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med hunden häromdagen träffade jag en
granne som jag är ytligt bekant med. Vi stod och tittade på ett par
slamrande grävskopor som jämnade till marken där det skulle byggas
ett nytt bostadshus. Plötsligt utbrister han: »Dom är för många nu«.
Det tog en stund innan jag insåg att det var invandrarna han menade.
Som om han förutsåg att det var invandrare som det nya huset skulle
fyllas med. Dom är för många nu. Jag hade hört andra säga samma
sak på spårvagnen och i väntrummet på sjukhuset.
»För många, hur då menar du?«, frågade jag honom.
»Ja, men det är ju massor av invandrare som bara kommer hit och får
en massa pengar i understöd och som tar jobben för våra ungdomar.«
Jag surnade till litet. »För många, säger du. Men vet du hur det skulle
gå i Sverige om alla dom som har invandrarbakgrund skulle lämna
landet?«
»Nä, men dom är för många nu. Dom kostar för mycket.«
»Hur tror du det skulle se ut om vi inte hade några människor med invandrarbakgrund som körde våra bussar och våra spårvagnar och
taxibilar? Det skulle bli glest i trafiken. Du skulle behöva vänta mycket
länge på att få en skjuts dit du skulle.«
»Ja, men vi har inte råd att kosta på invandrarna så mycket om vi ska
kunna betala skola, vård och omsorg för våra egna.«
»Du, det är faktiskt så att det är en mycket lönsam affär för oss att ta
emot invandrare. De flesta flyktingar som kommer hit har en god utbildning som Sverige inte har behövt betala ett öre för. De arbetar och
betalar skatt och bidrar till att landet utvecklas.«
»Ja, men vi får ju inte behålla det som är svenskt längre. Den svenska
kulturen försvinner ju.«
»När du blir gammal och orkeslös och sjuk så lär du inte bekymra dig
om vår kultur är svensk eller inte. Då kommer du att vara mycket
tacksam för alla med invandrarbakgrund som hjälper dig i hemvården, på vårdcentralen och sjukhuset. Om dom inte fanns skulle du behöva vänta mycket länge innan någon tog hand om dig.
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Jo, men visst är dom för många nu. Dom som vill tvinga tillbaka flyktingar till elände och död i det land de flytt från. Dom som har stängt
inte bara sina hjärtan, utan också sina hjärnor. Dom som skulle förvandla Sverige till ett fattigt och obarmhärtigt land om de fick makten.

