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DU KOMMER FRÅN TURKIET, Senegal, Indonesien eller något
annat av de 57 länderna på den svarta, muslimska listan.
Du har sökt dig till Tyskland och hamnat i delstaten
Baden-Württemberg. Nu vill du bli medborgare i ditt
nya land. Varsågod, fyll i den här enkäten:

Ange din inställning till följande påstående: Mänsklig-
heten har aldrig upplevt en så mörk tidsålder som under
demokratin. Innan människan frigör sig själv från demo-
kratin måste hon förstå att den inte kan bringa henne
något gott.

Din dotter/fru vill klä sig precis som andra flickor och
kvinnor. Skulle du förhindra det? Om ja, med vilka
medel?

Föreställ dig att din vuxne son kommer till dig och
berättar att han är homosexuell och vill leva tillsammans
med en annan man. Hur reagerar du?

Vad anser du om påståendet att en hustru måste lyda
sin man och att han kan slå henne om hon inte lyder?

När denna Gesinnungsfragebögen – i Tyskland mer
känd som ”muslimtestet” – infördes år 2006 talade de
ansvariga politikerna om behovet av integration: vi måste
sprida våra grundläggande värderingar till invandrarna. 

Samtidigt avslöjade en tysk tidning att delstatens
invandringsmyndigheter instruerats att känna ”allmän
misstänksamhet” mot muslimska invandrares lojalitet
till Tyskland och betvivla ”den inre troheten” hos dem
som ansöker om medborgarskap.
Att ställa samma frågor till infödda urtyskar kom

naturligtvis aldrig på tal. 

MUSLIMTESTET I Baden-Württemberg är bara ett exempel
från den mörka våg som nu sköljer genom Europas stat-
liga byråkratier. Land efter land inför tester, prov eller
kontrakt för att fastställa rätt karaktär hos invandraren – i
första hand om han eller hon kommer från ett land klas-
sat som islamiskt – och därigenom avgöra om han eller
hon ska få samma rättigheter som andra. 

I Holland gäller ”integrationskontrakt” som bland
annat kan förbjuda invandrare att tala annat än hol-
ländska i offentliga utrymmen. I Frankrike nekades
nyligen en kvinna medborgarskap enbart för att hon
bar ansiktsslöja. 
I Danmark måste alla aspiranter på medborgarskap

skriva under eden ”Jag kommer att arbeta aktivt för att
integrera mig själv och min familj i det danska samhället”
och fylla i ett prov med frågor om danskt samhällsliv, kul-
tur och historia som lär vara så svårt att även danska par-
lamentariker har bommat. 

Och nu har alltså vågen nått till Sverige. Moderaterna
vill införa ett ”svenskkontrakt” där den som invandrar hit
ska betyga sin trohet till svenska värderingar. 

MAKE NO MISTAKE: det här är inte integrationspolitik. Det
är aktiv segregationspolitik. (Vissa) invandrare anmodas
att bli goda svenskar samtidigt som det underförstått
antas att de inte är det och har svårt att bli det. Att ställa
muslimen inför en gesinnungsfragebögen, ett språktest, ett
assimilationsförhör är att från början besvara frågan om
vem som tillhör den äkta gemenskapen och vem som
hotar den. 

Det förutsätts som en självklarhet att vissa människor
är i behov av det normalas överseende. Misstänksam-
heten pyr ur statsapparaten. Inkvisitionen är tillbaka. 
Sverige har som vanligt varit senare än andra länder i

att följa kontinentens reaktionära strömkantring – vår
arbetarrörelse och välfärdsstat har förblivit relativt stark
– men med vår nuvarande borgerliga regering tycks ing-
enting längre vara omöjligt. Och när väl ett tabu har bru-
tits faller snart nästa.

Den nya inkvisitionen

Andreas Malm

EFTER FOLKPARTIETS valframgång 2002 på kravet
om språktest för invandrare och i ljuset av sverige-
demokraternas växande opinionsstöd är moderater-
nas utspel om ett svenskkontrakt kanske inte så för-
vånande. Det ger en fingervisning om att vi kom-
mer att få se mer av populism inför valet och att
det finns en risk för att Sverigedemokraterna får slå
an tonen på ett högst obehagligt sätt.

