
Peter Halldorf 

skriver (Dagen 13 juli) att 

det i dag talas mer om 

migrationen som ett 

problem än som en 

möjlighet. Det Halldorf 

missar är att det som 

kritiseras är en illa förd 

migrationspolitik – inte en 

kontrollerad migration i sig. 

Sverigedemokraterna har 

många gånger också talat 

om det positiva som kan 

komma ur migration och det 

kommer alltid, även om vi 

får bestämma, förekomma 

migration över gränser, 

även till Sverige. Om det 

inte går att diskutera 

migrationens nivå, hur vi 

mest effektivt hjälper utsatta 

flyktingar och konsekvenser 

för samhället, utan att vi 

delar in människor i onda 

och goda börjar 

migrationsdebatten för att 

låna Halldorfs uttryck 

”närma sig avgrunden”. 

  

Att migrationsdebatten 

vänt i Sverige handlar om 

att människor i det verkliga 

livet märkt konsekvenserna 

av en ansvarslös 

migrationspolitik. Utsatta 

utanförskapsområden med 

en ökad kriminalitet och 

otrygghet inte minst för 

kvinnor, en oro för ökad 

närvaro av extrem islamism,  

 

 

 

 

Nej. Migrationen hit är i sig ett problem för sd, då de anser att 

människor bör ”få hjälp i närområdet” och att kulturellt annorlunda 

flyktingar är mindre önskvärda.  

” Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska 

nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. 

Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en 

långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där 

kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska” 

[sd:s principprogram, sid 15] 

 

En inte sd-specifik fundering: Varför använder man ordet ”migration” 

istället för ”immigration”? – det förra betyder ju folkförflyttningar i 

allmänhet, både in- och utvandring, det senare betyder ”invandring”.  

Sd (m.fl.) anser alltså att migration i sig är något som ska ske i 

kontrollerad form, vars nivåer måste diskuteras – ett direkt brott mot 

FN:s mänskliga rättigheter, artikel 13:2 ” Var och en har rätt att lämna varje 

land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.” och artikel 14:1 ” Var och en har 

rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.” 

 

”migrationspolitiken” är ”illa förd” och ”ansvarslös” enligt sd. 

Att kritisera immigrationspolitik eller bristande assimilering är något 

annat – här är det politiken gällande folkförflyttningar i sig som 

kritiseras…officiella företrädare för ett parti med invandring som 

största fråga kan förväntas uttrycka sig exakt i de frågorna, och därför 

är ordvalet intressant, även om de själva kanske skulle hävda att det 

inte ligger något i det, och det oavsett det bara är aningen slarvigt eller 

om det är s.k. ”freudianskt” och avslöjar vad de egentligen tänker… 

 

OBS det populistiska i retoriken: ”människor i det verkliga livet” har 

märkt…osv – Formuleringen ger ju två följder: Dels lever de som inte 

håller med sd inte i ”det verkliga livet” och dels antyds att 

beslutsfattare fattar beslut som inte ”drabbar” dem själva, och att de 

därför är än mer ”ansvarslösa” gentemot vanligt folk.  

 

 

 

 

https://www.dagen.se/debatt/peter-halldorf-svenska-migrationsdebatten-narmar-sig-avgrunden-1.1172007


svårigheter i svenska skolor 

gör att människor oroas. 

Bland dem som oroas finns 

också många med utländsk 

bakgrund där flera är aktiva 

medlemmar i SD. Många av 

dem ser 

Sverigedemokraterna som 

sitt enda hopp. 

Motsättningen handlar inte 

om var man är född, 

hudfärg, religion, kön och så 

vidare utan det handlar om 

en kamp mellan dem som 

vill bygga landet Sverige 

och dem som vill rasera det. 

