
svensk?
Södertälje er den kommune i Sverige, der er
udsat for den mest massive indvandring. I
2007 tog kommunen imod flere irakiske
flygtninge end USA og Canada tilsammen.
Og det fortsætter: Hvis antallet af syriske
flygtninge til Södertälje afspejlede kommu-
nens størrelse, skulle man sidste år tage
imod 74. I stedet kom der 920. Den store
indvandring har fået en del svenskere i Sö-
dertälje til at stemme på SD i byen, men det
har nu ikke givet partiet nogen reel indfly-
delse. Et solidt flertal i kommunen af Social-
demokraterna, Miljöpartiet og Vänsterparti-
et kan ignorere de fem mandater fra SD – og
gør det.

»De andre partier vil ikke rigtigt have no-
get med os at gøre. Så vores taktik lokalt er
at blive stadig mere synlige i pressen. Derfor
fremsætter vi en del forslag, som kommu-
nalbestyrelsen er nødt til at sætte til be-
handling i et underudvalg. Selv om de al-

drig har en chance for at blive vedtaget, bli-
ver de omtalt i pressen, og dermed får stadig
flere vælgere øje på os,« siger Tommy Hans-
son.

Hvor meget koster indvandringen?
Eksempelvis har SD i Södertälje foreslået, at
kommunens økonomikontor skulle regne
ud, hvor meget indvandringen til Södertälje
koster kommunens skatteborgere. Partiet
har også fremsat forslag om forbud mod, at
muslimske kvinder går med burka på kom-
munale arbejdspladser. Endvidere har parti-
et foreslået overvågning med videokameraer
i udsatte boligområder med megen uro og
kriminalitet. Alle forslag blev stemt ned af
flertallet. Men nu sætter Tommy Hansson
sin lid til, at valget i september – både på
landsplan og på kommunalt plan – vil give
Sverigedemokraterna flere mandater og
større indflydelse. 

Han og de øvrige kommunale partifor-
mænd håber på, at partiet er ved at have
vredet sig løs fra fortidens greb på indvan-
dringsspørgsmålet. Svenskerne har i årtier
haft en grundlæggende positiv holdning til
indvandring. Det skyldes bl.a. en meget
længere historisk tradition for arbejdskraft-
indvandring, en opfattelse af, at fællesska-
bet i det svenske Folkhemmet er for alle –
også for folk udefra – samt en international
og antinationalistisk politik under bl.a. den
socialdemokratiske statsminister Olof Pal-
me. Alt sammen holdninger, der har bety-
det langt mere åbne arme blandt svenskerne
end i befolkningerne i andre europæiske
lande. 

Kritik skaber mislyd
Med sådan en kammertone har kritik af ind-
vandring til alle tider skabt mislyd. Derfor
var det helt naturligt for gennemsnitssven-
skeren at lægge afstand til Sverigedemokra-
terna, da partiet blev dannet i 1988. Dels
fordi en af partiets første formænd havde
været aktiv i et nynazistisk parti, dels fordi
partiet stort set kun slog sig op på den ene
mærkesag, modstand mod indvandringspo-
litikken. 

Det viser forskellen til Danmark, hvor det
første indvandrerkritiske parti, Fremskridts-
partiet, som udgangspunkt havde et langt
bredere politisk fundament – bl.a. i prote-
sten mod skattetrykket. Først senere blev
udlændingepolitik partiets kerneområde, så
fundamentet var bredere, da intern strid i
Fremskridtspartiet i 1995 førte til dannelsen
af Dansk Folkeparti. 

Hos Sverigedemokraterna har man fået
rystet billedet af alene at været et ekstremt
indvandrerfjendsk parti af sig, mener Tom-
my Hansson.

»Nu er vi et parti, der også har mærkesa-
ger som bedre ældrepleje, strammere retspo-
litik, styrket forsvar og bedre velfærd på vo-
res program. Nu kan de politiske modstan-
dere ikke bare affærdige os med, at vi kun
vil tale om indvandring, og det giver os
langt større folkelig appel,« siger Tommy
Hansson. Hans og Sverigedemokraternas vi-
sion for Sverige kan derfor bredes ud:

»Vi ønsker at begrænse indvandringen
meget kraftigt, fordi indvandringen koster
milliarder for det svenske samfund. De pen-
ge, vi dermed sparer, skal bruges til de sven-
skere, som har været med til at bygge det
svenske velfærdssamfund op. De skal bruges
til bedre ældrepleje, skattelettelser til pen-
sionister, mere velfærd for svenskerne, flere
ressourcer til politiet og et stærkere forsvar.
Det er logisk, og det hænger sammen,« siger
Tommy Hansson.

Også kulturel skepsis
Men der er ikke kun økonomiske årsager til,
at indvandringen bør begrænses, fortsætter
den lokale Södertälje-formand.