Moderaterna ska ta ställning till vad de kallar ett
svenskkontrakt på sitt framtidskonvent kommande
helg. Men redan nu är debatten igång. Partisekre-
terare Per Schlingmann tänker sig ett kontrakt som
bland annat innebär att invandrare skriver under
att de accepterar ”svenska” värderingar och att det
ska få konsekvenser för den som bryter kontraktet,
exempelvis i form av ekonomiska sanktioner. 
De exempel som getts har främst handlat om 
jämställdhet: ”invandrare” måste acceptera den
”svenska” jämställdheten.

SOCIALDEMOKRATERNAS Luciano Astudillo är
positiv och tycker sig se likheter med det förslag om
ett etableringskontrakt som Jens Orback lade fram
för några år sedan. Men förslagen saknar likheter.
Etableringskontraktsförslaget innebar ersättning till
nyanlända som inte lönearbetar utifrån en individu-
ell handlingsplan som skulle omfatta antingen
svenskstudier eller en praktikplats. Det är inte prin-
cipiellt annorlunda än att betala ut a-kassa enbart
till arbetssökande eller sjukersättning bara till sjuka.

Att koppla ersättning från stat eller kommun till
värderingar är däremot något helt annat. Till att
börja med finns det ju inga ”svenska” värderingar,

inte ens om jämställdhet. Visserligen har de nordis-
ka länderna stuckit ut bland de liberala demokrati-
erna för sin förhållandevis radikala jämställdhets-
politik, men inte ens genusforskare som ägnat år åt
att vetenskapligt studera detta har kunnat slå fast
att det därmed går att säga att det finns en nordisk
jämställdhetsmodell.

Enligt forskaren Eva Magnusson finns dessutom
ett tjugotal olika politiska betydelser av ordet jäm-
ställdhet – det kan stå för nästan vad som helst.
Vissa lagar har klubbats igenom i jämställdhetens
namn: Som pappa/mamma-månader i föräldra-
försäkringen, att våldtäkt är förbjudet även inom
äktenskapet eller att gemensam vårdnad för 
barnen är vad som gäller vid skilsmässa så länge
föräldrarna kan samarbeta.

MEN DET SOM ÄR lagstadgat gäller redan alla och
behöver inte befästas i ett kontrakt. Det som inte
är lagstadgat däremot, det har alla – svenskar,
invandrare, kvinnor, män, gamla, unga, vänster,
höger, uppe, nere, vilka man än vill peka ut – rätt
att ha olika åsikter om. Kristdemokrater får a-kassa
som alla andra, trots att de vill ha vårdnadsbidrag
som många andra anser undergräver jämställd-
heten. Allt annat vore ju absurt.

Absurt skulle kunna vara ordet som samman-
fattar förslaget om svenskkontrakt. Men låt oss
vara snäppet tydligare. Att göra en uppdelning i 
Vi och Dom, där bara de som invandrat ska för-
binda sig till vissa värderingar, sammanfattas bäst
som: rasistiskt.

RB

”Det orsakar säkert inga
svallvågor i LO-borgen.”
Svenska Dagbladets reporter om Lena Westerlunds
avslöjande: ”Jag är socialdemokrat”. Vi hoppas på stör-
re nyheter framöver från LO:s tillträdande chefsekonom,

och ägnar en tanke åt den avgående, Dan Andersson.

Gröna jobb nu!
1992 till 1994 var arbetslösheten i byggbranschen
25 procent, och starten på den här lågkonjunktu-
ren är lika dramatisk som 1990-talets. Tur då 
att det finns så mycket som behöver byggas och 
byggas nytt för att ta Sverige ur klimatkrisen! 
Så när kommer de gröna jobben, Borg?

Vadå svensk?

Redaktörer: Rebecka Bohlin (RB) och Rikard Warlenius (RW), ledare@arbetaren.se

Får nog ta i lite mer.
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