Immigrationsfakta - Samhällsinformation till hushåll
Demografi - inflöde och nativitet
År 2006 invandrade 95750 personer till Sverige
vilket då var rekord, det högsta antalet något enskilt
år sedan mätningarna startade år 18751. År 2007 slogs
rekordet igen och 99485 personer invandrade2.

båda föräldrarna är födda utomlands för att man ska
anses ha utländsk bakgrund.

Definitionen av vad som utgör "utländsk bakgrund" i
den officiella statistiken ändrades i slutet av 2003,
före dess räckte det med att man själv eller en förälder
var född utomlands. Nu krävs det att man själv eller

Fingeravtrycksregistret Eurodac har införts för att
förhindra att personer skall kunna söka asyl i fler än
ett land. 35,7 procent av de asylsökande i Sverige
2006 fanns redan i Eurodac och kan följdaktligen

Migrationspolitik - utvisningar
Antalet utvisningar som polisen genomför har
minskat på senare år. Under 2007 tvångsavvisades
Elva procent av samtliga asylsökande till
endast 4 personer till Somalia, ingen återvände
industriländerna sökte sig 2007 till Sverige
frivilligt14. Ett problem är att vissa länder, som Iran
4
(UNHCR:s statistik innefattar 51 länder) .
(och tidigare även Irak) vägrar ta emot sina egna
medborgare om de inte återvänder frivilligt. Många
Invandring är inte något storstadsfenomen. Avlägsna av de som inte tvångsutvisats tros leva kvar i Sverige
Sorsele, med bara 2867 invånare, tog år 2007 av
som illegala immigranter.
migrationsverket emot 47 utländska personer som
kommit till Sverige för att söka asyl.11 (Källan visar I början av februari 2008 trädde ett återvändandeavtal
data för alla kommuner i landet)
med Irak ikraft. Eftersom migrationsverket inte velat
chartra plan eller använda sig av de plan som staten
Perioden 1980-2007 har 1 081 780 personer beviljats äger, utan använder sig av reguljärflyg som bara
uppehållstillstånd i Sverige.6
tillåter en avvisad per flygning, hade i mitten av 2008
endast 45 personer utvisats15.
I Danmark har en speciell lag instiftats för att
förhindra att invandrare hämtar en livspartner från
Migrationspolitik - fusk bland asylsökande
hemlandet. Därigenom har man kunnat minska
Den senaste trenden bland asylsökande är de så
andelen av de unga invandrarna som hämtar sin
kallade "ensamkommande barnen". Enligt Allmänna
make/maka från utlandet från 67 procent 2001 till 37 arvsfonden utgör de oftast den äldste sonen i familjen
procent 200613 . Vilka siffror som gäller för Sverige är som skickats iväg av föräldrarna16. En undersökning
okänt.
av svenska myndigheter visade att 87 procent av de
ensamkommande barnen som fått uppehållstillstånd
I invandrartäta områden föder kvinnorna många barn. hade kännedom om var föräldrarna uppehöll sig17.
I Bergsjön i Göteborg, med drygt 14500 medborgare
2004, finns 2008 271 familjer med fyra barn eller
I början av 2007 avslöjades att den irakiska
fler8. I Lärjedalen i Göteborg fanns i mars 2008
ambassaden i Stockholm utfärdat 26 000 falska
ungefär 70 familjer med fler än tio barn registrerade.9 irakiska pass till bl.a syrier och libaneser som genom
Somaliska kvinnor i Sverige föder i genomsnitt 3,9
att uppge sig för att vara irakier lättare kan få asyl19.
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barn.
Migrationsverket menar på att en stor del av deras
resurser går åt till att utreda oklara identiteter.
Demografi - invandrarnas antal och lokalisering Omkring 90 procent av de asylsökande visar inte upp
Av de större städerna i landet är det Malmö som tagit någon form av identitetshandlingar för
emot flest invandrare. I Malmö hade i slutet av år
migrationsverket20. År 2007 saknade 95 procent av
3
2007 45,02 procent av barnen utländsk bakgrund . I alla som sa sig komma från Irak
Stockholm hade i slutet av 2007 27,57 procen av
identitetshandlingar41.
befolkningen utländsk bakgrund och i Göteborg
27,923. För att slippa bo bland svenskar bosätter sig Handläggare på skatteverket menar på att det "inte är
invandrare ofta i ghetton. I Rinkeby hade 89,1 procent helt ovanligt" att personer som ljugit om att de är
av befolkningen utländsk bakgrund i slutet av 2007 7 . irakier för att få asyl vill korrigera uppgifterna om
nationalitet efter att de beviljats permanent
Enligt scb:s befolkningsstatistik fanns i slutet av 2007 uppehållstillstånd.21
97513 personer födda i Irak i Sverige.10
Integrationsverket uppskattade år 2005 antalet
Skatteverket befarar att Sverige är på väg att bli ett
43
muslimer i Sverige till 400 000.
europeiskt center för skenäktenskap.22

