar emigranter. De hindrar de politiska flyktingarna fran att fa en nodvandig fristad".
I intervjuerna stod aven att lasa att Stoltenberg som ansvarig
for 15 miljoner flyktingar hade en arsbudget pa endast omkring 3
miljader kronor. Han har 240 kronor pa vaIje flykting medan Sverige kan satsa 140.000 kronor per person och ar.
Stoltenbergs recept mot fullstandigt sammanbrott i flyktingpolitiken ar hardare tag mot ekonomiska flyktingar och okat bistand
till de verkligt nodlidande.
I en senare notis i Svenska Dagbladet (30/5) star att lasa att
flyktingkommissariatet tvingats skiira ned sin budget med 18
procent, vilket bLa. resulterat i en sa drastisk atgard som att man
helt tvingats dra in vattenransonerna till de somaliska flyktingarna i Etiopien.

I den tidigare namnda artikeln fran 1985 uttalade polisintendenten Smedjegarden farhagor for for att en del kriminella element,
som inte langre iir onskviirda i sina hemlander, tar sig hit under
en ny identitet. Samma misstanke gay kriminalinspektoren Sven
Gunnar Berglind, davarande chef for utlanningsroteln i Trelleborg, uttryck for i en artikel i Sydsvenska Dagbladet den 11 maj
1987. Bland annat med anledning av dessa uttalanden yore det
naturligtvis av stort intresse att fa fram en vetenskaplig undersokning, som kunde klarlagga brottsfrekvensen hos dem som
under de senaste decennierna beviljats asyl i vart land. Men man
ror sig hiir pa ett tabubelagt omrade.

Undersokningarna, som inriktas pa enstaka etniska minoriteter,
far uppenbarligen inte goras. Manga lasare kan sakert erinra sig
Jan Guillous fOrsok att i ett TV-program soka klarhet betraffande
brottsligheten hos en grupp utlandska zigenare. Denne annars sa
tuffe journalist var ganska sa blek om nosen efter det att pressen

sagt sitt om" tilltaget". Han hade stuckit in handen i ett getingbo
utan att ha riktigt klart for sig vad han gjorde.
Niir nagot ar senare kriminologen Jerzy Sarnecki vid brottsforebyggande radet ville gora en studie om brottsligheten hos zigenare, stoppades han av radets styrelse. Denna ansag att undersokningen skulle kunna uppfatt~ som rasistisk genom att peka ut
en enskild invandrargrupp. Aven inom den vetenskapliga forskningen £inns det alltsa omraden, som inte far utforskas. Vi lever
visserligen i en demokrati men det £inns trots allt fakta som medborgarna inte anses mogna att hantera.
De statistiska brottsundersokningar som gors iir diirfor inriktade
pa nagot sa obestamt som utUinningarna hiir i landet. Pa det
siittet kan man blanda samman asylanter fran Afrika, Asien och
Latinamerika med invandrare fran vara grannliinder Danmark,
Norge och Finland. Utanfor undersokningen kommer iiven att
falla alIa de asylanter, som erhallit svenskt medborgarskap.

Brottsfrekvensen

hos utUinningar

Det total a antalet utliinningar, som iir kyrkobokforda hiir i
landet uppgar till omkring 400.000 personer varav hiilften
kommer fran vara nordiska grannliinder. Antalet utliinningar
utgor saledes cirka 5 procent av landets befolkning. I detta sammanhang maste man emellertid iiven riikna med ett antal utlandska medborgare, som endast tillfalligt besoker vart land. Da det
giiller den grovre brottsligheten iir utlanningarna kraftigt overrepresenterade. Enligt Statistiska Centralbyran var 1988 av dem
som lagfordes for valdtiikt inte mindre iin 36 procent utlanningar.
Da det giillde ran var siffran drygt 20 procent medan antalet mordare och drapare fran att tidigare ar ha varit viisentligt hogre
sjunkit till 14 procent. Hur brotten fordelar sig mellan nordiska
medborgare, ovriga europeer och utomeuropeiska invandrare gar
inte att utliisa utan diir har Centralbyran hanvisat oss till vara
egna gissningar.
Enligt kriminologen Jerzy Sarnecki "betraktas andra generationens invandrare ofta som en tidsinstiilld bomb" och pa manga hall
har man observerat att barn till invandrare har allvarliga anpassningssvarigheter och liittare blir brottslingar an foriildrarna (SDS
30/1-89). Nagra uppgifter om kriminaliteten bland andra generationens invandrare finns emellertid icke - i varje fall icke nagon

som knyter an till de senaste decenniemas invandring.
Mot det ovan anforda kan naturligtvis invandas att den stora
majoriteten av invandrare ar laglydiga manniskor. Men detta
hindrar inte att en hog frekvens av synnerligen allvarliga brott ar
en faktor, som vi maste ta med i rakningen, da vi skall ta stallning till de pastadda valsignelsema med fortsatt invandring.
Detta i forsta hand med tanke pa brottsoffren men aven de stora
kostnaderna fOrpolis och kriminalvard maste beaktas i sammanhanget.