  

Halldorf använder 

kung Jojakim från Jeremia 

22 som ville leva i lyx och 

överflöd som en metafor för 

politiker som vill värna en 

välfärd på en rimlig nivå för 

invånarna i Sverige. Menar 

Halldorf verkligen att det går 

att jämföra en kung som var 

förtjust i påkostad inredning 

och lyx med en önskan att 

cancersjuka inte ska behöva 

dö i väntan på vård, att 

pensionärer i Sverige ska 

ha råd att köpa den medicin 

de behöver, att små barn 

ska slippa vänta 14 timmar 

på akuten för att få hjälp, att 

kvinnor ska slippa föda barn 

i en bil eller att barn med 

funktionshinder ska få rätt 

till ett värdigt liv? Att likställa 

dessa behov med onödig lyx 

för en kung är en orimlig  

 

 

 

Orsaken till ökad kriminalitet, otrygghet etc är i sd-retoriken 

”ansvarslös migrationspolitik” – inte bristande integration, utanförskap 

eller social eftersatthet – som annars i forskningen oftast utpekas som 

de viktigaste faktorerna – inte ett ord om det från sd – utan 

migrationen – dvs invandrarna – är problemet… 

 

Betänk här principprogrammet, där man är 100% svensk – oavsett 

etniskt ursprung – eller inte svensk alls. Man ”bygger landet Sverige” 

eller raserar det. Att ha någon form av dubbel lojalitet till det land man 

kom ifrån gör det omöjligt att bli eller vara ”svensk”; till och med den 

svenska historien ska man räkna som sin egen – även om man alltså 

sedan generationer har rötter och historia någon annan stans! 

” Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund 

som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den 

svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med 

den svenska nationen än med någon annan nation.” 

(Principprogrammet, sid 15) 

 

 

 

Problemet med Jojakim är ju att han gjorde det ena och inte det 

andra…Hans far bodde säkert i ett palats han också, och han ”åt och 

drack” men till skillnad från Jojakim står det också om honom att ”Han 

värnade den svages och fattiges rätt - då gick allt väl.” 

Det vi kallar ”välfärd på en rimlig nivå” är för många människor i 

världen faktiskt lyx – därför menar jag att jämförelsen håller! 

Vi har nämligen råd med båda delar! 

Utan att rakt ut våga säga det ställer sd:arna ju också här på ett mycket 

obehagligt sätt grupper mot varandra – OM vi tillåter invandring i 

större skala kommer cancersjuka att dö, pensionärer bli utan medicin 

och barn med funktionshinder tvingas leva ovärdiga liv – det är ju vad 

de faktiskt påstår i detta stycket! 

En tänkvärd fråga är väl om t.ex. något längre vårdköer , eller längre 

väntetid på akuten i ett land som vårt är ett ganska lågt pris att betala 

när det innebär att cancersjuka som alls inte fått vård annars får det, att 

pensionärer som annars inte ens fått en diagnos får det – och medicin, 

och barn med funktionshinder som annars inte sett röken av några 

hjälpmedel får möjlighet till ett fullvärdigt liv? 

 

 

 



jämförelse och ett hån mot 

utsatta människor i dag. 

Varför skulle en orättfärdig 

behandling av dessa 

medlemmar i den mänskliga 

gemenskapen vara bibliskt 

korrekt enligt Halldorf, om 

man bara samtidigt stödjer 

en illa förd 

migrationspolitik? 

Det står även att kung 

Jojakim utnyttjade obetald 

arbetskraft. 

Sverigedemokraternas 

politik är raka motsatsen till 

detta då vi vill värna skäliga 

löner och trygga 

kollektivavtal som också är 

en del av den svenska 

välfärden. 

Vi instämmer med Peter 

Halldorf i att det är förenligt 

med kristendomen och att 

stå nära Gud att värna den 

svages och fattiges rätt. Vi 

instämmer däremot inte i att 

det endast är genom 

nuvarande och tidigare 

migrationspolitik som det är 

möjligt. Socialdemokraterna 

vill exempelvis prioritera att 

satsa resurser på att vuxna 

män från Afghanistan utan 

asylskäl ska få stanna i 

Sverige och 

Sverigedemokraterna vill 

dels prioritera flyktingarna 

som inte haft möjlighet att ta 

sig till Sverige och lever i 

mycket utsatta förhållanden 

samtidigt som vi även 

värnar sjuka, barn och 

gamla i Sverige. Vad är det 

som säger att det första  

Sd:s omsorg sträcker sig liksom bara till det egna landet – att andra har 

det mycket värre och att det är därför de vill komma hit är irrelevant i 

sd:s värld – där ska du vara svensk för att problem med vårdköer eller 

dyra mediciner ska ens vara en fråga… 

Vilket är mest orättfärdigt? – att bara se till den egna befolkningen och 

till varje pris vägra låta hjälp till andra kosta något – eller att i någon 

mån sänka välfärdsnivån, men i gengäld låta många fler ta del av den? 

