
Sverige – den snällaste kniven i lådan 
 

Min bästa vän – vi kan kalla honom Abdullah – är en företagsam man med stort kontaktnät 
och stor släkt i och utanför Sverige. För drygt ett halvår sedan, mitt i smällkalla vintern, 
hejdades Abdullah och jag på gatan av en man i trettioårsåldern som tydligen kände igen 
Abdullah. Vi stannade till, mannen visade glatt upp något som såg ut som ett pass, och 
Abdullah och mannen utbytte några meningar på arabiska. När vi hade skilts åt frågade jag 
Abdullah vem mannen var.  

”Han har nyss fått permanent uppehållstillstånd”, sa Abdullah. ”Och nu ville han att jag skulle 
följa med ut och fira.”  

”Kommer han från Syrien, direkt från kriget?” sa jag. Abdullah suckade och skakade på 
huvudet. ”Han har bott i Kuwait i många år, och han har ett bra jobb där”, svarade han 
undvikande.  

”Men hur kan han då ha fått permanent uppehållstillstånd?” frågade jag.  

”Han är syrier, och det står i hans papper” sa Abdullah. ”Det tog tydligen tre månader, sen 
fick han sitt uppehållstillstånd, mer eller mindre automatiskt. Så nu kan han äntligen åka 
tillbaka till Kuwait igen.” Jag såg tydligen frågande ut, och Abdullah förklarade:  

”Han har svårt för kylan här i Sverige.” 

”Men varför tog han sig hit överhuvudtaget?” sa jag. Som så många andra hade jag svårt att 
förstå varför någon som redan hade ett hyfsat liv tog det stora steget att bryta upp från sitt 
land, om än tillfälligt. Abdullah ryckte på axlarna. ”Ja du, semester? Äventyr? Jag vet inte så 
noga. Men en bostad – eller bara en adress i Sverige – och ett svenskt pass är guld värt.” 

Visst hade jag läst om att det var vanligt med asylbedrägerier, bland annat i bokserien Inte 
svart eller vitt ..., men saker blir alltid lite verkligare när man hör det direkt från en människa 
man litar på. 

”Men vilka skäl uppgav han?” fortsatte jag. ”Kollade de inte var han hade bott? Och har han 
familj som nu också får komma?”  

”Jag har inte frågat så mycket”, sa Abdullah. ”Vi känner inte varandra så värst mycket.”  

”Han verkade väldigt glad i alla fall”, sa jag. ”Roligt för honom.” 

 

Som man ropar får man svar 

Sedan den händelsen i vintras har Abdullah och jag pratat en hel del om asylinvandringen till 
Sverige och om permanent uppehållstillstånd (PUT). Abdullah har – till skillnad från många 
”godhjärtade” pratkvarnar – direktkontakt med en stor mängd asylsökande, och han tycker att 
det som pågår i Sverige är en katastrof. Hur kan de styrande skicka ut ett sådant budskap? 
frågar han sig. Han talar själv inte svenska, men har noterat att kärnfulla nyckelbudskap i stil 
med ”Alla syrier får stanna” och ”Tack för att ni valde Sverige!” översätts och sprids snabbare 
än vinden via telefoner och facebook.  

Fattar inte svenskarna vad som händer? brukar Abdullah fråga mig. Han berättar om hur 
landsmän till honom, och människor från andra länder i Mellanöstern – vanliga 
medelklassmänniskor – planerar sina resor till Sverige. Mobilerna går varma, planer smids. 
Och han beskriver ingående hur snacket går: Jo, man får en bostad. Ja, utbildning är helt 
gratis. Nej, man måste inte jobba, om man inte har jobb får man pengar av staten. Och jo, du 
hörde rätt, man får betalt för att gå i skolan och lära sig svenska!  



Och jag lyssnar till hans berättelser ur verkligheten med stigande frustration.  

”Men du som träffar så många, några måste väl ändå vara riktiga flyktingar, som har riktiga 
skäl att fly?” försöker jag. För jag vill ju inte att det ska vara så illa som jag hela tiden får 
indikationer på. 

