
Om falskt
och äkta hat

DEN 15 DECEMBER trädde lagen om arbets-
kraftsinvandring i kraft, genomdriven av
regeringen och miljöpartiet. Regeringens
uttalade målsättning med ”den största
migrationspolitiska reformen på decennier”
är att förenkla för svenska arbetsgivare att
anställa människor utan uppehållstillstånd i
Sverige eller annat EU-land. Detta ska ske
genom att skrota Arbetsförmedlingens tidi-
gare behovsprövning och låta den enskilde
arbetsgivaren avgöra om det finns behov av
att anställa en arbetskraftsinvandrare. 

Migrationsverkets uppgift blir att, innan
uppehållstillstånd beviljas, säkerställa att
”lönen, försäkringsskyddet och övriga
anställningsvillkor inte är sämre än de vill-
kor som följer av svenska kollektivavtal
eller praxis inom yrket eller branschen”.
Trots att reformen undanröjer en del byrå-
kratiska hinder, kommer det även fortsätt-
ningsvis att vara betydligt lättare för sven-
ska arbetsgivare att anställa inhemsk arbets-
kraft än att rekrytera utanför EU. Därför
får vi troligen inte se någon dramatisk
ökning av direkt arbetskraftsinvandring
från tredje land.

BLAND ASYLSÖKANDE och papperslösa har för-
hoppningarna kring reformen varit stora.
Alliansen, särskilt moderaterna, har i migra-
tionspolitiska debatter de senaste fem åren
ständigt återkommit till mer liberala regler
för arbetskraftsinvandring som en lösning på
de tragedier som utspelar sig i skuggan av
svensk flyktingpolitik. 

De nya reglerna exkluderar dock helt de
15 000 till 30 000 papperslösa som lever i
Sverige utan grundläggande rätt till vård,
arbete, utbildning eller sociala skyddsnät.

För dem erbjuds ingen väg ut ur en rätts-
lös tillvaro. Den nya lagen ger heller
ingen ökad trygghet för de asylsökande
som inväntar besked från Migrationsver-
ket eller migrationsdomstolarna. Enligt
asylrättsgrupper, kyrkor och fackförening-

ar som arbetar med människor på flykt är
tendensen tvärtom redan tydlig:  Refor-
men driver utsatta asylsökande in i en
hetsjakt på anställningskontrakt, som
öppnar för exploatering och lönedump-
ning.

LAGEN ÄR NÄMLIGEN helt utformad utifrån
arbetsgivarens intressen. Reformen låter
asylsökande som fått ett avvisningsbeslut
”byta kö” på plats i Sverige och söka uppe-
hållstillstånd utifrån en anställning. Villkoret
är att de redan arbetat under minst sex
månader när asylansökan avslogs. Den som
ges rätt att leva här som arbetskraftsinvand-

Den nya lagen om arbetskraftsinvandring är migration på
arbetsgivarens villkor, som driver asylsökande in i en hetsjakt
på anställningskontrakt, skriver representanter för Svenska
Hamnarbetarförbundet och Ingen människa är illegal. 
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Redaktör: Kristina Lindquist, 08-522 456 65, debatt@arbetaren.se Arbetaren Zenit 5/20092 Debatt/Insänt

KÄNNER DU JERRYS MORBROR LEO? Varje trogen Seinfeld-
tittare vet att han skyller alla motgångar på antisemi-
tism – även en översaltad soppa. Vissa aktuella ankla-
gelser om antisemitism skulle onekligen ha kunnat for-
mulerats av denne Leo, men det betyder inte att hat
mot judar inte existerar. Ekot rapporterar att de antise-
mitiska attackerna i Europa har ökat kraftigt den senas-

te tiden, med brandbomber mot synago-
gor och misshandel av enskilda judiska
personer. Skillnaden måste vara glasklar:
Detta är antisemitism, kritik mot Israel är
det inte. 

ANTISEMITISM HAR UNDER VECKAN varit ett
återkommande tema på svenska bloggar
och många har tagit upp att Luleå dom-

kyrkoförsamling valde att ställa in tisdagens fackeltåg
till minne av förintelsens offer. Enligt komminister Bo
Nordin kändes minneståget ”malplacerat” med tanke
på Gaza. På liknande sätt har regissören Björn Melin
hoppat av föreställningen Om detta är en människa på
Helsingborgs stadsteater, för att han inte ”klarar att
odla 60 år gamla oförrätter”. Flera skribenter har med
rätta frågat sig på vilket sätt massakern i Gaza omintet-
gör nazisternas förbrytelser mot judar, romer och homo-
sexuella. Och tillagt att det oftast bara är sionister och
antisemiter som menar att staten Israel representerar
det judiska folket som grupp. Jag antar att varken Melin
eller Nordin har sett duscharna eller högarna med män-
niskohår, bara 100 mil från Stockholm? Den som gjort
det klarar nämligen av att tänka på ett ”60 år gammalt”
övergrepp, samtidigt som hon fördömer de krigsbrott
och illdåd som begås i dag. 

DEN 27 JANUARI ska uppmärksammas i många år till. Inte
för att förintelsen i Europa, trots sin rent industriella
omfattning, är det enda folkmord vi bevittnat de senas-
te 50 åren. Utan delvis just för att det som inte fick
hända igen – händer och händer igen.  
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”Skillnaden måste
vara glasklar: Detta 
är antisemitism, kritik
mot Israel är det inte.”

AV

PÅ
Ingen mer ”global
gag rule”! Årets
bästa nyhet, vad
som än händer. 

Försäkringskasse-
kaoset. Hur klarar
sig folk i veckor
och månader?  
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Erik Helgeson 
Svenska Hamnarbetar-
förbundet, avdelning 4

Jag vill panta i Europa
Min brorson ville tjäna extra och städade
stan. Hårt arbete gav fyllda kassar med
tomma burkar och flaskor, men pantauto-
maten sa nej – inga pengar för utländska
burkar. Den som är rädd om miljön som
ung, växer upp och tar ansvar som vuxen
och miljön känner inga gränser. 200 miljo-
ner utländska burkar kastas i Sverige varje
år, vilket skadar både djur och natur. Vi vill
införa ett gemensamt system för pantning i
hela EU. Om fler aluminiumburkar återvinns
så minskar nedskräpningen och dessutom
sparas 95 procent av den energi som går åt
vid nytillverkning. Ett pantsystem för hela
Europa skulle visa att EU inte bara handlar
om urvattnade kollektivavtal och en förlo-
rad demokrati.

Hans Nilsson, kandidat till 
Europaparlamentet för Junilistan

Slopa särbehandlingen 
Att det är dags att slopa särbehandlingen av
kyrkor och andra religiösa samfund, blir tyd-

ligt i debatten om könsneutrala äktenskap.
Varför ska den som vill diskriminera männis-
kor genom att vägra viga homosexuella, få
ägna sig åt myndighetsutövning? Dessutom
förstår jag inte varför det behövs en särskilt
religionsfrihet. Klarar de sig inte med ytt-
rande- och mötesfrihet som vi andra? 

Anna Dahl

VECKANS DEBATTÖRER:

Magnus
Bergström
Ingen människa är
illegal, Göteborg

Varför ska religiösa särbehandlas? 
undrar Anna Dahl.
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