Sverige står inför
en stor infarkt
BENGT KARLÖF och ULF SARLÉN
Fria skribenter

Sverige närmar sig en kolapps - en infarkt
där viktiga funktioner i den svenska samhällskroppen håller på att proppas igen på
grund av den hejdlösa invandringen.
Förra året tog vi emot 80 000 asylsökanden och i år räknar Migrationsverket
med 90 000. Prognosen för de kommande
fem åren ligger på ca 100 000 per år. Sverige kommer då att ha fler än tre miljoner
invandrare. Migrationsverket behöver närmare 50 miljarder per år för att bara klara
av asylhanteringen, där asylboenden är den
stora kostnadsposten. Till detta kommer
den så kallade anhöriginvandringen, som
är betydande och svår att uppskatta.
Invandringen är nu så betydande att
den växer oss över huvudet. Sverige håller
på att passera en gräns, när varken arbetsmarknad, bostäder, skolor, sjukvård, äldreomsorg eller rättsväsende klarar av att ta
hand om så kraftiga befolkningsökningar.
Flyktingar hamnar i ett byråkratiskt ekorrhjul och snurras mellan olika myndigheter,
mellan asylboenden, arbetsförmedling,
bostadsförmedling, socialkontor etc.
Är infarkten redan här och i så fall hur
ska den stoppas? Det är frågor som många
vill, att politikerna ska ha svar på. Enligt
vår mening har politikerna totalt förlorat
kontrollen över invandringen och dess
konsekvenser.

Jobben
Arbetslösheten i Sverige är betydande. Den
har en längre tid legat kring åtta procent.
Detta trots att 300 000 arbeten tillkommit
de senaste åren.
Vi kan inte skapa arbeten åt alla invandrare. Av de 4 000 flyktingar som Sverige tog
emot 2004 saknade 46 procent arbete efter
10 år och de som fick arbete hade enligt en
uppgift i DN en medianinkomst på 11 100
kr per månad. Idag talar vi om helt andra
siffror - 100 000 flyktingar, varav de flesta
vill ha arbete eller gå i skolan. Hur ska de
få jobb? Hur ska skolorna klara pressen?
Enligt Ylva Johansson - regeringens
arbetsmarknadsminister - ska alla invandrare ha arbete inom två år! En osannolik

målsättning, som hon borde få stå till svars
för inför nästa val. Moderaternas Anna
Kindberg Batra saknar även hon en verklighetsförankring, när hon säger att problemet med den omfattande invandringen
bara handlar om att Sverige måste bli bättre
på integration. Hon tycks inte förstå sambandet mellan inflöde och utflöde.

Pensionerna
Det svenska pensionssystemet bygger på
tillväxt i ekonomin och att den arbetsföra
delen av befolkningen arbetar och betalar
de utgående pensionerna. När arbetslösheten är hög minskar således intäkterna i
pensionssystemet och pensionerna sänks
- den så kallade bromsen slår till.
Framtiden ser mörk ut eftersom många
invandrare inte får arbete och dessutom
inte är kvalificerade för en full garantipension, vilket kräver 40 år i Sverige.
Kostnaderna landar då på kommunernas
socialbudgetar och pensionärerna kommer
säkert få uppleva att bromsen eller ännu
värre att nödbromsen dras åt. Då gäller
det att ha en bra tjänstepension eller ett fett
bankkonto. Värst drabbade blir återigen
invandrare men även lågavlönade kvinnor.

Bostäderna
Bostadsbristen i Sverige är enorm. Viktiga
orsaker, utöver det låga bostadsbyggandet,
är den stora befolkningsökningen och det
kraftiga inflödet till storstadsregionerna.
För många invandrare kommer drömmen om en egen bostad bara att förbli
en dröm. 200 000 asylsökanden ska nu
packas ihop ännu mer - från 200 till 650
i varje boende som Migrationsverket hyr
in. Dessa boenden tenderar att bli av mer
permanent natur. De som kommer ut från
förläggningarna får trängas ihop i redan
trångbodda släktingars lägenheter.
Många invandrare betalar för en adress
de inte bor på för att komma in i det byråkratiska ekorrhjulet. Vi menar att lösningen
inte finns i ett ökat bostadsbyggande utan
främst i en minskad befolkningsökning.
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Skolan
Svenska skolbarn presterar allt sämre i
ett internationellt perspektiv och många
elever och lärare upplever också otrygghet i skolan.
En majoritet av invandrarbarnen kan
inte kvalificera sig för gymnasiestudier och
ännu mindre få behörighet till högskolor
och universitet. Orsakerna är många men
liksom inom alla andra samhällsområden
så är det invandrarna och deras barn som
drabbas hårdast.

