
 
Jag anklagar  
Anitkrist”demokraterna”  
 
Tre svenska ungdomar har dött i samband med ett rasistiskt hatdåd i en skola i Trollhättan, en 
skola som var en öppen plats med skola bibliotek och fik där svenskfödda och utlandsfödda 
kunde mötas. Ögonvittnen berättar hur en yngling gick till attack bara mot dem födda i annat 
land, dödade två och blev sen själv dödad av polisen. Är det ett dåd av en förvirrad svensk?  
NEJ! Något har hänt i Sverige. Många flyktingförläggningar har utsatts för (försök) till 
mordbrand. 
.  
Nu talas mest om att öka säkerheten i skolorna. 
Men alla barn och vuxna som dör på flykt från krig för att söka asyl i Sverige och andra 
länder. ? Vad gör vi för dem? 
Dagen efter det rasistiska hat morden gick sex riksdagspartier ut med en gemensam 
överenskommelse helt i linje med SD:s politik att vi bara kan ge tillfälliga uppehållstillstånd 
och utpekar flyktingar som ett problem för Sverige som vi inte klarar av.  
Vad ger det för signaler till svenska folket?	  	  
	  
Rasismen och fascismen visar alltmer sitt avskyvärda tryne.  
Nu med stöd av antikrist”demokraterna”. Först ut var den förre ”krist”demokrat-ledaren 
Göran Hägglund då han i	  DN	  18	  dec	  2014	  föreslog	  tillfälliga	  uppehållstillstånd	  och	  med	  
piskan	  av	  sänkt	  etableringsstöd	  skulle	  motivera	  flyktingar	  till	  att	  ta	  jobb	  som	  inte	  finns	  
eller	  ta	  de	  jobb	  ”riktiga”	  svenskar	  inte	  vill	  ta.	  Det	  tycktes	  för	  Göran	  Hägglund	  inte	  finnas	  
andra	  incitament	  för	  handling	  en	  ekonomism.	  	  
Men	  det	  finns	  en	  mäktig	  kraft	  för	  mänskligt	  handlande,	  KÄRLEK,	  som	  i	  politiken	  stavas	  
SOLIDARITET.	  Hägglund	  tyckte	  mycket	  riktigt	  att	  vi	  måste	  ta	  initiativet	  från	  SD	  i	  
migrationsfrågan.	  Men	  det	  betyder	  inte	  att	  driva	  SD:s	  politik!	  	  
	  Alla	  vet	  att	  tillfälliga	  uppehållstillstånd	  är	  sämre	  i	  ett	  integrationsperpektiv	  när	  
människor	  inte	  vet	  om	  de	  ska	  fortsätta	  få	  leva	  här.	  
Fredrik	  Reinfeldt	  betonade	  att	  uppehållstillstånd	  för	  flyktingar	  ska	  vara	  permanenta.	  Då	  
ställer	  de	  in	  sig	  på	  att	  stanna,	  blir	  trygga	  och	  lär	  sig	  svenska.	  Det	  Reinfeldt	  förstår	  till	  
skillnad	  från	  ekonomisterna	  är	  att	  krigsdrabbade	  människor	  måste	  få	  trygghet.	  Och	  
Hägglund,	  som	  varit	  Socialminister,	  och	  inledde	  sin	  artikel	  med	  beskrivning	  av	  
traumatiserade	  flyktingar,	  borde	  veta	  att	  den	  behandling	  som	  finns	  för	  svårt	  
traumatiserade	  människor	  kräver	  trygghet.	  En	  trygghet	  som	  endast	  kan	  fås	  genom	  
permanent	  uppehållstillstånd.	  Så	  Hägglunds	  förslag	  är	  tortyr.	  Ändå	  fick	  han	  snart	  
medhåll	  av	  ”krist”demokraternas	  ungdomsförbunds	  ordförande,	  och	  nu	  av	  alla	  
riksdagspartier	  utom	  vänstern.	  	  
	  