Mycket talar for att AIDS inom overskadlig tid kommer att bli ej
endast ett av vara storsta medicinska utan aven sociala problem.
I vissa delar av varlden ar detta redan fallet. I storstader som
New York, San Francisco och Los Angeles har sjukdomen redan
drabbat en stor del av befolkningen - i fOrsta hand de homosexuella, narkomaner och slumbefolkningen. Annu varre ar situationen
i Latinamerika. Men aven har i Europa har den fatt ett fast
grepp. Hardast drabbat ar emellertid Afrika i vars central a och
ostra delar AIDS har utvecklats till en verklig folksjukdom aven
for den heterosexuella delen av befolkningen. Enligt Roda Korsets
generalsekreterare, Olof Karlander, befinner sig i de varst drabbade delama av Uganda varannan manniska i aldern 15 - 45 ar i
olika fOrstadier till AIDS. Det ar de unga, produktiva som dor.
Det ar till stor del manniskor med utbildning och foljdema fOr
samhallet ar katastrofala (DN 9/5-90).

Tystnad anbefalls
Ett stort problem ar naturligtvis hur vi skall forfara. da flyktingar fran det s.k. AIDS-baltet i Afrika soker sig till vart land. I ett
samhalle med en fri press yore det rimligt att denna fraga blev ordentligt genomlyst. Men anda till den 19 mars 1990 har det i start
sett varit tyst. Forklaringen aterfinnes i foljande passus i Sydsvenskan den 15 april. "8uenska myndighetspersoner
och in{ektionsliikare aurader massmedier {ran aU ta upp den har {ragan.
Risken ar stor att en redan in{ekterad flyktingdebatt f6ruarras ytterligare. "
Vad som forst slog hal pa tystnaden var en handelse i Alvesta.

Tre polisman skulle avvarja ett invandrarbrak pa flyktingforlaggningen dar. En av flyktingarna hade skurit sig pa en krossad glasruta. Da polismannen skulle gripa honom stankte det blod i ansiktet pa demo Forst efterat fick de reda pa att den gripne var HIVsmittad och de fick radet att lata testa sig. Handelsen atergavs
den 19 mars i SmaIanningen. Tidningen kunde aven upplysa om
att det sedan 1985 funnits 25 HIV-smittade pa fOrlaggningen
utan att personalen fatt veta vilka som var smittade. Till och med
forlaggningschefen undanholls denna information.
FOljande dag i lunchekot uttalade sig doktor Johan Giesecke fran
Statens Bakteorologiska Laboratorium. Han uppgav att i nagra
Ian tre fjardedelar av de HIV-smittade var flyktingar och att
nagon skyldighet att lata testa sig ej fOrelag. Han namnde aven
att nagra svenska tonarsflickor hade smittats.
Dagen darefter letade vi i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,
GOteborgsposten, Sydsvenskan och Arbetet efter Gieseckes sensationella uppgifter. Ingen namnde med ett ord vad han sagt. Tydligen fOrelag nagon form av overenskommelse om att denna information skulle underhallas lasarna.

Vad som sedan skett bakom kulisserna ar fOr en utomstaende
omojligt att avgora. Men under april och maj man ad kom atskillig
vardefull information till allmanhetens kannedom. Den 26 april
intervjuades chefen for den epidemiologiska avdelningen pa Statens Bakteriologiska Laboratorium, Margareta Bottiger, i Rapport
och i borjan av maj lamnade AIDS-delegationen vardefulla upplysningar i ett TT-meddelande.

1) Nagon obligatorisk test sker ej ens av de flyktingar, som
kommer fran de mest AIDS-drabbade omradena i Mrika. Sjukvardslagen (som !att skul1e kunna andras) forbjuder detta. Huvudsekreteraren i AIDS-delegationen, Hakan Wrede, havdar att
det ar fOrlegat att tala om riskgrupper - vad det handlar om ar individer med riskbeteende.
2) AIDS-delegation kraver nu att samtliga asylsokande sa snabbt
som mojligt skall erbjudas att genomga HIV-test. Uppenbarligen

