Finns det hjärterum…..! ?
Öppna våra hjärtan sa förre moderatledaren Fredrik Reinfeldt. Sen blev det tyst och hjärtat
stängdes. Nu överträffar regerings- och riksdagspartier varandra med att föra ut SD:s ”vi-dom
politik” med att införa tillfälliga uppehållstillstånd, signalpolitik om stängda gränser och att
hävda att vi inte kan ta emot fler flyktingar i Sverige. Om inte Sverige som är ett mycket
glesbefolkat och rikt land kan ta emot fler vart ska de då ta vägen? Vi sitter inte i samma båt
men bokstavligen på samma kosmiska farkost. Vilka ska lämna ”båten
Lennart Bondesson (KD) skriver (NA 10 nov) klokt om flyktingbarnens rättigheter och Marie
Magnusson (KD) skriver (NA 29 okt) kraftfullt mot SD:s ”avskyvärda politik med åtskillnad
av människor som grund”. Men vad gör KD?
KD var det första partiet som, förutom SD, dec 2014 föreslog tillfälliga uppehållstillstånd och
med piskan av sänkt etableringsstöd skulle motivera flyktingar till att ta jobb och då kanske få
stanna. 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.
Alla vet att tillfälliga uppehållstillstånd är sämre i ett integrationsperspektiv. Fredrik Reinfeldt
betonade att uppehållstillstånd för flyktingar ska vara permanenta. Den behandling som finns
för svårt traumatiserade människor kräver trygghet och därför permanent uppehållstillstånd.
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,
julhandeln i år beräknas till 75 miljarder medan regeringens budget för migration är 17,4
miljarder.
Jesus bespisade mer än 5000 människor med fem bröd och två fiskar. En myt? Det finns ett
matematiskt bevis (Banach–Tarski)	
  att om man delar ett mängdklot i minst fem delar kan
man sätta ihop det till två klot lika stor som det första utan hål. Var det detta Jesus kunde?
Kanske, men viktigare - Han visade att om vi delar på det vi har räcker det till alla! Jordens
resurser, Guds gåvor, räcker till alla om vi delar dem rättvist!
Ebba Busch Thor och andra kristdemokrater, hur läser ni Bibeln?
”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.”
(Benediktinnunnan Ruth Fox)
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