
Svein Bolstad mener at innvandring har vært et tabuemne uten å 
begrunne hvorfor og for hvem. Han synes det er positivt og ansvarlig 
at arbeiderpartiet skal ha en streng innvandringspolitikk . Han hevder 
at han ikke forstår min påstand i forige innlegg om vi I Norge har en 
dårlig intigrerende strukturer som hindrer er tilrettelegging for 
innvandrere. Han synes å mene at jo flere innvandrere vi tar imot 
desto større problemer får vi med integreringen. Begrepet 
kulturrelativisme bruker han som begrunnelse for at man ikke kan være 
snillist samt sløsing med skattepengene. Flyktninger, familiegjenn- 
forening og henteekteskap er de største utgiftspostene for 
norsk økonomi. Tilsutt i sitt innlegg fremlegger med utgangspunkt i 
statistikk for å begrunne at at øket innvandring vil true 
velferdsystemet vårt og på lengre sikt føre til at innvandrere vil bli 
i flertall i Norge. 
 
Det finnes en velkjent retorikk som er eksemplel på Eurabia 
teorien - en konspirasjonsteori om muslimers snarlige 
verdensherredømme. Den innehar mange av elementene fra tidligere 
nazisme  og nynazisme , bortsett fra de truende andre ikke lenger er 
jøder men muslimer. Begrepet Eurabia ble opprinnelig utviklet av Bat 
Ye Or, som hevdet at Europa er i ferd med å endre seg fra en jødisk 
kristen sivilisasjon der «ikke-muslimer aksepterer den restrektive og 
ydmykende underorningen under en økende islamsk makt for å unngå 
slaveri eller død. Muslimers høye fødselsrate fortolkes som 
demografisk krigføring og allerede bosatte muslimer som en femte 
kolonne. En annen rådende oppfatning er at makthaverne ukritisk 
støtter det multikulturelle samfunnet. Enkelte høyrepoppulister også i 
Norge har bidratt til å normalisere tilsvarende oppfatninger selvom de 
ikke nødvendigvis tilsutter seg Eurabia teorien i sin helhet. Det 
samme gjelder for endel arbeiderparti holdninger som går inn for en 
strengere innvandringspolitikk. Typisk for disse holdningene er 
dikotomien mellom folket og eller bestemte utgrupper (herunder 
innvandrere generelt og muslimer spesielt) som utgjør en trussel. Det 
er også en rekke fellestrekk når det gjelder stil og retorik, 
deriblant bruk av kulturelle stereotypier. 
 
Jeg henleder oppmerksomheten på Jonas Gahr Støres forslag til å ta 
imot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria. På asylfeltet går Arbeiderpartiet 
inn for å styrke barns rettigheter. Der vurderingen av 
barns beste skal være et grunnleggende hensyn ved behandling av 
søknad av søknad om opphold. Det er mange i arbeiderpartiet som i 
lengre tid har etterlyst en mildere innvandringspolitikk. Mange unge 
stemmer mener at arbeiderpartiet nå har foretatt et linjeskifte i 
innvandringspolitikken. 
 
Arbeiderpartiet har nå vedtatt at vi støtter at de utsendte barna får 
sakene sine vurdert på nytt, vi mener også at høyesterettsdommen som 
omtaler hensynet til barns beste. 



 
Jeg gjør også Bolstad oppmerksom på at Marte Gerardsen har hevdet i en 
kronikk  at Ap, sammen med de andre partiene, har latt 
innvandringsmotstanderne i Frp få styre norsk innvandringsdebatt 
gjennom mange år. 
 
Med Arbeiderpartiets historie og tradisjon burde de vært garantister 
for at Norge gjør sin skjerv internasjonalt, følger internasjonale 
spilleregler og setter behovet til de svakeste og mest sårbare først. 
Asyldebatten som AUF og mange andre nå ønsker å reise i partiet, er et 
uttrykk for dette skriver hun i kronikken. 
 
Norges største parti bør også ta innover seg at debatten i seg selv er 
med på å forme folks holdninger, nå og i fremtiden. Dersom de velger 
en annen kurs og retorikk, vil det på sikt bety noe for hva folk i 
Norge vil tenke og mene om disse spørsmålene. 
 
    Egil Tonning 