»Der rejser mange personer ind i Sverige
med helt andre kulturelle og religiøse bag-
grunde, og det kan lede til etniske modsæt-
ninger, som vi for eksempel så det i mange
Stockholm-forstæder sidste forår, hvor unge
satte ild til biler og skoler og kastede sten
mod politifolk og brandmænd. Der sker en
stadig større opsplitning og en stillen sig
uden for det svenske samfund.«

Tommy Hansson understreger, at han og
SD ikke ønsker at lukke de svenske grænser
totalt af for indvandring. Han ser selv posi-
tivt på de danskere, tyskere og englændere,
der er kommet til landet for at arbejde. Men
der er en bestemt gruppe, han især gerne vil
holde uden for Sveriges grænser.

»Der er nu op imod en halv mio. musli-
mer i Sverige. Mange af dem har en helt an-
den kultur end os almindelige svenskere. De
vil kræve, at samfundet skal tilpasse sig
muslimske værdier og regler. Det bliver et
opsplittet og segregeret samfund, og det ser
vi som en trussel. Vi ønsker, at den svenske
kultur skal være overordnet de andre. Vi vil
ikke lukke grænserne for muslimerne, men
vi vil begrænse indvandringen af dem,« si-
ger Tommy Hansson.

Han håber på, at Sverigedemokraterna vil

kunne blive tungen på vægtskålen i både
Riksdagen og i flere kommuner efter valget
til september – og han skæver til Danmark
og Dansk Folkeparti som en model.

Vil kopiere Dansk Folkeparti
Han henviser til, at den danske socialdemo-
kratiske statsminister Poul Nyrup Rasmus-
sen ved Folketingets åbning i oktober 1999
om Dansk Folkeparti sagde følgende:

»Stuerene, det bliver I aldrig.«
Og han konstaterer, at Dansk Folkeparti i

næsten 10 år havde massiv politisk indfly-
delse ved at sikre VK-regeringen den ene fi-
nanslov efter den anden – mod betaling i
form af stramninger på udlændingepolitik-
ken.

»Den model kunne vi godt forestille os
gentaget i Sverige,« siger Tommy Hansson,
der selv mener, at partiet har noget at bygge
sin forhåbning på.

Sverigedemokraterna kom for første gang
over spærregrænsen på 4 pct. til Riksdagen
ved valget i i 2010. 

Men alle de andre partier i Riksdagen er
hidtil gået sammen om at betragte Sverige-
demokraterna som – med en dansk formule-
ring – ikke stuerene – og tager afstand fra
SD, som de anser for at have uacceptable,
fremmedfjendske og usvenske holdninger .

Spørgsmålet er, om Sverigedemokraterna
kan følge den danske model og blive en
stueren forligspart? Det vil i høj grad afhæn-
ge af, hvor stærk SD bliver efter valget, og
partiet er godt i gang med at gå på hugst ef-
ter stemmer fra de store partier, siger valg-
forsker Henrik Oscarsson, der er professor i
statsvidenskab fra Göteborgs Universitet.

»Sverigedemokraterna vokser i hovedsa-
gen i grupper blandt de unge, lavtuddanne-
de mænd, som er karakteriseret ved en lav
tillid til politikere og en utilfredshed med
samfundsudviklingen. SD opfanger en util-
fredshed, der strækker sig længere end blot
indvandrings- og flygtningespørgsmål. Det
gælder nu også frustration over arbejdsløs-
hed, kriminalitet, velfærd og ældrepleje. In-
gen af de andre partier har haft held med at
opfange denne frustration hos vælgerne, så
SD har for øjeblikket ingen konkurrence i
dette vælgersegment. Om de vil have nogen
chance for en dag at blive tungen på vægt-
skålen? Det er nok for tidligt at sige,« siger
Henrik Oscarsson.

Tommy Hansson i det lokale 
partikontor for Sverige-
demokraterna i Södertälje, 
hvor han drømmer om samme
indflydelse til partiet, som 
Dansk Folkeparti havde i 
Danmark under VK-regeringen.
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SVERIGEDEMOKRATERNA

Indvandrerkritisk parti
vinder frem

N Navn: Sverigedemokraterna.
N Slogan: Tryghed og tradition.
N Partisymbol: Blåsippa (blå 
anemone, der er gul og blå).
N Stiftet: 1988.
N Valgt til Riksdagen første gang
i 2010.
N Spærregrænsen er 4 pct. 
Sverigedemokraterna fik 5,7 pct.
N Antal mandater i Riksdagen: 
20 (af 349).
N Repræsenteret i 246 kommuner
(af 290).
N Repræsenteret i 15 regioner 
(af 21).
N Formand: Jimmi Åkesson.
N Vælgertilslutning ved Riksdags-
valg:
1988: 0,02 pct.
1991: 0,09 pct.
1994: 0,25 pct.
1998: 0,37 pct.
2002: 1,44 pct.
2006: 2,93 pct.
2010: 5,70 pct.

Sverige tager imod syv gange så 
mange asylsøgere og familie-
sammenførte som Danmark, og 
svenskerne giver alle flygtninge 
fra Syrien permanent opholds-
tilladelse på stedet. 

Jyllands-Posten undersøger 
i en artikelserie årsager til og 
konsekvenser af den svenske 
indvandringspolitik.
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