har s~Uedesmigot sadant allmant erbjudande ej tidigare liimnats.
3) Nagon statistik over hur manga som frivilligt latit testa sig
finns inte.
4) Manga flyktingar, som val vet vad AIDS ar for nagot, ar helt
okunniga om de olika forstadierna till denna sjukdom.
5) Dar frivillig test mot smittsamma sjukdomar sker kan det
droja atskilliga manader efter ankomsten innan de kan komma
till stand.
6) Av landets sammanlagt 2.400 HIV-smittade (mars 1990)
raknar man med att 20 procent ar av utlandsk harkomst. Men av
de 380 heterosexuella smittade manniskorna kommer inte mindre
an 178 fran lander med stor smittspridning. Av nyupptackta HIVfall hanfOr sig nu 40 procent till heterosexuella.
Nagra slutsatser ger sig genast. De svenska makthavarna anser
det tydligen vara fraga om nagon krankning av manniskovardet
att krava ett blodprov av personer, som kommer till vart land
aberopande forfoljelse i hemlandet. Att pa langre sikt atskilliga
landsman till foljd av denna finkanslighet kommer att drabbas av
en dodlig sjukdom med ett mycket plagsamt forlopp anses inte
vaga tillrackligt tungt. Ej heller tar man hansyn till den smitta
som pa grund av okunskap kommer att drabba atskilliga flyktingar under den tid de lever i fOrlaggningar. Vissa av dessa maste
vara veritabla smitthardar. Att man inte vill tala om riskgrupper
utan hellre om individer med riskbeteenden, kan inte andra pa
detta forhilllande.

Sverige oppnar portarna
Till det ovan sagda kan laggas att Sverige nu hillIer pa att utveckla en praxis enligt vilken AIDS-sjuka utlanningar far stanna
i landet aven om de inte har tillrackliga skal for politisk asyl. Kan
de sjuka inte fa yard i sitt eget hemland far de stanna av humanitara skal (SvD 5/7-90). Namnas kan i detta sammanhang att
WHO raknar med att det £inns 600.000 AIDS-sjuka (och 5-10 miljoner smittade i olika forstadier till sjukdomen) i varlden. De
flesta bor i lander utan nagra verkliga sjukvardsresurser.
Vid forsta paseende kan denna nya praxis synas mansklig. MEm
fragan ar hur lange den kan uppratthilllas efter det att kannedomen om den vunnit allman spridning och hur human man skall

kunna visa sig da denna praxis en gang maste brytas. Dessutom
kan man fraga om vara myndigheter inte har en skyldighet att
prioritera da det gaIler att handha vara gemensamma ekonomiska resurser. Jag formodar att kostnaderna for varden av en AIDSsjuk kan uppga till en halv miljon kronor. For detta belopp skulle
man i ett u-Iand kunna radda ett start antal manniskor fran svart
invalidiserande eller livshotande sjukdomar. Man skulle naturligtvis ocksa - aven om det internationellt sett inte skulle uppmarksammas - kunna hjaIpa nagra svenskar som nu dor i k6erna
till kranskarlsoperationer och tumorbehandlingar.

BEHOVET AV FLYKTINGAR
80M ARBET8KRAFT
Vi lever i en varld av arbetslOshet. Trots en langvarig hogkonjuktur finns ocksa i Vasteuropa en mycket star brist pa arbetstillfaIlen. Den varierar kraftigt mellan skilda lander men i genomsnitt
ligger arbetslOsheten omkring 10 procent.
..
Av allt att doma kommer omvandlingarna i Osteuropa att leda
till en arbetslOshet av an storre omfattning. Staterna dar har en
fOraldrad industri, som inte formar att havda sig mot den i de
lander, som lange haft en fri marknadsekonomi.

Vara svenska socialdemokrater brukar ofta beromma sig av att
Sverige till skillnad fran andra lander kunnat komma till ratta
med arbetslOsheten. Den statistik som aberopas ar emellertid i
mycket endast ett sken. Var arbetslOshet doljes genom diverse
transaktioner. Manga manniskor har fortidspensionerats, andra
haIles i omskolningsverksamhet eller sysselsattes med skattefinansierade tillfallighetsarbeten. Det bor ocksa observeras att en
stor del av var arbetskraft befinner sig inom en overdimensionerad offentlig sektor. I mycket har detta sin grund i att under 70talet denna okades med narmare 500.000 personer, vilket ar en av
orsakerna till vart internationellt sett orimligt hoga skattetryck.
Den framsta orsaken till att den synliga arbetslOsheten under
80-talet kunnat haIlas pa en lag niva ar emellertid att man genom
successiva devalveringar underlattat for var industri att mota de