”Men det är ju inte de som kommer i första hand”, säger Abdullah. ”De fattiga i 
krigsdrabbade områden, de kan ju inte ens ta sig hit. Nej, jag fattar inte vad Sverige håller på 
med”, säger han och skakar på huvudet.  

Och han berättar om horder av nyanlända män som först tagit sig till Italien och Frankrike, 
och där har de inte behövt lämna fingeravtryck. Nej, de bara säger att de ska till Sverige och 
då släpps de vidare. Den senaste gruppen av män som Abdullah mött upp i Sverige fick sova 
en natt på en polisstation i Frankrike, men sen släpptes de vidare.  

”De är väl bara glada att bli av med dem”, säger jag. ”Visst är de det”, säger Abdullah. ”Ett 
bekymmer mindre tänker de väl.” 

 

Den stolta stormakten 

Och jag kan mycket väl föreställa mig hur det går till i de där ”första mottagarländerna”. Hur 
tjänstemännen, inte utan en viss skadeglädje, ser mellan fingrarna och låter de tillfälliga 
turisterna fortsätta sin resa mot det hägrande slutmålet. En rimlig reaktion när man har blivit 
kollektivt och offentligt uppläxade av den humanitära stormakten. De kanske till och med 
sitter på sina kafferaster de där tjänstemännen och satsar pengar på hur länge skutan Sverige 
ska klara sig flytande innan den till slut sjunker. Med den humanitära fanan i topp förstås. 

För migrationskolossen i Sverige har fått eget liv och rullar på av ren tyngd och fart, tycks det 
som. Och nu är det för sent att backa bandet, nu går det inte att pudla för hela Europa och 
tillstå att beslut som till exempel PUT till alla syrier kanske inte var så genomtänkt. Men den 
hårdnackade stoltheten kostar. I pengar, och inte minst i tillit och sammanhållning.  

 

Asylkodslotteriet  

Och jag tänker att den som har brutit upp från sitt land och gjort sin investering – för det är 
ändå en stor investering att bryta upp och bekosta en smuggelresa till Sverige – förväntar sig 
full pott. Helt logiskt. Har man kämpat för att uppnå något, blir man sur och besviken när det 
inte blir som man hoppades. Alla som har sökt någon form av bidrag eller stipendium vet vad 
jag talar om. Man sitter och kämpar en vecka med att fylla i papper för att få det där EU-
bidraget på hundratusen, och när man väl får avslag känns det som om man har förlorat 
pengarna. Och om man i det läget ändå lyckas få ett mindre bidrag, säg tusen kronor, känns 
det i besvikelsen närmast som ett hån. 

För Abdullahs del så slits han mellan dubbla lojaliteter – Sveriges väl och ve å ena sidan, och 
asylnykomlingarna som han förväntas hjälpa tillrätta å den andra. Det hindrar inte att jag då 
och då försöker pressa honom lite hårdare:  

”Men du som träffar alla de här lycksökarna”, frågar jag honom, ”säger du någon gång till 
dem vad du egentligen tycker, eller jamsar du bara med?” 

”Jag kan ju liksom inte döma någon enskild”, svarar han, ”men ibland kan jag bara inte hålla 
tyst. De flesta tjatar om samma sak om och om igen när jag träffar dem. De frågar till 
exempel: Hur var det nu, fick man extra bidrag för det tredje barnet? eller: Hur länge kan 
man läsa på SFI med bidrag, och kollar de om man reser hem om man samtidigt hyr ut 
lägenheten i andra hand...? Senaste gången det hände blev jag riktigt förbannad”, fortsätter 



Abdullah. ”Jag sa åt en av dem: ’Du har en bra utbildning, skaffa dig ett jobb och börja betala 
skatt!’ Jag mår illa när jag ser en massa vuxna män sitta och röka vattenpipa hela dagarna och 
bara ta emot bidrag av Sverige! Det är dåligt för dem och det är dåligt för Sverige.”  

Obs! Det är inte konstigt att människor – oavsett etnicitet – tar chansen och gör vad de kan för 
sig och de sina. Att man försöker få fördelar eller förbereder sig för sämre tider. Det är också 
naturligt för de flesta människor att prioritera sin egen familj, sin släkt, sina språk- och 
landsfränder framför andra människor som man inte har så mycket gemensamt med.  

