
SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSTA MINISTERPOST 
 

Ett viktigt mål har uppnåtts av Sverigedemokraterna i och med att de lyckats få 
en av de sina (men knappast en av de våra) på en taburett i ministären Rein-
feldt. 
 
Statsminister Reinfeldt har visat en faiblesse för att till ministrar utse personer 
som ej betalar tv-licens. Två nytillsatta fick efter visst rabalder lämna regering-
en, men detta statsråd tilläts bliva vid sin portfölj. (Personen i fråga hade råkat 
bli blind beträffande bestämmelsers och paragrafers giltighet när det gällde 
dess egen person och skyllde denna blindhet på ungdomligt oförstånd. Som 
genom ett trollslag upphörde detta över en natt i och med erbjudandet om en 
befattning som departementschef som skulle kunna genomföra sina ideologiska 
mål.) 

Statsvetare säger sig ana en hemlig kontakt med sverigedemokraterna. 
Såsom Reinfeldt kallt torde kalkylera med, kan dessa efter nästa riksdagsval få 
en eller annan plats i riksdagen och utgöra ett stöd för fortsatt regeringsinne-
hav, och för att garantera detta stöd får det officiellt moderata statsrådet vara 
kvar på sin post, där inte det kommer att stupa men många, många andra få 
erfara att Sverige inte är ett land där medmänsklighet och respekt för män-
niskovärde spelar någon roll i praktiken. Alliansen i en ohelig allians, i den 
praktiska politikens intresse – det gäller ju att bevara och försvara makten. 

 
SVT har också en faiblesse: att hålla sig väl med makthavare. Trots att det är 
välbekant att statsrådet ej som andra svenska medborgare, som innehar en tv-
apparat, erlagt tv-licens, tillåts det framträda i rutan. Nåja, säger nu någon, det 
får ju andra brottslingar också göra. Men varför i all världen är man på SVT så 
flat att man ej i presentationsremsan fogar ordet “tv-licensskolkare” till upp-
giften om namn och befattning? 
 
På grund av SÄPO:s regler är det här omöjligt att visa ett fullgott foto. Det 
enda som står till buds är en censurerad bild: 
 

 
 

Emellertid har något förbud mot att presentera en rönt-
genbild av statsrådets hjärta icke utfärdats, så det kan pub-
liceras här: 
Hjärtat påminner som synes mycket om ett svart hål. Det 
enda som skymtar är de två kamrarna. 
 
I medicinska journaler går det vidare att utläsa att statsrådets kroppstemperatur 
normalt är 37 K – omänskligt lågt. Statsrådet är unikt även i ett annat avseende, 
med cromagnonosomer i stället för kromosomer. Psykologer och beteende-
vetare försöker nu kartlägga hur hur allt detta påverkar tankebanor och reak-
tionsmönster på departementsnivå. 
 
Uppenbart, även för icke-fackmän, är att ministerns så ofta ådagalagda känslo-
kyla och totala avsaknad av empati beror på den ovan nämnda konstitutionen. 



Statsrådet initierar lagar och bestämmelser vilkas mål är: utvisa alla asyl-
sökande, skicka tillbaka dem till deras hemländer att där invänta tortyr och 
död; åsidosätt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

“Det där är bara larv och pjosk. Och att kvinnor och barn skulle ha rätt till 
någon särbehandling! – Nej, ut med dom! Varför ska jag bry mej om ifall dom 
våldtas? Dom ber ju bara om det. Könsstympning – vilket jävla ord! Det rör sej 
ju bara om en naturlig åtgärd. Krigszon? UNHCR pratar i nattmössan! Jag har 
av premiärministern i landet hört att allt är lugnt. Och för övrigt framgår det ju 
klart av många paragrafer att ordet krig ska utläsas fred. Dom jävlarna har inte 
här att göra, så enkelt är det! Lata är dom också. Tänk efter själv: hur många är 
det som jobbar? Dom bidrar inte ett dyft till vårt fosterlands försörjning. Dom 
konsumerar heller ingenting för att på det sättet hålla Sveriges ekonomi igång. 
Jo, en sak konsumerar dom faktiskt, och det är dom jävligt bra på: bidrag! Nej, 
ut med dom!” 

Men alla vill ha jobb! Och det är ju flera som arbetar och klarar sin egen 
och familjens försörjning! “Vad är det du säger? I så fall får dom åka tillbaka 
till sina hemländer och söka om uppehålls- och arbetstillstånd därifrån. Så kan 
vi kolla upp om dom verkligen har nåt jobb. Vi får tala förstånd med den för-
mente arbetsgivaren, så ordnar det sej nog med den saken. Ha, ha! [Med sänkt 
röst och efter en paus:] Vi har ju också ett visst samarbete med CIA.” 

Berikas inte Sveriges kultur i vid mening då? Tänk på hur mycket vi har alla 
invandrare att tacka för sedan mer än tusen år. “Nej, nu pratar du gallimatias 
igen. Nu riskerar vi ju att råka ut för samma elände som när Eskil och Anskar 
och vad dom nu heter kom hit med sitt dravel och tutade i folk en massa dum-
heter. Om vi inte passar oss jävligt noga blir det etter värre nu. Katoliker, 
grekisk-ortodoxa, assyrier, muslimer, judar – det är ingen hejd på skojare som 
inte drar sej för att här utöva sin s.k. religion och kräver plats för det. Sånt är 
smittsamt och farligt, ett otyg som måste stävjas!” 

Du känner alltså ingen empati med de kristna irakierna som riskerar att bli 
dödade, om de tvingas tillbaka? Flera av de kristna som blivit kvar i Irak har 
ju dödats. “Nej, varför skulle jag ha nåt till övers för dom kristna? Jag är inte 
kristen! Och här i Sverige har vi regler som säger att det ska vara en individuell 
prövning av asylrätten, inte nåt FN-tjafs om hotade kollektiv.” 

Men varje individ i ett hotat kollektiv har ju ett individuellt skäl! Om en 
homosexuell irakier tagit sig till vårt land och som asylskäl åberopar det döds-
hot som svävar över de homosexuella i Irak, skulle du resonera på samma sätt 
då? 

Varför vill du inte svara på det? – Kan du inte tänka dej ett enda skäl till att 
låta asylsökande och flyktingar få stanna i Sverge? “Nej, vad skulle det vara? – 
Jo, det finns faktiskt nånting, när jag tänker efter. Dom kan ta hand om 
skitjobben, dom riktiga skitjobben menar jag – städa toiletter och sånt. Det 
passar dom för.” 

Det finns fler skitjobb... T.ex. för en läkare, som flytt hit, att ta hand om dej 
om du blir sjuk och måste opereras. 