utHindska konkurrenterna. Sadana atgarder uppfattas som nagot
myeket osolidariskt av andra Hinder. De hetraktas namligen som
ett satt att exportera arbetslOsheten till dem. Devalveringarna
har darfor hart tart pa fortroendet fOr vart land. Det ar myeket
tveksamt om vi skall kunna fortsatta att fuska oss fram pa denna
vag. I en diskussion med de tva LO-ekonomerna Andersson och
Edin har finansministern Allan Larsson (DN 26/6-90) tydligt sagt
ifran att Sverige i framtiden maste halla sig till spelets regler.
De fOrdelar, som uppnatts genom den senaste devalveringen,
har nu spelats bort genom ett antal lOnerorelser med atfoljande
inflation. Sverige har fOrsatts i en verklig besvarlig situation.
Medan tillvaxten i ovriga OEeD-lander heraknas i genomsnitt
stiga med 3 procent kommer den i Sverige i stort sett att sta still.
Industrins investeringar i utlandet ar mangdubhelt storre an de
utlandska investeringarna har. Det senaste aret har antalet industrianstallda gatt tillbaka med drygt 2 procent och antalet
leqiga platser inom industrin har minskat kraftigt.
Aven inom den offentliga sektorn har vi att rakna med en nedgang. For de narmaste tva aren har man infort kommunalskattestapp. Detta kommer med all sannolikhet att leda till minskad efterfragan pa arhetskraft.
Men ocksa mera langsiktigt star det klart att nagon import av
arbetskraft inte behovs. Man ser ibland den uppfattningen foras
fram att var befolkningsstruktur kommer att fOra med sig att vi
far allt farre personer i arbetsfor alder. Enligt Statistiska Centralbyrans prognoser ar detta en myt. Antalet personer i aldrarna 20-64 ar kommer vid sekelskiftet att vara 4 proeent hogre
an nu (Ystads Allehanda 7/3-89).

Arbetslosa flyktingar
Fragan ar da i vilken utstraekning de redan har befintliga flyktingarna har kommit ut i arbetslivet. Lange har vi matats med
"information" om att man lyekats med denna uppgift och att arbetslOsheten hos dessa endast skulle var 2,3 procent. Men sa avslojar helt overraskande AMS oeh invandrarverket att inte
mindre an 60.000 invandrare ar utan arhete - 11.000 oppet arbetslOsa, 10.000 i beredskapsarbete samt 30.000 som deltar i
grundlaggande utbildning i svenska eller Grund-vux oeh som ar
kraftigt undersysselsatta. Dessutom sitter 3.700 vuxna med ar-

betstillstand pa invandrarverkets forHiggningar och vantar pa
bostad och jobb. Generaldirekt6ren pa AMS, GOte Bernhardsson,
sager sig vara allvarligt oroad av att den minskade efterfragan pa
arbetskraft kommer att medfora ytterligare svarigheter for flyktingarna (DN 1/6-90).
Det star alltsa fuIlkomligt klart att det av arbetsmarknadshansyn aIls inte behovs nagra ytterligare flyktingar. Tvartom
kommer den ekonomiska belastningen av dem som redan finns
har att ytterligare fOrvarra Sveriges ekonomiska situation.

FORTURSRATT

TILL BOSTADER

Sedan manga fir har vi haft en svar bostadsbrist i Sverige. Enligt
boverkets senaste rapport (juli 1990) rader det brist pa bostader i
nastan nio kommuner av tio. Den totala bostadskon i landet omfattar drygt en halv miljon manniskor. Av dessa saknar ungefar
hillften helt egen bostad och flertalet av dem ar ungdomar, som
tvingas bo kvar hemma hos forilldrarna (Arbetet 13/7-90).
Under ar 1989 fardigstalldes 50.400 nya lagenheter av vilka
23.000 var i smahus. I flerfamiljshusen forsvann nagra tusen lagenheter i samband med moderniseringar och rivningar.
I en intervju i Dagens Nyheter (19/11-89) uppgav statssekreteraren Bo GOransson att i november 1989 29.000 flyktingar var i
behov av ca 15.000 lagenheter. Han papekade ocksa att invandrarverket raknade med att det fram till 1992 arligen skulle behovas 28.000 kommunplatser och 10-15.000 lagenheter till de asylsokande.

Invandringsforesprakarnas

dilemma

Bostadsbristen ar onekligen till stort bekymmer for vara invandringsfOresprakare. I september 1987 uttalade davarande invandrarministern Georg Andersson att svenska ungdomar som bor
hemma borde kunna avsta fran egen bostad och i stilliet lata den
ga over till nagon invandrarfamilj. Forslaget foranledde stor upprordhet aven inom den egna partikretsen - Andersson hade ju i
sin obetanksamhet utmanat en stor valjargrupp, dvs de manga

bostadslOsa. Den stackars ministern fOrsokte ursakta sig med att
han inte kommit med nagot forslag utan velat stiilla en "retorisk,
provokativ fraga". Men detta gjorde ju inte saken mycket battre.'
Ett ar senare kom diskrimineringsombudsmannen Peter Nobel
med ett annat fOrslag. Han konstaterade att svenskarna bor pa
viildigt stora ytor och tillade. "Jag tror t.ex. inte att alIa gamla
rara tanter skulle vilja ha en stor stark kurd eller leende zigenare
inneboende hos sig, men en del skulle sakert gilla det!" (SDS 10/8
-88). Man kan naturligtvis undra hur stor yta Peter Nobel sjiilv
bebor och i vilka avseenden han skulle ha samre forutsattningar
an "landets gamla rara tanter" att hysa en kurd eller zigenare i
sin bostad. Ett gott fOredome skulle i detta sammanhang inte nog
k~nna uppskattas.
Aven i ett annat sammanhang har Peter Nobel visat prov pa en
hapnadsvackande naivitet. Starkt oroad av den negativa opinion,
som flyktingarnas fortursratt i bostadsk6erna har skapat, har
han i flera sammanhang havdat ett det iir olampligt att sadan
fortur lamnas annat iin i vissa undantagsfall. Man kan verkligen
undra hur Nobel forestiillt sig att kommunerna arligen skall
kunna stiilla 10-15.000 lagenheter till flyktingars forfogande utan
att ovriga bostadssokande blir grovt diskriminerade (eller med
makthavarnas nysprak bli inbegripna i en "positiv sarbehandling"). I en av kommunforbundet framlagd undersokning papekas
ocksa att om man foljt Nobels rad hade man inte fatt fram en
enda lagenhet (Ny i Sverige 211990 s.38). Tillaggas bor kanske att
enligt boverkets ovannamnda rapport det redan £inns 250.000
bostads-lOsa varfor man far antaga att det handlar om en alldeles
exklusiv fortursratt.

