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Främlingsfientlighet

ter, inte att fiska röster. Varför kom-
mer de finländska politikerna inte 
med några lugnande ord när det gäl-
ler invandringen till Finland?

Bjurwald hävdar att samma fega 
tendenser kunnat ses i rasismens 
värstingländer: Danmark, Ungern 
och Italien.

– Det viktigaste är röstsiffrorna, in-
te hur medborgarna mår. Politiker-
na är på väg att tappa perspektivet.

De etablerade partierna måste få 
tillbaka förtroendet för sin politik ge-
nom att återta kontakten med väl-
jarna, speciellt utanför huvudstads-
kärnan.

– Sverigedemokraterna har varit väl-
digt aktiva och synliga ute bland van-
ligt folk utanför Stockholm. Männis-
korna har känt att ”de är en av oss”.

Medierna har också en tuffare upp-
gift i att granska populisterna och 

skolorna måste redan i lågstadiet 
börja förebygga rasism. 

Förebyggande arbete
Och sist men inte minst har väljar-
na ett enormt ansvar:

– Makthavarna har idiotförklarat 
väljarna, men med internet är det 
inte svårt att sätta sig in i vad ett par-
ti egentligen står för. Det är bara för 
väljarna att ta på sig de skarpa glas-

ögonen och inte ta allt vad politiker-
na säger för sanning.

Väljer folk ändå att fortsätta sym-
patisera med Sannfinländarna så är 
det dags att ta fram det tunga artille-
riet: debatter, seminarier och studie-
cirklar om främlingsfientlighet. 

– Att vara EU-kritiker är en sak, 
men hur kan man som väljare sam-
tidigt kompromissa om människo-
värdet?

Inom Europeiska unionen krävs 
samarbete mot rasism.

– Det finns ingen straffpunkt mot 
länder där minoriteter förföljs. Även 
om medlemsländerna inte tar rasis-
men på allvar så borde EU göra det, 
säger Lisa Bjurwald.
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BELGIEN
Parti: Vlaams Belang  
(Flamländskt intresse)
Parlamentet: 
!," % eller #$ av #%& platser 
i underhuset. !,% % eller ' 
av (& platser i senaten
Europaparlamentet:  
$ mandat, ),)% av rösterna.
Politik: Förespråkar en 
restriktiv flykting- och in-
vandringspolitik. Motsätter 
sig mångkulturalism.

BULGARIEN
Parti: Ataka (Attack)
Parlamentet: ),( % eller 
$# av $(& mandat.
Europaparlamentet:  
$ mandat, #$ % av rösterna.
Politik: Kritiska till landets 
tre stora minoritetsgrupper, 
zigenare, judar och turkar.

DANMARK
Parti: Dansk Folkeparti
Parlamentet: #'," % eller  
$% av #!) platser.
Regeringen: Stödparti  
sedan $&&#. Partiet har 
inga önskemål om att ingå 
i regeringen, utan stödjer 
regeringen i utbyte mot att 
det får gehör för sin 
invandringspolitik.
Europaparlamentet: 
$ mandat, #% % av rösterna.
Politiska resultat: Invand-
rartest. Strängare immigra-
tionslag, sju år för att få 
permanent uppehållstill-
stånd. Striktare äktenskaps-
lag för danskar som gif-
ter sig med muslimer. En-
ligt regeringsplanen ”Ghet-
tona tillbaka till samhället” 
ska återföreningar för icke-
europeiska familj begrän-
sas, inga bostadsområden 
får ha en majoritet invåna-
re med invandrarbakgrund 

och fram till $&#( ska $&&& 
ghettobostäder rivas.

FINLAND
Parti: Perussuomalaiset 
(Sannfinländarna)
Riksdagen: #) % eller 
') av $&& mandat.
Europaparlamentet: 
# mandat, #& % av rösterna.
Politik: Förespråkar en 
skärpning av asyl- och  
invandringspolitiken.

FRANKRIKE
Parti: Front National  
(Nationella fronten)
Europaparlamentet:  
' mandat, *,'% av rösterna.
Politik: Vill stoppa invand-
ringen särskilt från utomeu-
ropeiska länder.