 

SD röstade mot krav på villkor i nivå med kollektivavtal vid offentlig 

upphandling, och vill tillåta fler undantag i LAS. 

(https://arbetet.se/2018/07/13/sd-ar-inte-ett-parti-for-oss-arbetare/) 

Alltså är det för dem OK om folk kommer hit och jobbar för icke 

avtalsenliga löner, att utländska arbetare utnyttjas och att inhemska 

företag inte får chansen vid upphandlingar eftersom de inte 

konkurrerar på samma villkor. En märklig och kluven hållning; man 

kallar sig nationalister, men vill missgynna svenska företag och man 

hävdar att man inte gör skillnad på människor – men har de en annan 

nationalitet behöver de inte ha samma villkor som svenska arbetare… 

(nån mer som anar ett mönster?) 

 

Personligen reagerar jag på ordvalet ”förenligt med kristendomen och att stå 

nära Gud” – det är alltså en tänkbar, men egentligen inte nödvändig 

följd av kristen tro, att värna svaga och fattigas rätt – något som 

rimmar extremt illa med bibeltexter som Matt 25:31-46, Jes 58:1-10 och 

typ hela Amos bok… Gång på gång i GT är det tydliga tecknet på 

avfall just att man inte tar hand om änkor, faderlösa och främlingar. 

 

Här hänvisar man till de ensamkommande med en svepande och 

misstänkliggörande formulering – de är – tydligen allihop – ”vuxna män 

från Afghanistan utan asylskäl”. 

Säkert har fusk och lögner förekommit – men en rejäl grupp ”vuxna” 

är även sådana som pga de galet långa handläggningstiderna hunnit 

fylla 18 medan de väntat, och som under tiden även kommit in i 

samhället här, med skola, vänner, språk osv – men oavsett varför de 

kom är de nu alltså ”vuxna män utan asylskäl” som oavsett nivå på den 

av sd så önskade assimileringen ska kastas ut till ett ”hemland” där 

många inte har något nätverk eller försörjningsmöjligheter kvar.  

 

De vill ”prioritera flyktingarna som inte haft möjlighet att ta sig till 

Sverige” – men har länge drivit en rejäl sänkning av biståndet… 



alternativet är mer 

gudfruktigt än det andra? 

När vi har besökt andra 

länder såsom Jordanien och 

Libanon och sett situationen 

där har vi blivit illa berörda 

och frustrerade över tanken 

på hur otroligt mycket mer vi 

skulle kunna göra om vi 

satsade mer pengar på 

internationell flyktinghjälp. 

Sverigedemokraterna vill 

hjälpa människor på flykt, 

men vi vill göra det på ett 

mer effektivt sätt. 

Vi har även kontakt med 

flera kristna från 

mellanöstern och flera inom 

SD har personligen träffat 

och pratat med den syrisk-

katolske patriarken Ignatus 

Josef III Younan som har 

tackat SD och vår stiftelse 

Hepatica för vårt 

engagemang till stöd för 

förföljda kristna i 

mellanöstern. Han uttryckte 

vikten av ökat stöd till dem i 

deras hemländer där de 

med sina rötter och 

tusenåriga kulturarv har sitt 

hjärta och sin själ. 

Sverigedemokraterna har 

genom stiftelsen Hepatica 

samlat in pengar för att 

stötta flyktingar i Libanon 

och vi har samlat in 70 000 

kronor till stöd för att bygga 

upp ett apotek i den kristna 

byn Maaloula. 