utvisas till första asylland23. Sverige har valt att göra
vissa avsteg från denna regel och inte utvisa
ensamkommande som kommit hit via Grekland. Detta
eftersom grekerna håller de ensamkommande
inspärrade i upp till tre veckor medan man avgör om
de är verkliga flyktingar24 eller om de sökt sig till
Europa enbart av ekonomiska skäl.

inkluderar bland annat arbetssökande studenter och
personer i arbetsmarknadspolitiska program som inte
syns i den officiella arbetslöshetsstatistiken.32
I december 2008 förutspådde arbetsförmedlingen att
sysselsättningen kommer att minska med 145 000
personer på två års sikt och att arbetslösheten kommer
att stiga främst bland ungdomar och invandrare. 31

Emellanåt förstör asylsökande sina fingertoppar för
att man inte ska kunna hit dem i Eurodac-registret. 7 För att hjälpa invandrarna klara konkurrensen om
procent av de testade år 2007 kunde man inte få fram jobben har regeringen infört "instegsjobb", vilket
användbara fingeravtryck ifrån26.
innebär att staten betalar upp till 75 procent av
lönekostnaden i två år för en arbetsgivare som väljer
Det går direktflyg mellan Stockholm och Erbil i
att anställa en invandrare istället för en svensk.42
28
irakiska kurdistan . Medan nytillkomna kurder söker
asyl för att "komma undan bomberna" åker de som
Från 15 december 2008 gäller nya regler för
beviljats PUT hem till Irak på semester.
arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES33.
Formellt gäller fortfarande att arbetskraftsbrist skall
I USA har man under 2008 satsat på DNA-testning av råda inom EU/EES för att arbetskraftsinvandring skall
afrikanska anhöriginvandrare, 80 procent visade sig tillåtas men det är numera helt och hållet upp till den
vara bedragare - släktskap kunde ej fastslås.49
enskilde arbetsgivaren att avgöra om så är fallet. Om
en företagare anser att det råder brist på lokalvårdare
På migrationsverket i Sverige förekommer det att
och vill ta hit sin kusin från Afghanistan för att städa
verksamhetschefen ej tillåter att somaliska
så går det bra.
anhöriginvandrare DNA-testas.50
Kollektivavtal är inget formellt krav. Det räcker med
Migrationspolitik - skäl för uppehållstillstånd
"en lön som är bruklig i branchen"56
Av de 99485 som invandrade 2007 var det (utöver en
del kvotflyktingar) endast 1113 som fick
Invandrarnas betydelse för samhället
uppehållstillstånd på grund av att migrationsverket
Säkra siffror för Sverige saknas, men i Oslo
ansåg att de var flyktingar i enlighet med riktlinjerna i uppskattas uppemot 70 procent av de somaliska
FN:s flyktingkonvention. Betydligt fler, 29515 fick
männen knarka khat.35 Ett annat problem för många
uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. somalier att klara konkurrensen om jobben är att de är
14146 personer fick uppehållstillstånd för att de
analfabeter.36 Invandrare från mellanöstern är
ansågs vara "skyddsbehövande" eller ha "synnerligen sjukskrivna 75 procent mer än etniska svenskar, vad
ömmande skäl". Dessa är samlingsbegrepp för skäl
gäller förtidspensioneringar är skillnaden ännu
för uppehållstillstånd som det inte finns stöd för i
större37. Den senaste tillgängliga statistiken, från
FN:s flyktingkonvention men som Sverige valt att
2002, visade att drygt 35 procent av männen och 20
införa på eget bevåg27.
procent av kvinnorna från Irak, Afghanistan och
Somalia hade sysselsättning36, vilket innebär att de
År 2006 valde svenska staten att bevilja PUT åt
arbetar minst en timme per vecka.
14823 personer som befunnits inte vara flyktingar
eller ha andra giltiga skäl för uppehållstillstånd men Perioden 1997-2001 var det 5,0 gånger så vanligt att
som vägrat acceptera utvisningsbeslut och stannat
invandrare registrerades som misstänkta för
kvar i landet illegalt.
våldtäkt/försök till våldtäkt än att etniska svenskar
registrerades. För rån och dödligt våld/mordförsök var
Illegal invandring och arbetskraftsinvandring
motsvarande kvoter 4,1 respektive 4,2.38 Av de intagna
De svartarbetande illegala invandrarna har blivit fler på svenska fängelser är 27 procent utländska
på senare år. Fackförbundet Fastighets uppskattar att medborgare.39 På sveriges största anstalt för
ungefär 4000 illegala invandrare arbetar svart som
våldtäktsmän kan majoriteten ej delta i terapin. De
städare29, arbeten som annars kunnat gå till hederliga talar för dålig svenska.45
skattebetalande svenskar. Hälften av alla landsting ger
idag illegala tillgång till skattefinansierad sjukvård på Inom gymnasieskolan i Karlskrona tvingas man anlita
samma premisser som svenska medborgare30.
väktare för att skydda de blonda kvinnliga eleverna
från rasistiska trakasserier.46
Svenskt Näringsliv räknar med att 700 000 personer
i augusti 2007 var öppet eller dolt arbetslösa vilket
DO vill förbjuda oss att sjunga "Den blomstertid nu