Parti: Mouvement pour la 
France (Rörelsen för  
Frankrike)
Parlamentet: #,$ % eller  
# av %!! mandat.
Europaparlamentet:  
# mandat, (," % av rösterna.
Politik: Motsätter sig den  
så kallade islamiseringen 
av Frankrike.

GREKLAND
Parti: Laikos Orthodoxos 
Synagermos  
(Folklig ortodox samling) 
Parlamentet: %,* % eller  
#% av '&& mandat.
Europaparlamentet:  
$ mandat, !,$ % av rösterna.
Politik: Vill förbjuda  
invandring från utomeuro-
peiska länder.

ITALIEN
Parti: Lega Nord  
(Norra ligan)
Parlamentet: !,% % eller %) 
av *'& platser i underhuset. 

",' % eller $* av '#% platser 
i överhuset.
Regeringen: Inrikesminister 
Roberto Maroni och två  
ministrar utan portfölj.
Europaparlamentet:  
) mandat, #&,$ % av röster-
na. Största högerextrema 
partiet i parlamentet.
Politiska resultat: Strängare 
immigrationslag. Föräldrar 
måste bevisa sitt medbor-
garskap när de registrerar 
födseln av ett barn. Romska 
läger rivs. Inrikesministe-
riet rapporteras dessut-
om använda sitt inflytande 
också för att utfärda riktlin-
jer till lokala myndigheter 
angående burkaförbud och 
byggstopp för moskéer och 
minareter.
Överlag har antalet rasistis-
ka attacker mot romer ökat 
enormt sedan Silvio Berlus-
conis nya regering kom till 
makten $&&", skriver män-
niskorättsorganisationer i 
rapporten Security à la Ita-
liana: Fingerprinting, Extre-
me Violence and Harrass-
ment of Roma in Italy.

LETTLAND
Parti: Tevzemei un Brivibai/ 
LNNK (Fosterland och  
frihet)
Parlamentet:  
$ av #&& mandat.
Europaparlamentet:  
# mandat.
Politik: Har lettiska språ-
ket som käpphäst. Godkän-
ner inte att ryssar bosat-
ta i Lettland automatiskt 
får medborgarskap. I stället 
måste ryssarna avlägga ett 
språk- och medborgartest.

NEDERLÄNDERNA
Parti: Partij voor de  
Vrijheid (Frihetspartiet)
Parlamentet: #%,% % eller  
$( av #%& platser.
Regeringen: stödparti.
Europaparlamentet:  
( mandat, #! % av rösterna.
Politiska resultat: Burkaför-
bud. Kraftigt minskad icke-
europeisk invandring. En-
ligt en undersökning från 
$&&) överväger hälften av 
landets muslimer, de utgör 
totalt % % av befolkningen, 
att emigrera som en följd 
av Frihetspartiets antimus-
limska retorik.

NORGE
Parti: Fremskrittspartiet
Parlamentet: $$,) % eller  
'" av #*) platser.
Politik: Vill minska invand-
ringen. Anser att invand-
ring och socialskydd inte 
går ihop. 

RUMÄNIEN
Parti: Partidul România Ma-
re (Storrumänska partiet)
Europaparlamentet: ' man-
dat, ",! % av rösterna.
Politik: Slår mot judar, ro-
mer och ungrare. Tror att 
Ungern vill ta över regio-
nen Transsylvanien.

SCHWEIZ
Parti: Schweizerische 
Volkspartei (Schweiziska 
folkpartiet)
Parlamentet: $) % eller 
%" av $&& platser i under-
huset. #' % eller * av (* 
platser i överhuset.
Regeringen: Försvars- och 
idrottsminister.
Politiska resultat: 
Förbud mot att nya 
minareter byggs.

SLOVAKIEN
Parti: Slovenská národná 
strana (Slovakiska  
nationella partiet)
Parlamentet: %,#% eller 
) av #%& mandat
Europaparlamentet: 
# mandat, %,* % av rösterna.
Politik: Starkt kritiska till 
den romska minoriteten.

SLOVENIEN
Parti: Slovenska Nacionalna 
Stranka (Slovenska 
nationalistpartiet)
Parlamentet: %,( % eller  
% av )& mandat.
Politik: Partiets rasistiska  
retorik är speciellt riktad 
mot landets romska  
minoritet.