Det är politiker och beslutsfattare som ansvarar för de signaler som sänds ut, och de signaler 
som inte sänds ut.  

 

Blinda eller blundar? 

En sak har jag ofta undrat över: Har migrationscheferna, statsministern, integrationsministern 
med flera inte någon egen Abdullah som de kan prata uppriktigt med och få ett hum om vad 
som pågår? Och om de har det, ställer de uppriktiga frågor då? Och om de gör det, kan man – 
med tanke på deras ställning – förvänta sig att de får uppriktiga svar? Alltså svar som 
beskriver verkligheten på ett korrekt sätt?  

Eller är det så att de som fattar besluten redan känner till att det förekommer en massa fusk 
och bedrägerier och kriminalitet och pass på vift och skenäktenskap och ankarbarn och dubbla 
medborgarskap och smuggeltragedier och trångboddhet och ökade smittorisker och skattefusk 
och utanförskap, och den bristande tillit i samhället som allt detta leder till och som man inte 
fixar hux flux när tilliten väl har krackelerat – men ändå väljer att låtsas som om det regnar? 

 

Fagert tal 

Jag har en känsla av att intensiteten i godhetssnacket från de styrande står i omvänd 
proportion till närheten av en Abdullah-vän, om ni förstår vad jag menar. Ju mer darr på 
rösten, desto färre nära vänner från Långtbortistan. Rätt logiskt egentligen om man tänker 
efter. Den som har en massa positiva fördomar om Den andre, har svårare att inse att Den 
andre är som folk är mest, på gott och ont. Eller: Den som i grunden är ointresserad av att 
umgås med invandrare, snackar högst och yvigast för att dölja det.  

 

När en blind leder blinda 

En dag räcker Abdullah mig ett brev på svenska och ber mig översätta texten till engelska. 
Det är från sonens lärare. Jag hinner läsa de två (2) första orden innan jag avbryter mig.  

”Det är ingen svensk som har skrivit det här”, säger jag, för jag tror först att han har gett mig 
fel papper. Jo, det är sonens klasslärare som skrivit det, hävdar Abdullah. Jag fortsätter läsa ett 
par rader.  

”Nej, det kan inte vara en lärare”, säger jag igen. Men Abdullah säger att det är det. Jag läser 
hela brevet, och jag blir så trött. Det här är ett av skälen till PISA-raset. Det var inte skrivfelen 
i lärarens brev som var det allvarliga – alla kan slinta på tangenten – utan ordvalen, 
grammatiken, meningsbyggnaden, helheten. Är det så smart, att lärare som inte behärskar 
svenska ska undervisa invandrarbarn i svenska? Eller är det av jämlikhetsskäl man kvoterar in 
människor som inte har svenska som modersmål och inte behärskar svenska? Är det för att 
”alla är lika mycket värda”? Fattar man inte ens inom skolvärlden att språket är grunden och 
inträdet till allt annat? Hur tänker man? Offrar man skolklass efter skolklass med barn hellre 
än att underkänna en elev på lärarhögskolan? 



Jag säger till Abdullah: ”Du måste flytta din pojke till en svensk skola med svenska lärare. 
Annars har han inte en chans.” 

 

Med ogrumlad blick 

En minnesbild för ungefär ett år sedan: En av Abdullahs många kusiner kommer till Sverige 
och Malmö. Jag sitter med i bilen när vi guidar honom runt i kvarteren runt Möllevångstorget. 
Kusinen gör stora ögon där han ser ut genom rutorna och jag noterar hans öppna mun, eller 
tappade haka om man så vill. Hans blick växlar misstroget mellan oss i bilen och det arabiska 
gatulivet utanför med alla arabiska småbutiker som ligger sida vid sida. Han ser ut som om 
han inte tror sina ögon. Så brister han ut i ett stort skratt, skakar på huvudet och vänder sig 
mot mig, svensken: ”Är ni inte riktigt kloka? Tänker ni utplåna er själva?” 

