
Fakta OlD den svenska
fl yk tin gpol i t iken.

Sverige intar pa flykting-
politikens omrade en extrem
position bland varldens in-
dustrilander. I en tid da
ovriga i-lander funnit det
ofrankomligt aU vidta at-
garder for aU balla tillbaka
de snabbt okande flykting-
strommarna, bar Sverige
som enda industriland gaU
mots aU vag ocb radikalt
lattat pa kraven fOr asyl. Re-
sultatet bar blivit, aU Sve-
rige idag ar Europas stOrsta
invandringsland for flyktin-
gar.

Detta ar emellertid ingenting som
politikerna eller massmedia talar
hogt om. De gor tvartom sitt basta
fOr att d61ja fOrh~llandet. En del
stora massmedia fOrsoker i
fOrljugna kampanjer tom skapa
intrycket, att den svenska fIykting-
politiken ar mycket restriktiv.

Har redovisas n~gra vasentliga
fakta om den svenska och inter-

nationella fIyktingpolitiken. De
grundar sig p~ den officiella sta-
tistiken fr~n Invandrarverket och
andra landers myndigheter. Om
Du tvivlar p~ att uppgifterna ar
riktiga, kan Du sjalv ringa In-
vandrarverket och bestaIla deras
statistik (tfn: 011-156(00).

o

* Ar 1986 beviljades 17.400
asylsokande uppeh~llstillst~nd
(inkl barn), jamfOrt med 8.500
1985. Allts~ en fOrdubbling p1l.ett
enda ~r! Lagger man danill fa-
miljemedlemmar, s k anknyt-
ningar, kommer man upp i ca
22.000 fOr 1986.

92 procent av de asylsokande i
fjol kom frAn utomeuropeiska
lander. De fiesta var frAn Asien,
men det ar den afrikanska in-
vandringen som okat snabbast
under senare ~r.

* Sverige blev i fjol Vast-
europas st6rsta asylland. Vi



passerade med bred marginal
Vasttyskland (ca 9.000 uppe-
Mllstillstand) och Frankrike (ca
10.000), de hittills storsta
asyllandema.

Llinder som i befolkningsstorlek
ar jamforbara med Sverige, t ex
Schweiz och Nederllindema, ger
bara asyl at 1.000 - 2.000 per-
soner per ar.

* Det har berliknats att ca
180.000 personer sokte asyl i
Europa 1986. Det antal som be-
viljades asyl har uppskattats till
mellan 50.000 och 60.000. I de
flesta landema far bara 10 - 20
procent av de asylsokande stanna.
Majoriteten avvisas, da de mer
anses vara ekonomiska flyktingar
an politiska.

I Sverige fick dliremot 1986 ca 90
procent av de asylsokande stanna
jamfOrt med ca 65 procent 1985.
Antalet avvisade eller utvisade
minskade till 1.900 1986 fran ca
7.000 1985.

Resultatet av denna extrema poli-
tik blev, att Sverige, med 2 pro-
cent av Vasteuropas befolkning,
svarade fOr ca en tredjedel av
Vasteuropas asylgivning 1986. I
fOrhallande till sin befolkning gay
Sverige darmed asyl at ca 25
ganger fler an ovriga Europa!
Kolla sjalv att utrakningen
stammer!

* Andelen asylsokande
som gjort sig av moo pass och an-
dra resehandlingar har stigit fran
15 procent 1982 till nlira 50 pro-
cent ar 1986. Trots det far alltsa
nastan alIa stanna.

I Sverige ar vi namligen sA
"hyggliga" att en asylsokande far
stanna om inte vi kan bevisa att
han ljuger. Genom att slanga sina
resehandlingar kan alltsA en
asylsokande praktiskt taget sakra
sitt uppehallstillstAnd. I andra
lander begar man daremot att den
asylsokande ska kunna bestyrka
sina uppgifter om man ska tro pA
honom.

En avsevard del av de
asylsokande har ocksA betalat sto-
ra summor - kanske flera hundra
tusen kronor - fOratt med hjalp av
professionella mannisko-
smugglare skaffa sig asyl i Sve-
rige. De ar ofta inga riktiga flyk-
tingar, utan valbargade manniskor
som bestamt sig fOr, att de hellre
viTIbo i ett rikt och tryggt land.

* Under fOrsta kvartalet i ar
fick 5.600 asylsokande uppe-
hallstillstand. Det innebar en ny
kraftig uppgAng jamfOrt med
fOrsta kvartalet 1986 och pekar
han mot en total asylgivning i ar
pa ca 25.000. Raknar man in an-
knytningar, kommer vi troligen
upp i over 30.000.



Eftersom det ovriga Europa samti-
digt skar ned invandringen kraf-
tigt, kommer Sverige 1987 sanno-
likt att svara fOr minst half ten av
Europas totala asylgivning! Det
skulle betyda, att vi, i fOrh~llande
till VMbefolkning, tar emot ca 50
g~ger fler flyktingar an Europa i
ovrigt!

