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Dagarna efter valet, en stor tidning pryds av en helsvart sida, Facebook ber vänner som röstat på 
Sverigedemokraterna att plocka bort denne som vän, massmedia svämmar över av HUR det kunde 
bli nästan 13 % till ett, enligt dem, främlingsfientligt parti. Inom riksdagen börjar man titta på sätt 
att frångå den tidigare så starka blockpolitiken, allt för att SD inte ska få något inflytande. Landsting 
och kommuner följer snällt med och planerar hur man ska frysa ut SD. Här tror jag att det inte ska 
kunna bli så mycket värre, tänker att vi trots allt lever i ett fritt land där demokrati råder. Men jag 
hade fel. Det jag ställer mig frågan är hur många, som skriker rasist och att alla Sverigedemokraters 
sympatisörer är främlingsfientliga, som har läst programmet? Jag törs säga att det inte finns en enda 
rad som är främlingsfientlig eller rasistisk där. 

Vi vill hjälpa flyktingar på ett sätt där fler får hjälp än i dag. Vi vill inte se välfärden raseras genom 
att man inte vågar ta ansvar för  de människor som söker skydd inom Sveriges gränser. I dagsläget 
är trycket på asylboenden så hårt att människor placeras ut på privata boenden. Ofta ligger dessa 
boenden i mindre, fattiga kommuner och någon privat person har kommit på den briljanta tanken 
hur denne kan bli rik. Det är ofta svårt för de kommuner, som drabbas av privata aktörers girighet 
att tillgodose de behov som dessa människor i kris har gällande skola, sjukvård och dagliga 
aktiviteter. För fakta idag är, att mindre kommuner redan idag har ett stort mottagande genom 
skrivna avtal med migrationsverket.

Vi talar om att vi måste ha invandring för att kunna tillgodose den arbetskraft, som kan komma att 
behövas. Det jag personligen skulle tycka vara intressant vore lite statistik. Hur många av de 
asylsökande som beviljades PUT under 2009 är idag självförsörjande genom arbete eller studier? 
Då har man haft fem år på sig att etablera sig. Så nu har ni chansen, ni som säger att vi ska ta emot 
fler invandrare och att vi i Sverige är bra på att ta hand om dem, ta fram fakta på detta. Sedan är det 
otroligt intressant vad som är skillnaden mellan flykting och invandrare. För mig är en flykting en 
person som tvingats lämna sitt hemland med fara för sitt liv och som aldrig kommer att kunna 
återvända dit. Dessa människor ska självklart få möjlighet till skydd. I dagsläget så reser många 
flyktingar åter till sitt hemland och stannar i månader strax efter att man beviljats permanent 
uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. För mig är inte dessa människor flyktingar utan invandrare som 
söker sig ett bättre liv. Det är inget fel i det, men frågan ska då inte gälla ett flyktingmottagande, 
utan prövas på helt andra grunder. 

Sedan vill jag avsluta med att bemöta det ständiga argumentet att SD från början är ett 
främlingsfientligt parti. Jag kan hålla med om att det finns mycket av partiets historia som jag helt 
tagit avstånd ifrån. Men inom partiet arbetar man hårt och har helt tagit avstånd från allt vad rasism 
och främlingsfientlighet heter. De som har dessa åsikter hör inte hemma i partiet. Men jag vågar 
säga att ALLA partier har personer som inte hör hemma i partiet samt en historia som de inte heller 
alla gånger kan vara stolta över. Men det förflutna  inom Sverigedemokraterna kan jag aldrig 
påverka, men jag kan påverka framtiden. Framtiden för mig innebär ett samhälle där vi tar ansvar 
för våra äldre, våra barn och ungdomar, våra sjuka samt de personer som vi öppnar Sveriges gränser 
för. Framtiden innebär ett fortsatt demokratiskt samhälle, där individens politiska åsikt respekteras 
och demokratin även bedrivs på riksdagsnivå.
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