Abdullah är troende muslim och går regelbundet till moskén. En dag vänder han sig till mig 
och säger: ”Du, jag är ledsen för ditt land, men ärligt talat, jag tror att Sverige är muslimskt 
inom tjugo år.” 

 

Svensk kultur 

Jag frågar Abdullah: ”Vad säger de asylsökande om Sverige och svenskarna? Är folk 
tacksamma över lag, eller tycker de att Sverige är för slappt?” 

”Det är olika”, svarar Abdullah. ”Men de som är mest positiva, det är de som har barn med 
någon form av handikapp. De älskar Sverige, de är så tacksamma och de tycker det är helt 
fantastiskt här. Och de prisar svenskarna som bemöter deras barn så fint i alla sammanhang. 
Det är de inte vana vid i hemlandet.” 

Jag blir rörd och glad, för det är ju så, man blir gärna lite stolt när man hör något som är bra 
och samtidigt uppfattas som unikt för ens land. Kan det fina bemötandet av funktionshindrade 
sägas vara utmärkande för Sverige? Är det kanske rentav svensk kultur? 

Långvarig fred, god ekonomisk utveckling, sammanhållning och få slitningar ger ett 
samhällsklimat som är gynnsamt för att goda värderingar, medkänsla, civiliserat beteende, 
generositet, solidaritet och djurskydd ska slå rot, växa och till sist internaliseras i 
människornas sinnen.  

 

Söndra och härska 

Men i stället för att värna allt detta, håller de styrande nu på att sjabbla bort det. Det tog tid att 
bygga upp, men det går fort att rasera. I stället för att låta Sverige fortsätta vara ett i alla 
bemärkelser rikt och generöst land som delar med sig av det tankegods i vår kultur som är gott 
och medmänskligt till andra länder, ska allt raseras, späs ut, i jämlikhetens namn tänjas till 
bristningsgränsen så att det blir dåligt för alla.  

I stället för att låta skeppet Sverige segla ut från hamn, mot framtiden, fullt men inte överfullt, 
kan man höra kaptenen beordra med alltmer manisk röst:  

”Lystring gott folk! Det är er kapten som talar! Det står många på kö till båten, så nu 
vill vi se lite solidaritet! Träng ihop er, såja raska på! En till, vi får plats med en till, åjo, 
en till går att klämma in, tänk på alla som avundas vårt fina skepp, kom igen nu gott 
folk, träng ihop er, å en till, å en till, å en till ... Ingen biljett? Men det gör inget ... kliv 
ombord bara, här är vi alla lika mycket värda ... stig på ... fortsätt bakåt ... finns det 
hjärterum så finns det-, hörni! Ge plats åt de ensamma barnen! Stig ombord, stig 
ombord, hur gamla är ni små vänner? ... Jaså? så ni hade föräldrar ändå ... och fruar och 



barn ... Och där kommer morfar och mormor och ... hela släkten? Jamenvisst får de 
också följa med, kliv ombord, här är vi alla humana ... utom fårskallarna som sitter 
under däck och ror och gnäller, men de är obildade och inget att bry sig om ... Hallå där! 
Sluta bråka! Vad då inte får luft?! Öppna era hjärtan! Vasa? Reserverat plats? Betalat i 
förväg? Ha ha! Nej du, den gubben går inte, här är vi solidariska ... Vad då fullt? ALLA 
ska med! Hör ni det, ALLA! Lystring! Det är er kapten igen! Nu är det så här: Det blir 
ingen mat på resan. Nej, ni hörde rätt! Pengarna är slut, det blir inga förmåner, inga 
extravaganser. Men tänk så här i stället: Vi tjänar alla på det här ... App-app-app! Inga 
sura miner! Sluta gnälla, det här är spännande! Aj! Knuffas inte! Seså, ut från 
kaptenshytten! Nej, nu tycker jag att vi gemensamt sjunger We shall overcome så att vi 
överröstar fårskallarna under däck ...” 

Och så började skeppet knaka i fogarna och sjunka, alltmedan folk bråkade och trängdes och 
kippade efter luft. 

Sverigevän och asylrättsvän 
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