I lunchekot den 9 juli meddelades att Statistiska Centralbyran
gjort en undersokning angaende socialbidragen under 1989.
Samtliga kommuner hade sammanlagt betalat ut 4,3 miljarder
kronor. Av beloppet foIl 56 procent pa svenska och 44 procent pa
utliindska hushall. Det var en inte obetydlig forskjutning sedan
fOregaende ar, da motsvarande siffror varit 60 procent respektive
40 procent.

Vid studiet av ett antal storre dagstidningar fOljande dag kunde
konstateras att flertalet av dem forteg denna information. I de tidningar dar undersokningen namndes, bland annat i Svenska Dagbladet, uppgav man inte hur stora belopp som utbetalades till respektive hushaIl. I stallet lamnades den upplysningen att antalet
utlandska hushall, som erholl bidrag, var 24 procent.
Forfarandet var helt i overensstammelse med vad man hade anledning att vanta. Medborgarna skall hallas i okunnighet om
vilka resurser, som verkligen tas i ansprak for var flyktingpolitik.
Hur stora dessa totalt sett ar finns ingenstans redovisat. Aven
riksdagens ledamoter kan formodas vara okunniga i denna fraga.
I regeringens arliga skrivelse till riksdagen om flyktingpolitiken
anges - forutom de relativt sett blygsamma bidragen till internationeIl flyktinghjalp - endast vad som tilldelats invandrarverket for
vissa, storre kostnader. Dessa belopp representerar emellertid
endast en del av de miljardbelopp, som belastar stat och kommun.

Berakningssvarigheterna
Enligt den reviderade finansplanen (prop. 1989/90:150) kommer
invandrarverket att for budgetaret 1990/91 tilldelas 3.890 miljoner kronor fOr flyktingarnas fOrlaggningskostnader och 2.426 miljoner kronor for att ersatta kommunerna for deras kostnader i
samband med flyktingarnas vistelse dar. Till detta kommer sedan
nagra hundra miljoner for invandrarverkets forvaltning. Sammanlagt ror det sig saledes om ungefarligen 6,5 miljarder kronor.
Invandrarverket sorterar under arbetsmarknadsdepartementet. I vad man detta genom arbetsmarknadsutbildning,
utbildningsbidrag och beredskapsarbeten belastas av flyktinginvandringen gar tyvarr inte att utlasa ur det offentliga trycket. De
ovan lamnade uppgifterna om den fOrtackta arbetslOsheten hos
invandrarna ger anledning att rakna med att det aven har ror sig
om miljardbelopp.
Ej heller da det galler utbildningsdepartementet gar det att
ur budgetpropositionen fa nagon uppfattning om vilka kostnader
som faller pa flyktingarna. Som separat post redovisas dock undervisning for invandrare i svenska spraket. I den reviderade fin-