Det	  är	  lättköpt	  populism	  att	  likt	  SD	  påstå	  att	  vi	  måste	  minska	  satsningen	  på	  flyktingarna.	  
Fredrik	  Schulte	  (M)	  pläderade	  (SvD	  Opinion	  18	  dec	  2014	  )	  för	  att	  Sveriges	  enastående	  
ekonomiska	  utveckling	  möjliggjort	  att	  vi	  har	  råd	  med	  den	  flyktingsatsning	  vi	  har.	  Men	  då	  
säger	  SD	  ”flyktingarna	  tar	  bostäder	  från	  våra	  ”svenska”	  ungdomar	  och	  de	  tar	  antingen	  
”svenskars”	  arbete	  eller	  ännu	  värre	  lever	  på	  våra	  skattepengar”.	  OECD	  har	  i	  en	  studie	  
(International	  Migration	  Outlook	  2013)	  visat	  att	  immigrantfamiljerna	  i	  Sverige	  i	  
genomsnitt	  bidrar	  med	  100	  euro	  per	  år.	  Skattefusket	  uppskattas	  till	  ca	  133	  miljarder,	  
medan	  regeringens	  budget	  för	  migration	  är	  17,4	  miljarder.	  Sätt	  också	  stopp	  för	  
vinsterna	  i	  vården.	  Där	  slussas	  med	  berått	  mod	  8	  miljarder	  kr	  av	  våra	  skattepengar	  i	  
(risk)kapitalisternas	  egna	  fickor,	  ofta	  i	  skatteparadis.	  	  
Vi	  har	  råd	  med	  att	  satsa	  ännu	  mer	  både	  på	  att	  ta	  emot	  flyktingar	  i	  Sverige	  och	  även	  öka	  
bistånd	  till	  länder	  där	  de	  kan	  bo	  kvar!	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
Det	  är	  allt	  tydligare	  att	  Göran	  Hägglund	  tjänade	  den	  girige	  Mammon	  och	  inte	  den	  de	  
svagas	  och	  sjukas	  Gud	  som	  Kristus	  uppenbarar.	  Och	  det	  är	  tydligt	  att	  ”krist”-‐
demokraterna	  fortsätter	  denna	  väg.	  
	  
Nu	  var	  det	  åter	  ”krist””demokraterna”	  som	  första	  parti	  som	  bröt	  december	  överens-‐
kommelsen.	  När	  den	  främlingsfientliga	  opinionen	  tilltar	  vädrar	  ”K”D	  morgonluft	  och	  ser	  
nu	  vägen	  till	  makten	  i	  illa	  dolt	  samarbete	  med	  SD.	  	  
	  
Det	  har	  naturligtvis	  alltid	  funnits	  människor	  som	  p.g.a.	  olika	  mer	  individuella	  
tillkortakommanden	  begått	  våldsbrott	  och	  mord.	  Men	  när	  nu	  etablerade	  partier	  i	  en	  
populistisk	  yra	  ger	  röst	  åt	  den	  största	  synden	  -‐	  vi-‐dom-‐tänkande	  –	  är	  det	  detta	  som	  blir	  
en	  farlig	  drivkraft	  för	  mer	  eller	  mindre	  lättledda	  människor.	  
	  
Längre	  från	  Kristi	  budskap	  kan	  man	  inte	  komma	  i	  politiken	  varför	  de	  förtjänar	  den	  
beteckningen	  som	  en	  kristen	  vän	  använder	  -‐	  	  	  antikrist”demokraterna”.	  
	  
Ni	  som	  kallar	  er	  kristdemokrater,	  hur	  läser	  ni	  Bibeln,	  DEN	  HELIGA	  SKRIFT?	  
	  
”Det	  ni	  gör	  mot	  dessa	  mina	  minsta	  gör	  ni	  också	  mot	  mig.”	  
	  
Hur	  många	  barn	  har	  dött	  och	  kommer	  att	  dö	  på	  vägen	  till	  Sverige	  på	  	  
grund	  av	  det	  vi-‐dom	  tänkande	  	  som	  antikrist”demokrater”	  i	  nästan	  alla	  partier	  driver	  
när	  det	  inte	  ges	  lagliga	  vägar	  till	  Sverige?	  	  
	  
Hur	  vi	  bör	  handla	  uttrycks	  enkelt	  i	  alla	  religioner	  och	  vishetsläror	  och	  som	  Konfucius	  
formulerade	  :	  
”Gör	  mot	  andra	  som	  du	  själv	  vill	  bli	  behandlad”	  
”Gör	  inte	  mot	  andra,	  vad	  du	  inte	  önskar	  att	  de	  ska	  göra	  mot	  dig!”	  

Må Gud välsigna dig med obehag 
inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer 
så att du får leva på djupet av ditt hjärta. 

Må Gud välsigna dig med vrede 
över orättvisor, förtryck och utsugning 
så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred. 

Må Gud välsigna dig med tårar 
att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig,                                                    
så att du kan sträcka ut handen och trösta dem och förvandla deras smärta till glädje. 

Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet 
för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen, 
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt 
för att komma med rättvisa och godhet till alla våra barn och fattiga. 

I vår Herres Jesu Kristi namn. 
Amen 

(Franciskansk välsignelse och bön av Philip Yancey) 

Jan	  Pilotti	  	  
Ungdomspsykiater	  
	  


