
 
Sverige går en ulykkelig fremtid i møde. 
 

Af Mogens Camre. 

Udviklingen i Sverige er foruroligende. Et flertal har besluttet, at holde mindretallet, 
Sverigesdemokraterne uden for politisk indflydelse. Det er selvfølgelig lovligt for et politisk 
flertal at sætte sin politik igennem, men et demokrati kendes også på, hvordan det 
behandler sine mindretal. I svensk politik er der nu kun ét mindretal, 
Sverigesdemokraterne, og deres vælgeres mening tolereres ikke i det autoritære svenske 
samfund. 
 
Det er mere end almindelig uklogt at udelukke et så stort mindretal fra politisk indflydelse, 
men Sveriges flertal vil næppe lytte. De fatter ikke, hvad de gør ved landet, selv om de har 
fået alvorlige advarsler. Olof Palme, den ekstremt socialistiske socialdemokratiske 
statsminister, blev myrdet på åben gade i 1986. Mordet er aldrig opklaret, men mange 
antager, at mordet var begrundet i Palmes politik, som sigtede på at gøre Sverige 
socialistisk. I 2003 blev Sveriges udenrigsminister Anna Lindt myrdet i et stormagasin i 
Stockholm. Morderen var en serbisk immigrant, som oplyste, at ham havde begået mordet 
for at tage hævn over Sveriges støtte til de muslimske kræfter på Balkan, som var i konflikt 
med serberne. 
 
De reaktioner mod islamiseringen af Sverige, som ses i den senere tid, er et forvarsel om, 
hvad der sker, når demokratiet skubbes til side. Når en million menneskers protest mod 
befolkningsudskiftningen i Sverige undertrykkes, er det en åben opfordring til at tage 
udemokratiske midler i brug. Sverige er på vej mod kulturel opløsning og økonomisk 
deroute, og selv om svenskernes flertal gennem flere år er blevet hjernevasket til at tro på, 
at Sverige ikke tilhører svenskerne men rettelig bør foræres til muslimske indvandrere, må 
man gå ud fra, at der er kræfter tilbage i Sverige, som vil gribe til midler, som politikerne 
forstår. 
 
Sverige går en ulykkelig fremtid i møde. 
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Sverige går planken ud 
by Lars Hedegaard 27 december, 2014 

Med ”Decemberoverenskomsten” har den svenske regering og opposition gennemført en 

forfatningsomvæltning, hvis formål er at holde store dele af vælgerne uden for demokratisk 

indflydelse. 
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Fra og med i dag, lørdag den 27. december 2014, har Sverige i realiteten kun to partier: På den ene 

side De forenede Partier (Socialdemokraterne, Miljøpartiet, Moderaterne, Centerpartiet, 

Kristdemokraterne og Folkepartiet) og på den anden Sverigedemokraterne, som er landets eneste 

oppositionsparti. Dvs. så længe det får lov at findes og stille op til valgene i håbet om at dets stemmer 

bliver optalt. 

Man kan også beskrive det nye politiske system på en anden måde, nemlig som et 

toparlamentssystem. Officielt regeres Sverige af Riksdagen. Uofficielt, men i realiteten, af et 

skyggeparlament bestående af De Forenede Partier, der aftaler alt indbyrdes – uden at offentligheden 

får indblik i forhandlingerne. Riksdagen optræder derfor som et slags ekspeditionskontor for allerede 

trufne beslutninger. 

  

Det var en glad og stolt statsminister Stefan Löfven, der kl. 10.30 kunne træde frem på tv og forkynde, 

at De Forenede Partier havde indgået en såkaldt “Decemberoverenskomst”, der betyder, at hans 

regering er fredet frem til det ordinære valg i 2018 og at der altså ikke bliver udskrevet noget nyvalg den 

22. marts, som han havde bebudet. 

Overenskomstens hovedindhold er, at den siddende regering får garanti for, at dens finanslov ikke vil 

blive nedstemt, dvs. at Löfven vil kunne regere uforstyrret. Og da overenskomsten går til det følgende 

ordinære valg i 2022, gælder det også en eventuelt kommende borgerlig statsminister. 

Uanset hvilken regering Sverige har de næste otte år, vil den i realiteten kunne regere diktatorisk, fordi 

finansloven er fundamentet for enhver anden politik. Det er finansloven, der sætter grænserne for hvad 

man kan gøre på de tre politikområder, som De Forenede Partier har proklameret, at de vil samarbejde 

om: forsvar/sikkerhed, pension og energi. 

  

På pressekonferencen talte samtlige seks partiledere henført om nødvendigheden af at Sverige kan 

styres under “ordnede former” og “stabile forhold” og de faldt hinanden om halsen med taksigelser for, 

at de alle ville bidrage til at “tage ansvar for Sverige”. 

Ingen af partilederne sagde et ord om den overvægtige elefant i svensk politik, nemlig 

masseindvandringen, der er så udgiftskrævende, at den med garanti vil kuldkaste forudsætningerne for 

enhver finanslov. 

  

Det var SVT’s politiske kommentator, Kerstin Holm, der som optakt til pressekonferencen røbede det 

egentlige formål med Decemberoverenskomsten, nemlig at stoppe Sverigedemokraterne. Det vil sige 

holde partiets over en million vælgere – ifølge de seneste opinionsmålinger – uden for demokratisk 

indflydelse. 

Alle disse svenskere har nu fået den sure julegave, at de kan stemme så tosset de vil. Med mindre SD 

skulle opnå mere end 50 pct. af stemmerne, bliver der ikke taget ringeste hensyn til deres vælgeres 

ønsker og bekymringer. 

Folkepartiets leder Jan Björklund sagde det tydeligst: Det drejer sig om at holde “misnøjepartierne” væk 

fra indflydelse. 



  

I gamle dage forudsatte man, at oppositionen var misfornøjet med regeringens politik. Det var derfor 

den var i opposition. Men Decemberoverenskomsten afskaffer politik i gammeldags forstand. Ingen, der 

står uden for den store forbrødring i Sveriges skyggeparlament, vil blive hørt. 

Hvad så med indvandringspolitikken? Den kommer vi til at løse på en “god måde”, meddelte Stefan 

Löfven. Det må forstås på den måde, at De Forenede Partier vil træffe beslutning uden om Riksdagen – 

og uden at befolkningen får noget at vide, inden den bliver præsenteret for et fait accompli. 

  

Det er fuldt forståeligt, for De Forenede Partier er naturligvis fuldt bevidste om, at den svenske 

forfatningskrise er affødt af årtiers katastrofale og ansvarsløse indvandringspolitik, som de for alt i 

verden ikke vil drøfte med folket. 

De Forenede Partier regner nu med, at de kan promenere splitternøgne gennem Sverige de næste otte 

år og at eventuelle uartige drenge, der siger, at de ikke har noget på, vil blive fjernet af myndighederne 

og hængt ud i pressen. 

Og i øjeblikket er det svært at, hvad der skulle kunne spænde ben for deres triumftog. 

  

Det skulle da lige være det økonomiske sammenbrud, som deres indvandringspolitik med garanti vil 

medføre. 

Men som en fransk adelskvinde er citeret for at have sagt få år før enevældens sammenbrud i 

1789: “Après moi, le déluge.“ Efter mig syndfloden. 

Men hvem bekymrer sig om syndfloden, så længe man har magten? 