ansplanen upptages hiir 277 miljoner kronor. I nagon man far
emellertid detta belopp hanforas till andra invandrare an flykti~gar.
Aven inrikesdepartementet belastas med betydande belopp.
Kostnaderna for polisinsatserna vid de tiotusentals asylutredningarna redovisas ej sarskilt. Ej heller framgar det vad som beWper pa verkstallandet av avvisningsbesluten. Det kan hiir rora sig
om mycket langa resor diir ej alltid det reguljara flyget kan anlitas.
Justitiedepartementet
star fOr den rattshjalp, som kommer
atskilliga asylsokande till del. Flyktingpolitiken tycks ha blivit en
veritabel fodkrok for vissa advokater. "Titeln" flyktingadvokat ser
man alltsom oftast dyka upp i pressen. Den hogre brottsfrekvensen hos flyktingarna medfor - forutom de ovriga problem den for
med sig - ocksa okade kostnader for kriminalvarden.
I vad man flyktingarnas iansprakstagande av bostader belastar
skattebetalarna iir svart att avgora. De som i forsta hand drabbas
ar de som star i bostadskoerna och blir forbigangna. Man kan
emellertid konstatera att vaIje ar mangmiljardviirden fOr oOverskadlig tid stalls till flyktingarnas forfogande. Om man skulle
rakna om de annekterade ytorna i nyproduktionsvarde (10.000
kr/kvm och 20 kvm per person), skulle 1989 ars invandring resultera i ett belopp pa 7,6 miljarder kr.
Ocksa kommunerna boIjar i allt snabbare takt att belastas.
Visserligen skall staten - i framtiden genom schablonbelopp tacka kostnaderna for kommunmottagna flyktingar under mottagningsaret och ytterligare tre ar framat. Tanken ar att flyktingarna senast efter denna tid skall vara sjalvforsoIjande. Det har
emellertid pa senare tid blivit allt mera uppenbart att man hiir
tankt fel. En undersokning i Malmo har visat att av de ar 1984
dit ankomna flyktingarna inte mindre an 56 procent ar 1988 fortfarande var beroende av socialbidrag (Kvallsposten 7/1-90). En
motsvarande under sokning i Lund gay siffran 40 procent (Skanska Dagbladet 7/3-90). Trearsperioden kommer i framtiden att
overskridas av allt flera arskvoter av flyktingar, varfor infor kommande budgetatstramningar
de extra kostnaderna kommer
mangen kommun att antligen pa allvar tanka igenom vad man
har givit sig in pa.

Sammanfattningsvis kan sagas att det inte utan de skilda myndigheternas medverkan gar att fa fram ens en grov uppskattning
av de sammanlagnda kostnaderna fOrden nuvarande flyktingpolitiken. Ur demokratisk synpunkt ar detta otillfredsstallande. Medborgarna har ratt till en allsidig information. Uppmarksammas
oor emellertid att folkpartiledaren Bengt Westerberg har aviserat
att han skall se till att flyktingpolitiken kommer att bli en av de
stora fragorna i valet 1991 (SvD 8/5-90). Darfor kan man kanske
hoppas att det blir ett socialdemokratiskt intresse att for valjarna
klargora vad flyktingpolitiken redan nu kostar dem. Med folkpartiet som vagmastare och Westerberg som invandrarminister
kommer utgifterna snabbt att raka i hojden.

FOR SLAG TILL EN ANDRAD
FLYKTINGPOLITIK
I en debattartikel i Dagens Nyheter (7/2-88) efterlyste David
Schwarz, redaktor for tidningen Invandrare & Minoriteter, en
maIsattning for den svenska flyktingpolitiken. Han stallde fragan
om denna borde ga ut pa att radda ett maximalt antalliv eller att
hjalpa ytterligare nagra tusen individer arligen till battre levnadsvillkor i Sverige. Fragan ar onekligen berattigad. Allt for
mycket ar ogenomtankt i den svenska flyktingpolitiken.

I sv~nsk flyktingpolitik har en besynnerlig dubbelmoral utvecklats. A ena sidan vill vara makthavare inte minst i internationella
sammanhang framsta som ett fOredomei fraga om generositet och
humanitet. Detta har bland annat satt sin pragel pa var lagstiftning och asylpraxis. En varosom natt fram till vart land skall ha
ratt att fa sin sak provad. A andra sidan vill man att de asylsokande inte skall bli alltfor manga, varfor man genom diverse atgarder soker hindra dem att na fram. Da strommen av chilenare
och rumanska medborgare blev alltfor strid, inforde man plOtsligt
visumtvang. Detta trots att det maste vara uppenbart att det for
en verkligt politiskt forfoljd vanligen skulle vara alltfor vanskligt

att fOrsoka uppsoka den svenska ambassaden i landet.
Men likval galler den principen att bara man tagit sig fram till
den svenska gransen sa skall en provning av flyktningskalen ske
- oberoende av om man kan visa upp nagot papper eller ej. Darfor
ar det ej tillrackligt med visumtvang. Man maste finna aven
andra vagar att hindra de asylsokande att na fram till vara granser. Sa lyckades man 1985 genom nagon form av diplomatisk patryckning forma osttyskarna att inte tillata genomresa for personer, som saknade inresevisum till Sverige. En nagot annan metod
anvande man i mars 1990. Man havdade da helt overraskande att
Polen var forsta asylland trots att detta inte anslutit sig till
Genevekonventionen. Da fOrmodligen endast fa flyktingar onskar
sig till detta fattiga land, vilket dartill knappast ar i stand att
mottaga nagot storre antal asylsokande, har man aven har skapat
en effektiv barriar.
Da det galler flygpassagerare ar det svarare att skjuta over kontrollen pa utlandska myndigheter. Har kan man emellertid i stallet tillampa en bestammelse i 9 kap. paragraf 2 § i utlanningslagen. Om utlanning skulle komma utan giltigt pass eller visum,
kan flygbolaget palaggas kostnadsansvaret
vid en avvisning.
Tanken ar att bolaget skall bli nagot slags kontrollmyndighet.
Darigenom skall svenska myndigheter slippa ta stallning till den
besvarliga fragan om den visumlOse ar flykting eller ej. Det kan
verkligen ifragasattas om fOrfarandet star i overensstammelse
med Genevekonventionens anda.
I detta sammanhang kan aven hanvisas till ett tidigare atergivet
uttalande av statssekreteraren
Bo GOransson. Han ville inte narmare definiera begreppet
"sarskilda skyddsbehov", eftersom
detta skulle kunna ge ett oOnskat tillskott av asylsokande. Det
bor emellertid uppmarksammas att man genom denna medvetna
rattsliga oklarhet kan skapa ytterligare ett antal manskliga tragedier genom att utblottade familjer avvisas till sin a hemlander.
Det framtida odet for offren for oklara svenska regler har tyvarr
aldrig intresserat vara makthavare.