kommer" på skolavslutningarna. Muslimerna kan bli brottslighet de då närmast föregående 33 åren..53
kränkta.47
Riksdagspartisternas brottslighet fick inte lika mycket
spaltutrymme.
Sverige slog rekord i antal nyupptäckta HIV-fall
2007. Hälften av de nyupptäckta fallen bestod i
Invandrarnas politiska preferenser
invandrare som smittats innan de flyttade till
Socialdemokratiska arbetarepartiet har ett starkt fäste
Sverige40. Endast hälften (45 procent 2007) av de
i de snabbväxande invandrargrupperna. I Rosengård
asylsökande gick med på att genomgå det frivilliga
fick socialdemokraterna 72,5 procent av rösterna i
HIV-test som asylsökande erbjuds. Socialstyrelsens valet 200634, i Rinkeby 60,97 .
smittskyddsenhet menar på att den låga andelen som
genomgår testet medför risk för AIDS-spridning från Högskolorna
invandrare som ej vet om sin sjukdom.
Antalet utländska studenter som söker sig till Sverige
har ökat på senare år. Höstterminen 2008 sökte
exempelvis 24000 utlänningar till högskolan i
Medias falska verklighetsbeskrivning
När Hagamannen greps hade media publicerat namn Dalarna, majoriteten från Pakistan och Nigeria.
och bild inom några timmar. Med "Smygaren", enligt Sverige är det enda Schengenland som erbjuder gratis
högskoleutbildning på hög nivå till alla, oavsett
Jerzy Sarnecki en av "de allra värsta
51
överfallsvåldtäktsmännen i svensk historia" har nationalitet.
media valt en annan hållning. Smygaren greps i juni
För att vidga rekryteringsbasen vill Säpochefen att det
2008, är dömd för sex våldtäkter och ett
våldtäktsförsök men media har valt att inte publicera ej längre skall krävas godkänt prov i språket svenska,
svenskt medborgarskap eller simkunnighet för att man
vare sig namn eller bild vilket kan ha att göra med
skall kunna antas till polisutbildningen.54
mannens etniska bakgrund.
Inför valet 2006 visade tidningen Expo att nästan tio
procent av de sverigedemokratiska
kommunfullmäktigekandidaterna var dömda för icketrivial brottslighet de då närmast föregående femton
åren 52. Expressen skrev en artikel titulerad "En röst
på SD är en röst på brottslingar" och Aftonbladet
presenterade en lista på dömda sverigedemokrater och
deras brott.
Brottsförebyggande rådet kunde visa att närmare 27
procent av de manliga
kommunfullmäktigekandidaterna från
riksdagspartierna var straffade för icke-trivial

I förlängningen
Nyamko Sabuni kallade i november 2008 till en
konferens i syfte att komma fram till hur vi i Sverige
ska kunna "hitta den gemenskap som kan ersätta

den gemensamma religionen, kulturen eller
språket."55
Nyamkos frågor är högst relevanta om vi tillåter
massinvandringen att fortsätta.

Sverige är ett fritt och demokratiskt land. Sveriges migrationspolitik avgörs av hur du röstar i de
allmänna valen. Du väljer själv om du ska rösta på något av massinvandringspartierna eller inte.

PS.
Ta reda på fakta. Använd internet. Lita inte blint på journalisternas rapportering.
För att få ta del av en ärligare bild av verkligheten än den som presenteras i media rekommenderas
du att bekanta dig med bloggosfären. De ledande bloggarna finns att tillgå hos bloggtoppen:
http://www.bloggtoppen.se/kategori/politik/
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