Den sklirpta flyktingpolitiken i Eu-
ropa kommer med sakerhet att
leda till, att allt storre strommar av
asylsokande soker sig till v~rt
land. Sverige ar det enda land, dlir
nastan alIa asylsokande fM stanna,
och det enda land dar alIa i riks-
dagen representerade partier
fOrklarat, att de inte kan tanka sig
n~gon begransning av flykting-
invandringen.

* Resultatet av den extre-
ma svenska invandringspolitiken
har redan visat sig i form av en allt
sv~rare bostadsbrist, sarskilt i
storstadsomddena. For inte s~
m~nga ~r sedan fanns det ett
overskott p~ bostader i hela lan-
del. Idag ar laget som bekant det
rakt motsatta, och den framsta or-
saken ar den stora invandringen.

De 17.000 flyktingar som fick up-
peh~lIstil1st~nd 1986 tog enligt in-
vandrarministern i anpdk ca
10.000 lagenheter. Det motsvarar
hela nettotillskottet av bostader i
fjol (27.000 nyproducerade lagen-
heter minus bortfall p~ grund av
rivningar, kontorisering mm).

Likartat ar forMllandet inom
sjuk- och AldringsvMden. V~rt
offentliga vMdsystem, redan be-
lastat till bristningsgransen; tvin-
gas nu ta hand om en ny, stor
grupp av klienter. Garnla och sju-
ka svenskar fM betala ett hogt
pris fOr Sveriges extrema in-
vandringspolitk.

* Flyktingpolitiken
kostar ocks~ skattebetalarna
oerhorda belopp. Kostnaderna
fOr att ta hand om en Mlig flyk-
tingstrom p~ ca 20.000 kan
beraknas till m~nga miljarder
kronor. Bara att bygga en
lagenhet fOr en tv~barnsfamilj
kostar ca en halv miljon kronor.
Om vi i stallet inriktade v~ra
anstrangningar p~ att lindra nDden
bland de verkliga flyktingarna i
de stora flyktinglagren i Afrika
och Asien, skulle vi kunna hjalpa
m~nga g~ger fler manniskor till
en avsevart lagre kostnad fOr
Sverige.

* Den omvandling som Sve-
rige nu genomg~r, till fOljd av
den utomeuropeiska mass-
invandringen, ar troligen den
storsta forandring som
nagonsin drabbat landet. Om
nuvarande invandringspolitik
fortsatter, kommer Sverige om tio
eller tjugo M att ha fOrvandlats till
en internationell blandstat av
amerikansk modell, visserligen
kanske fortfarande med en



svensk majoritet men med starka
minoriteter av afrikaner, asiater
och latinamerikaner. Ar det sil.vi
vill ha framtidens Sverige?

* Vi i Sverigepartiet
utmil.las som rasister eller t om na-
zister i massmedias 16gn-
kampanjer. Det ar naturligtvis helt
feI. Vi anser, an alla mfumiskor ar
likvardiga, oavsett ras, religion,
kultur etc. Vad vi vander oss
emot ar den extrema svenska in-
vandringspolitiken. Vi vill inte att
Sverige ska bli ett nytt USA. Vi
vill inte att svenskar ska gil.bos-
tadslosa eller avlida i v<'l.rdk6erel-
ler sjukhuskorridorer, darfOr aU
Sverige ska ta emot lika mil.nga

flyktingar som hela ovnga
Europa! Vi vill inte aU Sverige
ska bli ett slags mil.ngnatioQellt
konglomerat. Vi vill bevara det
land, som vil.ra fader byggt upp
med sin sveU och som de
fOrsvarat med sitt blod. Vi vill ha
ett Sverige fOr svenskar.

Ien tid, dil.det tycks vara hogsta
politiska mode bland gammel-
partierna att se med fOrakt pil.v<'l.rt
nationella arv, ar vi i Sverige-
partiet stolta over, au vara det
enda parti, som kampar fOr att be-
vara v<'l.rtfosterland. Om Du delar
vil.ra uppfattningar, halsar vi Dig
hjanligt valkommen som medlem
eller sympatisor.

Sverigepartiet
Box 43067, 100 72 STOCKHOLM.

Postgiro: 81 81 70 .. 3
Telefonsvarare: 08 .. 68 57 97

Kansli: 08 .. 42 25 32

Lyssna pi\
Stockholms

Sverigepartiet i
narradio 88 mhz!

Lordagar
Sondagar
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

20.30 - 21.00
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30

22.00 - 22.30
08.00 - 08.30

Stod Sverigepartiet med ett
bidrag! Postgiro 81 81 70-3.

Partiprogram kostar 25 kr.
Medlemsavgift 100 kr/i\r.
Prenumeration SVENSK
TIDNING 100 kr (prov nr
kostar 30 kr).


