Alla oleva teksti viittaa Magnus Dahlstedtin ruotsinkieliseen PowerPoint (12.11.2021)

Vanhemmat ehdollisena resurssina- Kasvamisen ehdoista ja tulevaisuuden
unelmista jaetussa kaupungissa
Jopa lähiöt voisivat voida hyvin kristillisellä perustalla. Ruotsi on muuttunut, erityisesti lähiöissä näkyy
selvästi mitä tapahtuu, kun perinteiset arvot häviävät. Toisin kuin liberaalit unelmoivat, niistä ei
noussutkaan luovia sekoituksia, vaan enemminkin kulttuurin katoaminen, sanoo Ebba Busch
Thor (KD)

Åkersson: ”Puolustusvoimien on mentävä lähiömellakoihin.” Ruotsidemokraatit haluavat lähettää
puolustusvoimat ruotsalaisiin lähiöihin. Puoluejohtaja Jimmie Åkessonin mukaan se on ainoa tapa
hillitä järjestäytynyttä rikollisuutta. ”Meidän on löydettävä keino, joka toimii nyt ja tässä – eikä
viidenkymmenen vuoden kuluttua”.

Tukholmassa olisi oltava vain Go Zoneja! NyaModeraterna

Moderaterna haluaa lähettää aseistetut joukot lähiöihin

LähiöunelmiaNuoriso, ulkopuolisuus ja joukkoonkuulumisentahto

Me emme ole menossa mihinkään. Me pysymme täällä. Se täytyy ymmärtää, me emme ole
muuttamassa pois. Minne me muuttaisimme? Mehän olemme täällä. Ei ole kokonaan ymmärretty,
että me olemme täällä Ruotsissa pysyvästi. Olemme aina maahanmuuttajia, maahanmuuttaja,
maahanmuuttaja. Ihonvärin perusteella. Niin kauan kuin tuo asenne on olemassa, tämä ei toimi. Isak
1998

On pakko yrittää. Ei voi mennä sanomaan lapsilleen, että tämä oli tässä, ei tämä tästä parane. Enkä
minä voi sanoa heille, että he eivät ole ruotsalaisia! Ja sitten minä saan kuulla, että he eivät kuulu
tähän yhteiskuntaan. Haluaisin kutsua itseäni ruotsalaiseksi, mutta en saa. Se on pelottavaa. Isak
1998

Tulipalo koulurakennuksessa Hagebyssä.

Kun aikaisemmin nuori murtautui korttelin ruokakauppaan, asiaan olisi liitetty pari rakenteellista
selitystä: ” Karlssonilla on vapaa-ajan ongelmia puutteellisista – johtuen, alueella ei ole vapaaajanviettomahdollisuuksia jne. Silloin syyttävä sormi osoitti yhteiskunnan puutteisiin, nykyään
syyllinen on pelkästään Kalle Karlsson itse, ainoana syyllisenä tilanteeseen. Socionom 2015

Olemme asuneet täällä 11 vuotta, osa kymmenen, osa neljä. Olemme Ruotsin kansalaisia. Mutta yhä
meitä kutsutaan maahanmuuttajaksi, kuin olisimme juuri tulleet maahan. ”oletko opiskellut ruotsia
maahanmuuttajille (sfi)? ”He alkavat keskustelun. Mitä? Olen asunut Ruotsissa kymmenen vuotta,
mutta yhä olen maahanmuuttaja. Esimerkkinä lapsemme: hän on syntynyt Ruotsissa ja aina välillä
hän kysyy: ”äiti, kuinka kauan me tulemme olemaan maahanmuuttajia?”. Hän on 13 vuotta vanha.
Se satuttaa. Emme voi tehdä mitään tässä yhteiskunnassa. Amal 2000

Heti kun pyytää apua, he tallovat sinut. Poliisi voi napata sinut mistä tahansa ja kuljettaa johonkin
tuntemattomaan yleiseen paikkaan ja vain jättää sinut sinne. Kukaan ei välitä meidän
oikeuksistamme. Sitten kun suuttuu ja nuoret tekevät jotain tyhmää, huomio kiinnittyy pelkästään
siihen. Miksi ei voida näyttää koko kuvaa? Työttömyys, rikollisuus, kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta
keskitytään yksittäiseen kivienheittelijään. Faduma 2016
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