Territoriella inskrankningar

av asylratten

Den dubbelmoral som ovan patalats ar ovardig en rattsstat. Det
har visat sig att vi inte pa ett anstandigt satt formar att hantera
en asylratt som omfattar hela varlden.

Da vart land ratificerade 1967 ars tillaggsprotokoll till Genevekonventionen och utvidgade flyktingmottagandet
fran bara
Europa till hela viirlden, var viirldssituationen en annan an nu.
U-Iandernas befolkning var omkring 60 procent av den nuvarande
och skillnaden i levnadsstandard mellan i- och u-Iand var vasentligt mindre. Fortrycket i u-Ianderna har successivt okat samtidigt
som omfattningen av bade persontransporter och mediakommunikationer utvecklats pa ett satt som man kanske inte forutsag pa
sextiotalet. Vid denna tid hade man knappast ej heller riiknat
med att internationella ligor skulle missbruka asylreglerna och
organisera en snabbt vaxande overflyttning av manniskor fran ulander till i-lander.
Man kan ocksa stall a fragan om det verkligen finns nagot vagande skill till att Sverige p,Uar sig asylgivning som omfattar hela
varlden. Ta exempelvis Latinamerika. Har fmns ett omrade fran
Argentina i soder till Mexico i norr, dar man talar tva med varandra nara beslaktade sprak, har en gemensam religion och en likartad kultur. Det finns ingen som heIst anledning att flyktingar
fran detta omrade skall soka asyl i ett avlagset litet land i norra
Europa. De har mojlighet att finna en tillflykt inom sin egen
region.
Detsamma gillier flyktingar fran afrikanska stater. Dessa har en
overenskommelse, den s.k. OAU-konventionen (antagen ar 1969),
om att ta emot flyktingar fran varandras lander. Denna gar betydligt langre an Genevekonventionen nar det galler att definiera
vem som iir flykting - man accepterar t.ex. personer som har flytt
till foljd av extern aggression, ockupation, utlandsk dominans
eller handelser, vilka allvarligt stort den allmanna ordningen i
hemlandet.
De forfoljda tamilerna fran Sri Lanka skulle siikerligen latt ha
kunnat finna en fristad hos sina stamfrander i Indien. Arabisktalande flyktingar borde rimligen kunna fa asyl inom ett sprakomrade, som stracker sig fran Atlanten till Indiska Oceanen.
Fragan kan stall as om vi inte med skilligt varsel bor saga upp de
ataganden, som gjorts genom ratificeringen av 1967 ars tillaggsprotokoll och aterga till Genevekonventionen enligt 1951 ars avfattning, dvs i likhet med Italien begransa asylratten till flyktingar fran var egen viirldsdel. En eventuell utvidgning till ytterligare
nagot eller nagra lander skulle sedan kunna diskuteras fran fall
till fall.

En begransning till flyktingar fran var egen viirldsdel, skulle ge
oss heIt andra mojligheter att kontrollera att det verkligen handlar om manniskor, som uppfyller kraven fOr ratt till asyL Diirtill
kommer att flyktingar fran niirbelagna lander har mycket battre
mojligheter att i fOrsta eller andra generationen bli assimilerade.
Stora kulturella och religiosa skiljaktigheter iir i detta avseende
ett hinder.

