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2018-07-19 

Frågor utifrån artikel:  

Politiskt dubbelspel avslöjas av EU-dom(se bifogad pdf fil om 7 sidor), 

av Assar Fager mars 2018. 

 

EU:s utveckling sista halvåret har visat att våra politiker 

undanhåller EU-fakta. 

A. 

Från sidan 7 rubrik Slutlig fråga(från rubricerad artikel) anges att Löfvén 

och kompani under flera år hänvisat till EU:s lägsta nivå angående 

mottagande av flyktingar. 

Påståendet(undanflykten) var lögn visar EU-flyktingministrarnas sista 

sammanträde för några veckor sedan. Det fanns ingen gemensam 

nivå! 

Det blev inget gemensamt mottagande 

Gemensam fördelning finns inte i Lissabonfördraget. Därför 

omöjligt(fördragsstridigt) att genomföra. 

Först måste fördraget(avtalet) utökas och godkännas av alla innan man 

kan åberopa fördraget. 

Däremot var man eniga att skärpa hindrandet att överträda yttre 

gränsen(sidan 2-3 i rubricerad artikel). 

Hindra flyktingar vid yttre gränsen finnes nämligen inskrivet i 

Lissabonfördraget. 

 

A 1. 

Hur kan politiker undanhålla fakta i flera år utan att någon journalist 

avslöjar sanningen? 
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B. 

TV-journalister har upprepat omtalat ny överenskommelse om fördelning 

av flyktingar innan nämnda möte. 

Men då måste de väl finnas någon sådan överenskommelse sedan 

tidigare? 

Överenskommelsen visar sig vara EU-dom som grundas på omsorg av 

länder, icke flyktingar, se sidan 2 i rubricerad artikel. 

Därtill ett provisoriskt (engångs) beslut så kallade kvotflyktingar som 

politikerna ibland diskuterat. 

 

B 1. 

Varför väljer TV att spegla kvotflyktingar som en sorts löpande 

human metod? 

B 2. 

Har TV fått uppslaget av politikerna? 

B 3. 

Hur har källkritiken varit? Finns den? 

 

C. 

Diskussionen om Ungern se sid 4-6 i rubricerad skrivelse. 

Ungern har i Svensk media framförts som främlingsfientliga. 

Nu har ju EU gemensamt praktiskt stängt gränsen som Ungern gjorde. 

 

C 1. 

Är EU då också främlingsfientligt? 
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Av Lissabonfördraget artikel 3.3 sista stycket framgår att Unionen dvs. 

länderna citat: ”Ska respektera rikedomen hos sin kulturella och 

språkliga mångfald och sörja för att det europeiska kulturarvet 

skyddas och utvecklas.” Slut citat. 

 

C 2. 

Följer Ungern EU-rätten? 

 

C 3. 

Följer Sverige EU-rätten? 

(med anledning av citatet från artikel 3.3) 

 

 

Frågor utanför rubricerat EU-domslut 

D. 

I alla politiska diskussioner slänger politikerna siffror på varandra. Av 

insändare säges att migrationsdomstolen ska få över 6 miljarder. 

Jordbruksministerns bud till landsbygdsutveckling var 1,5 miljarder 

över 2 år. 

 

D 1. 

Varför får ingen veta hur stor kostnaden invandringen är netto? 

 

Sverige vill ju vara en förebild, men utan en ekonomisk greppbar förebild 

kan man inte påverka någon annan att bli lika bra, t.ex. genom % på 

nationalprodukten eller en eller 2 ggr försvarskostnaden t.ex. 
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D 2. 

Varför får inte Svenska folket någon greppbar ekonomisk insats att 

vara stolt över? – Och att påverka ifrån!! 

 

D 3. 

Hur ska förebildspåverkan mot andra länder ske när det saknas 

storleksbegrepp? 

 

E. 

I valrörelsen för 4 år sedan välkomnades de som flytt krig, fattigdom och 

elände och riskerat farliga båtresor, av nästan alla partier. Därtill 

garanterades asylrätten. Vilket måste förstås av flyktingarna att bara de 

kom till Sverige så var allt klart, samt frid och fröjd. 

Men vid myndighetshanteringen reducerades löftet om asyl, till rätt att 

söka asyl. Här vinglar politikerna än idag mellan begreppen. 

Fattigdom och farliga båtresor är inte heller asylgrundande skäl generellt. 

Av de 163 000 personer som kom så avvisas ca 50 %. 

Alltså ca 80 000 människor har hälsats välkommen av en majoritet av 

våra politiker men avvisats av våra myndigheter. 80 000 är ungefär 

Skellefteå och Lycksele tillsammans. 

 

E 1. 

Hur känner de avvisade för humaniststaten Sverige? 

 

E 2. 

Varför intervjuas inte dom? 

Sverige har tagit emot mest säger politikerna! 
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E 3. 

Men Sverige har väl avvisat mest eller? 

 

F. 

Varför motiveras inte att en pensionär ska ha mindre än en som inte 

betalt skatt i Sverige? 

Enligt uppgifter i media fick Bert Karlsson 350 kr/dag och flykting dvs. 30 

x 350 = 10 500 kr/månad och individ. Därtill torde myndighetskostnader 

tillkomma. 

Men en pensionär som skött hus, hem och 4-5 barn och jobbat i 

omsorgen har pension på ca 9 000 kr/månad samt betalar skatt. 

”Flyktingkostnaderna” torde vara reella och behövliga; 

 

F 1. 

Men var finnes det politiska motivet at samhällets omsorg skall vara 

lägre för den som betalt skatt och gjort stora samhällsinsatser än 

mot den som inte betalt skatt alls? 

Pensionärerna med 9 000 kr betalar skatt men inte den som bor hos Bert 

Karlsson. 

Politikerna talar om att inte ställa grupp mot grupp; 

 

F 2. 

Men det ekonomiska utfallet talar ju för detta eller? 

 

F 3. 

Hur motiveras att lägsta pensionsnivån ska vara lägre än den nivå 

invandrande(pensionären) bedömes behöva? 


