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MIGRATION – IDENTITET

Artikel 3

Nu Idag: Beslut att fatta!
Det finns en yttre gräns för allt…
där och då det omvända tar över!
Allt nu idag överskuggas av invandringen. Vi pratar
kosmetika om att stoppa och minska invandringen,
men håller tyst om alla de för många som redan är
här. Hur ska vi hantera den situationen? Vad slags
”verklighetsbaserade” beslut måste politiker fatta?
Den verklighet vi lever i kräver beslut och att
vi någonstans på vägen bestämmer oss för
någonting antingen eller. Vi vill så mycket
som inte går att genomföra och just där och
då spårar våra illusioner ur. Det vi inte vill
förstå gör oss blinda. Vi vill heller inte veta
av alla våra misstag, vilket genererar många
fler dåliga beslut som inte går att hantera.
Vi måste se verkligheten som den är, inklusive våra
fel och brister, om våra beslut ska ha någon form av
berättigande. Det är alldeles för enkelt att ondgöra
sig ”skylla ifrån sig” och riva upp egna beslut, men
samtidigt så måste man också ställa sig frågan:
”Vad för beslut skulle vi ha fattat från början för
att slippa alla dåliga beslut vi drabbas av idag?”
Det går inte att nonchalera och vifta bort det vi då
skulle ha gjort, där går gränsen. Vi måste kunna ta
lärdom av vad vi ställt till med om vi nu någonsin
ska kunna navigera oss rätt, … vilket högst troligen
inte är vad vi fantiserade om från första början.
Vi vill inte veta när annat tar över och när det gäller
flyktingkrisen så ville vi ju så väl, men samtidigt så
ville vi inte förstå våra egna begränsningar. Idag så
ser vi konsekvenserna av vår undfallenhet att inte
ha fattat de nödvändiga beslut som framöver skulle
upprätthålla alla våra samhälleliga funktioner. De
nödvändiga beslut vi skulle ha fattat med avseende
på flyktingkrisen nu idag, sträcker sig långt tillbaka
i tiden och där någonstans så måste vi börja nysta
om vi ska hitta rätt i de beslut vi står inför idag.
Den mest avgörande faktorn handlar om identitet,
”Vad är det för människor vi har att göra med?”
”Vad tycker de om oss, våra värderingar och vårt
sätt att leva?” Om nu någon söker sig till Sverige så
är lojalitet mot vårt sätt att leva avgörande. Vi kan
inte bara anta ”vi måste veta” och då måste de rent
fysiska personerna som vi konfronteras med kunna
identifieras på ett för oss boende i Sverige, och i alla
sammanhang, rättvist och rättssäkert sätt.
www.foretagetsverige.se

§ Personnummer; är osäkra och kränkande då de
öppet redovisar både födelsedatum och kön, vilka
senare kan komma att behöva justeras. Också i
andra sammanhang kan det hända att en fysisk
person kan komma att registreras med flera olika
personnummer som alla var för sig kan generera
olika svenska ID-handlingar, sjukjournaler, m.m.
Vi behöver fatta beslut om att införa en helt ny
krypterad individkod som enbart har med den
fysiska personens DNA, fingeravtryck, biometri
och liknande att göra, och som då inte ska gå att
undkomma eller förväxla med någon annan.

§ Ursprung; familj, föräldraskap, etnicitet, kultur,
religion, medborgarskap och annat som har med
socialt umgänge och tillhörighet att göra, är av
betydelse. Missriktade och illvilliga lojaliteter ska
direkt kunna avvisas! Vi behöver fatta beslut om
vad som inte hör hemma här i Sverige och då ska
vi ha möjligheter att omgående utvisa personer
med avvikande attityder och beteenden tillbaka
till deras ursprungsländer, eller se till att kunna
utvisa till andra länder där de bättre passar in.

§ Sociala förmåner; och andra samhällsfördelar är
något vårt lands ”alla” medborgare har rätt till.
Icke svenska medborgare ska inte omedelbart ha
samma rättigheter oavsett skäl. Vi behöver fatta
beslut om olika nivåer av medborgarskap och
vad de ska innebära i fråga om tidsramar och
försörjningsgrad. En person som önskar arbeta
och bosätta sig i Sverige borde också uppskatta
våra värderingar här och uppriktigt vilja leva i
enlighet med våra lagar och regler. Om inte, så
ska ett medborgaskap också kunna dras in.
För att komma tillrätta med migrationssituationen
som den ser ut idag krävs ett antal tuffa beslut. Det
kommer göra ont och frågan är om vi inser allvaret
i våra tidigare åtaganden gentemot invandrare. Kan
vi axla utmaningarna, eller har vi redan gett upp?
Li Sam
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