Vi kristna bör förena oss i 

kampen att sprida trons 

budskap och kämpa för 

bevarandet av den kristna  

Det som är mer gudfruktigt är att värna andra även på bekostnad av sin 

egen bekvämlighet. I sd:s värld ställs hela tiden grupper mot varandra: 

Vi får inte hjälpa syriska pensionärer om det kan betyda minsta 

standardsänkning för en svensk dito. Dania från Syrien ska nöja sig 

med en levnadsnivå långt under den värsta svenska ”fattigpensionär” 

med ingen annan motivation än att hon inte heter Daniella och är 

svensk. En grundläggande biblisk princip är att ge inte bara av sitt 

överflöd! ”Jesus svarade: ”Den som har två skjortor skall dela med sig åt den 

som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt.”  (Luk 3:11) 

 

Igen: de vill sänka biståndet, inte ”satsa mer pengar på internationell 

flyktinghjälp”! 

De vill bl.a. ge mer till flyktingläger i närområdet – som i många, om 

inte alla, fall är typexempel på icke-effektiv hjälp. Där finns inga jobb, 

dålig skolgång, ingen väg ut – de liknar i många fall mest förvaring eller 

fängelser i det att man inte ser någon framtid där. Att eventuellt höja 

standarden där en gnutta ändrar inte på det, utan människor måste 

beredas en väg därifrån! 

 

Roas av uttrycket ”kontakt med flera kristna från…” – men oavsett det 

är det anekdotisk bevisföring. Att några enskilda som just de har talat 

med har uttryckt en åsikt som överensstämmer med sd:s bevisar ju 

ingenting. 

Att patriarken tackat dem för att de engagerat sig i stöd till förföljda 

kristna säger heller ingenting. Det är whitewashing av värsta slag när de 

samtidigt inte vill låta konvertiter från muslimska länder stanna i 

Sverige!! 

Jag ser inte motsättningen som sd ser; ökat stöd till dem som kan 

stanna, och en fristad för dem som inte kan det – hur är det motsatser? 

 

Igen – whitewashing och inga motsättningar – varför skulle man inte 

kunna göra både ock? 

Ett apotek i all ära – men det är ju en piss i Mississippi och en något 

förbättrad tillgång till läkemedel är föga tröst för folk vars hem är 

sönderbombade och familjerna splittrade och som i sd:s värld inte får 

söka sig bort från närområdet. 

 

”Trons budskap” – som dock alltså inte bör innehålla det genom hela 

Bibeln centrala engagemanget för de svaga (även från andra länder). 



värdegrunden och 

kulturarvet i Sverige samt i 

stödet för förföljda kristna i 

stället för att splittras på 

grund av missuppfattningar. 

Julia Kronlid, vice 

partiordförande (SD)  

Aron Emilsson, talesperson 

i trossamfundsfrågor (SD)  

Alexander Christiansson, 

riksdagskandidat (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdegrund och kulturarv är bara ännu en version av Jimmie Åkessons 

definition av Gud som ”en uppsättning normer och värderingar” – det är 

också allt Gud tillåtas vara i sd:s värld – en uppsättning nationalistiska och 

konservativa värderingar, i mycket utan någon som helst koppling till Bibel, 

tro eller evangelisk tradition. 

Igen: talet om stöd till förföljda kristna ekar tomt när man samtidigt vill ha 

asylstopp och återvandring – det står ju till och med på valaffischerna. Alltså 

ska förföljda kristna inte kunna fly – och de som är här, inklusive de som 

konverterat här – ska helst skickas tillbaka till de områden där de förföljs! 

Det är inte verkligt stöd, utan bara fina ord! 

 

Vi splittras inte på grund av missuppfattningar, utan för att sd sprider en 

vrångbild av kristen tro och kristna värderingar – en där nationalistisk 

värdekonservatism fått ersätta evangeliet, där en uppdelning av människor 

och ställande av grupper mot varandra fått ersätta tjänande, utgivande och 

kärlek till nästan. 

Det är inget kristet kvar – det är därför vi reagerar! 

 


