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Sverige blev ett uttalat rasistiskt parti nyss invalt i riks-
dagen. I Finland står vi inför ett val där sannfinländar-
na, som inte är fullt så rasistiska som Sverigedemokra-
terna, sannolikt kommer att bli fjärde största parti.
 Som framkommer av Mats Wickströms essä i den-

na tidning kan man inte avfärda sannfinländarnas populari-
tet eller invandrarfientligheten med att hävda att det är halv-
alkoholiserade xenofober som utgör stommen i fenomenet. 
Invandrarfientligheten och sannfinländarnas röster finns  
utspridda över hela befolkningen.

Eftersom den offentliga politiken till stor del handlar om 
att samla röster kommer det antagligen att flirtas mer och 
mer och mindre subtilt med invandrarfientliga stämningar 
i landet allt eftersom valet närmar sig. Flirtat med invand-
rarfientligheten har man i och för sig redan gjort. Det gäller 
att uttala sig tillräckligt vagt för att inte få en klart invandrar-
fientlig stämpel men tillräckligt tydligt för att t.ex. markera 
att man kommer att vara noga med att se till att ingen tillåts 
komma hit och leva av vår välfärd.

Ett centralt problem med det politiska läget är att inget 
av de stora partierna trovärdigt kan påstå sig stå för solida-
ritet med de svaga. Och det hänger ihop med att stora delar 
av befolkningen inte heller står för någon solidaritet med de 
svaga. Den politiska debatten handlar så gott som aldrig om 
övergripande frågor om hurdant samhälle vi ska ha. Vi har 
hemfallit åt att vakta våra egna, ofta snäva intressen, och 
röstar på dem som lovar att vi får behålla de fördelar som 
uppnåtts (om det än för majoriteten av befolkningen nästan 
uteslutande är frågan om en reträtt på alla viktiga områden). 
Detta trots att de flesta seriösa prognoser visar att vi kom-
mer att tvingas skära ner i välfärdsstaten och det som kallas 
levnadsstandard inom snar framtid. Dessa prognoser med 
sina konsekvenser har nästan inte alls diskuterats inför valet. 
Nästa generation kommer sannolikt att växa upp i en klart 
svagare välfärdsstat än det samhälle vi nu har.

När det gäller invandringen; hur ska vi se på de mäns-
kor som kommer hit? Vem ska vi ta emot? Hur ska vi förhålla 
oss till flyktingar? Det kan vara svårt för de stora partierna 
att t.ex. hävda att vi måste ta emot flyktingar eftersom det 
helt enkelt är rätt att göra, oberoende av om dessa mänskor 
är en sk. ”tillgång” eller inte, eftersom det enda språk som 
änvänds är ett nyttospråk och när dessutom de svagaste i 
vårt samhälle hela tiden marginaliseras ytterligare. Det sista 
är ett vanligt argument för att fortsättningsvis hålla vår flyk-
tingkvot på en skamligt låg nivå.

Så länge frågor om social rättvisa och invandring ställs 
mot varandra utan någon riktig diskussion kommer frågor 
som skulle kräva ideologiska ställningstaganden aldrig att 
ställas – konflikten  håller uppmärksamheten borta från de 
viktiga frågorna.  
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