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Inte mycket har förändrats på 22 år
ARBETSLÖSHET OCH 
FRÄMLINGSFIENTLIG-
HET. Det gläder mig att 
Säffl e-Tidningen återpu-
blicerar min artikel från 
nästan precis 22 år sedan, 
den 15 oktober 1992. Det 
sorgliga är att mycket av 
de problem artikeln hand-
lar om består eller har 
förvärrats: Arbetslöshet, 
främlingsfi entlighet och 
brister i äldreomsorg och i 
utbildning.

Det är i den helheten 
problemen fi nns och där 

måste också lösningen 
sökas. Fabriksnedlägg-
ningar som Volvo Buss i 
Säffl e nyligen, ungdoms-
arbetslöshet, brister i väl-
färden, tomma lägenhe-
ter och affärslokaler, stort 
fl yktingmottagande – där 
fi nns grogrund för fi entlig-
het mot invandrare eller i 
vart fall för önskan om be-
gränsning i invandringen, 
ofta av ekonomiska skäl, 
ibland med direkt främ-
lingsfi entliga förtecken. 
Det är där vi måste börja, 

förstå orsakerna i samhäl-
let och göra något åt dem.

Då, 1992, rådde arbets-
löshet och då fanns det 
kortlivade Ny Demokrati 
(med Bert Karlsson och 
Ian Wachtmeister, den se-
nare nu rådgivare till Sve-
rigedemokraterna). Med 
sina fascistiska och rasis-
tiska rötter och ledande 
företrädare idag är Sveri-
gedemokraterna ett stör-
re hot mot solidaritet och 
gemenskap i det svenska 
samhället.

Invandringen är större 
och arbetslösheten fortsatt 
hög. Alla medborgare och 
partier har anledning ana-
lysera de samhällsförhål-
landen som leder till röster 
på Sverigedemokraterna 
och visa på möjliga solida-
riska lösningar.

Även om artikeln som 
helhet står sig väl har jag 
tagit bort ett stycke med 
tio rader. För de yngre lä-
sarna kan nämnas att jag i 
stället för gulaschbaroner 
(som berikat sig genom 

spekulation i kristider) 
skriver galoschbaroner 
med anspelning på Ny De-
mokratis slogan om att 
skapa drag under galo-
scherna.

Bengt Westerberg var 
partiledare för ett socialli-
beralt folkparti (till skill-
nad från det som idag ib-
land kallas kravliberalt). 
Vidare skriver jag om att 
fl yktingmottagande leder 
till jobb och intäkter för 
kommunen som får ersätt-
ning, men det borde nog 

framhållits att det ändå 
kortsiktigt är en samhälls-
ekonomisk kostnad.

Åke Sandberg är idag 
professor emeritus vid 
Stockholms universitet. 
Han har under det gångna 
året utgivit boken Nordic 
Lights (SNS 2013) om ar-
bete och företagsledning 
i Skandinavien och Vär-
den i välfärden (Arena 
idé 2014) om styrning efter 
New public management.
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