STORBRITANNIEN
Parti: British National Party 
(Brittiska nationalpartiet)
Europaparlamentet: 
$ mandat.
Politik: Arbetar för att Stor-
britannien ska förbli ”vitt”. 
Vill stoppa invandringen, 
utvisa eller förmå invand-
rare att återvända till sina 
ursprungsländer.

SVERIGE
Parti: Sverigedemokraterna
Riksdagen: %,! % eller $& av 
'() platser i riksdagen.
Politik: Mycket kritisk mot 
det mångkulturella samhäl-
let som de anser hotar det 
nationella arvet och den 
unika svenska kulturen. Fö-
respråkar assimilering av 
de invandrare som finns i 
Sverige, i stället för integra-
tion, samt en starkt begrän-
sad invandring.

UNGERN
Parti: Jobbik (Rörelsen för 
ett bättre Ungern)
Parlamentet: #*,! % eller 
(! av '"* mandat i parla-
mentet. 
Europaparlamentet: ' man-
dat, #% % av rösterna.
Politik: Motarbetar judar 
och romer. Arbetar för be-
gränsad invandring av 
”icke-assimilerbara nationa-
liteter”. Har en paramilitär 
gren, Ungerska gardet (Ma-
gyar Gárda), som inspireras 
av nazitidens ungerska pil-
korsrörelse.

ÖSTERRIKE
Parti: Freiheitliche Partei 
Österreichs (Österrikiska 
Frihetspartiet)
Parlamentet: #!,% % eller  
'( av #"' platser i under-
huset. *,% % eller ( av *$ 
platser i överhuset.
Europaparlamentet: 
$ mandat, #' % av rösterna.
Politik: Arbetar för minskad 
invandring för att skyd-
da den österrikiska kultu-
ren. Politiken riktas speci-
ellt mot muslimer.

Parti: Bündnis Zukunft Öst-
erreich (Alliansen för Öster-
rikes framtid)
Parlamentet: ",! % eller #* 
av #"' platser i underhuset.
Politik: Vill återinföra 
gränskontroller och att 
kriminella utlänningar ska 
avtjäna sina straff i sina 
hemländer.

ÖVRIGT
Xenofoba tendenser är 
heller inte ovanliga bland 
så kallade vanliga partier i 
Europa. Exempelvis i Polen 
är antisemitismen utbredd i 
flera partier. 
Tyskland nämns inte hel-
ler i den här genomgång-
en, men nynazistpartiet Na-
tionaldemokratische Partei 
sitter i delstatsparlamenten 
i Sachsen och Mecklenburg-
Vorpommern.

Källor: Rapporten Extremhögern 
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Riktat mot muslimer, romer och judar
Den här kartläggningen går igenom uttalat främlingsfient-
liga partier som har politiskt inflytande i antingen natio-
nella parlament eller Europaparlamentet och i några fall i 
regeringar. Urvalet begränsar sig till EU:s medlemsländer 
samt Schweiz och Norge.

Det senaste valet till Europaparlamentet hölls i juni $&&). 
'" av de !'* ledamöterna kan klassas som högerextrema 
eller främlingsfientliga. Samarbetet mellan de här ledamö-
terna är brett och man försöker för tillfället bilda en egen 
partigrupp.

Genomgången av de nationella politiska resultaten be-
gränsar sig till exempel från Italien och Schweiz där främ-
lingsfientliga partier sitter i regeringen, samt Danmark 
och Nederländerna där regeringarna har främlingsfientli-
ga stödpartier.

De övergripande konsekvenserna av xenofobin i Euro-
pa är synligast i en ökad romsk utvandring till USA och Ka-
nada och en oroväckande hög grad av diskriminering av 
muslimer. EU:s byrå för grundläggande rättigheter konsta-
terar i en undersökning från $&&) att en av tre muslimer 
har upplevt diskriminering. Undersökningen gjordes bland 
muslimer i +orton medlemsländer. Elva procent av de till-
frågade sade att de hade blivit utsatta för rasistiskt moti-
verade brott.