Segregationen
Sverige är världsmästare, när det gäller
att ta emot många invandrare men ligger
i botten, när det gäller att inlemma dem
i det svenska samhället. Det innebär
att stora invandrargrupper bygger upp
parallellsamhällen, där man försöker
återskapa det bästa av det samhälle man
lämnat.
Det är system och kulturer som inte
alltid går ihop med de värderingar och
den idégrund som Sverige vilar på. Många
invandrare lever också i områden, som
svenska politiker kallar utanförskap –
områden med skriande brist på både jobb
och bostäder. Resultatet blir gängbildning
och missbruk, vilket skapar våld och vandaliseringar. Drabbade är också här i första
hand invandrarna.

Kriminaliteten
och rättsväsendet
Våldsbrott och annan kriminalitet ökar
lavinartat. Dödsskjutningar är numera
vardagsmat i Sverige och dessa sker
nästan alltid i invandrarområden och är
relaterade till grov brottslighet och då
inte minst narkotikahandel. Dessutom
ökar den ekonomiska brottsligheten bland
invandrare.
Den ökade brottsligheten gör att rättsväsendet inte hinner med, vilket leder
till utdragna rättsprocesser med långa

häktningstider och oerhörda kostnader
för skattebetalarna. Våldet drabbar i första
hand invandrare men kostnaderna får tas
av alla svenskar.

Terrorismen
och etniska konflikter
Genom den omfattande invandringen
har migrationsmyndigheterna små möjligheter att kontrollera alla som kommer
till Sverige. Det innebär att terrorister och
krigsförbrytare kan ta sig hit. Dessutom
har terrorgrupper ett stort rekryteringsunderlag i utanförskapsområdena, där
grogrunden för extremism är god. Antalet
extremister bland invandrare ska inte
överdrivas men tyvärr räcker det med en
enda självmordsbombare för att många
ska drabbas.
Flera invandrargrupper tar med sig
hemlandets konflikter hit, vilket leder till
fortsatta motsättningar och våld fast nu på
svensk mark. Ett annat exempel är de dagliga trakasserierna, som sker mot svenska
judar som får lida för Israels politik.

Sverigedemokraternas
framgångar

restriktiv om man ska kunna skydda löner och
välfärdssystem. Det är fullständigt ofrånkomligt.”

Sverige har fått ett nytt parti, nämligen
Sverigedemokraterna (SD). Om de etablerade politikerna hade fört en ansvarsfull
och human invandringspolitik, hade vi
inte behövt SD, som nu är Sveriges tredje
största parti och bara ökar trots en sjukskriven partiledare.
Om ingen radikal förändring görs av
invandringspolitiken så tror vi, att SD snart
är Sveriges näst största parti - särskilt som
partiet breddar sitt politiska program och
uppfattas alltmer som rumsrent.

Hotet mot välfärden
Assar Lindbäck, ekonomiprofessor med
socialdemokratiskt förflutet, har i DSM
(DSM 5/2013) varnat för att välfärden
hotas med den omfattande invandringen:
”Ett rikt land som Sverige med nio miljoner
invånare i en värld med flera miljarder fattiga
kan omöjligen ha fri invandring. Den måste vara

Det är inte nödvändigt att vara professor i
nationalekonomi för att förstå detta liksom
att förstå, att den politik som nu förs är
ägnad att framöver minska vår förmåga att
ta emot flyktingar och det även i en mycket
begränsad omfattning.
Det finns väl inga i Sverige, som inte
lider med alla de människor, som lever i
krigsdrabbade områden eller är på flykt.
Sverige har tagit sitt ansvar. Nu gäller
det att se till att de som redan finns här
får en ljus framtid. Målet på sikt måste
vara att det blir fred i de drabbade
länderna så att många flyktingar kan
återvända hem.
Frågan är om det är försent att förhindra
infarkten i den svenska samhällskroppen och att vi därmed inte kan skapa ett
Sverige, där många olika människor kan
leva ett gott liv i samförstånd och få en
positiv syn på framtiden. Ska infarkten
stoppas måste politikerna ta till sig fakta
och drastiskt minska invandringen.
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