Okat bistand till FN:s tlyktinghjiilp
Mycket tyder pa att en territoriell begransning av den svenska
flyktingpolitiken - om den kompenseras med andra ataganden skulle kunna uppnas i samf6rstand med FN. Man tycks aven diir
ha insett att den svenska politiken iir ohallbar och att den lett till
ett gigantiskt missbruk av asylratten. Hanvisning kan lamnas till
de tidigare atergivna uttalandena av FN:s flyktingkommissarie,
Thorvald Stoltenberg.
Stoltenberg har pekat pa det ofantliga hjalpbehov, som finns hos
de 15 miljoner flyktingar, som star under FN:s beskydd. Skulle
Sverige i samband med en territoriell begransning av sin asylgivning vilja overf6ra bara halften av de arliga beloppen fOr f6rlaggningsverksamheten och kommunbidragen, skulle detta innebara
en fOrdubbling av FN:s flyktingbudget. Om denna politik sedan
skulle f6ljas av andra europeiska lander, skulle det ej endast bli
mojligt att skapa dragligare materiella f6rhallanden i de manga
flyktinglagren utan man skulle aven genom utbildning och stod
till f6retagsamhet kunna ge flyktingarna helt andra mojligheter
att skapa sig en framtid.
Flyktingkommissarien har aven uttalat en onskan om att ilanderna borde oka kvoten f6r vissa politiska flyktingar, som iir i
siirskilt behov av en fristad. Dessa valjes ut i samrad mellan kommissarien och de mottagande landerna. Aven i detta sammanhang skulle Sverige kunna oka sitt atagande. I den man dessa
kvotflyktingar tas ur lager skulle man dessutom genom nagot
slags avrakningsforfarande kunna lOsa de problem, som uppkommer genom att hit ankomna asylsokanden inte kan avvisas
darf6r att de vagrar att uppge hemland eller f6rsta asylland. Sverige skulle exempelvis kunna ataga sig att utover overenskommet
antal kvotflyktingar mottaga ytterligare tva fOr varje person vi
far overf6ra till utlandskt lager. Pa det sattet skulle vi mycket

snabbt kunna komma till ri:itta med ett sarskilt osympatiskt missbruk av mojligheterna att pa de verkliga flyktingarnas bekostnad
byta ut en u-Iandsstandard mot det relativa valstandet i 'vart
land.

Enligt de i inledningen relaterade Temo- och Sifoundersokningarna har en mycket stark opinion mot den forda invandringspolitiken vuxit fram. Men det bor for Hisarna av denna skrift sta klart
att medborgarnas uppfattning inte kommer att fa nagon verklig
betydelse innan den ger utslag i politiskt val. Till dess kan makthavarna i stort sett strunta i den. Situationen kan klargoras
genom foljande citat ur en ledarartikel den 9 juni i Dagens Nyheter. Den var foranledd av Temo-undersokningen.

"Vad vi har kan urskilja ar ett svart demokratiskt dilemma. A
ena sidan maste de politiska partierna kampa for vad de anser
moraliskt ratt, i synnerhet forestallningen om alla manniskors
lika varde. Men a andra sidan ar det viktigt att inte fjarma sig
alltfOr mycket {ran valjarna. Faran ar annars att det politiska systemet forlorar sin legitimitet och att extremistiska protestpartier
lyckas skaffa sig en politiskt plattform. I sa fall skulle inte minst
flyktingarna drab bas. "
Forst kan man har stalla fragan vad den synnerligen lukrativa
manniskosmugglingen har med principen om alIa manniskors lika
yarde att gora. De som saknar pengar lamnas ju i sammanhanget
helt utanfor. DN-skribenten borde kanske i sin omsorg om alIas
lika yarde ocksa ta sig en funderare over FN-kommissariens uttalande att han till sitt fOrfogande endast har 240 kr per lagerflykting och ar.
De som asyftas med den nedsattande beteckningen extremistiska protestpartier ar Framstegspartiet och Sverigedemokraterna.
Kontentan av tidningens uppfattning ar att om dessa bada partier
inte funnes, skulle de nuvarande riksdagspartierna kunna forts atta att odla sin forment hoga moral och inte behova sanka sig till
valjarnas niva.
Forfattarna till denna skrift vill uppmana lasarna att genom

bidrag eller pa annat satt hjalpa Framstegspartiet och Sverigedemokratema att i det kommande valet skaffa sig den erforderliga
plattformen. Ekonomiskt stod till eller en rost pa nagot av de etablerade riksdagspartierna
kommer daremot att vara liktydigt
med hjalp till en fortsatt fragmentering av Sverige som nation.
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"Utmarkande for massmediemas uppfattning i flyktingfragan ar ett mycket snavt synfalt och ett motbjudande moraliskt oversitteri. Det senare tar sig ofta uttryck i ett kraftigt fordomande av envar som har en
avvikande asikt. Man ar helt enkelt ur stand att
fora en saklig diskussion. Da forfattarna till detta
hafte i samband med folkomrostningen i Sjobo framlade skriften "Sjobo - ett demokratiskt foredome",
mottes vi av ett landsomfattande vredesskri. Glaporden haglade over oss. Nastan ingen tidning gjorde
sig modan att for sina lasare ordentligt redogora for
vad som stod i skriften. De fick endast ta del av redaktorernas omdomen om innehallet. Man ville uppenbarligen hindra lasarna fran att bilda sig en egen uppfattning."
Sa beskriver fijrfattarna till derma skrift, professor GOran Englund och direktOr John Wilthorn,
hur de blev bemijtta nar de gay ut skriften
"Sjijbo - ett demokratiskt fijredijme". I den har
skriften utvecklar de sin kritik mot den fijrda
fly ktingpolitiken.
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