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Tilbuddene gælder kun lørdag d. 19. april

SPAR
25% 

PÅ ALT LEGETØJ*

SPAR
25% 

PÅ ALT REGNTØJ 

OG GUMMISTØVLER

TIL BØRN

*Gælder ikke gavekort, dvder, konsolspil, 

konsoller og i forvejen markedsførte varer.

Spar 3225

9675

20-35. 

føtex normalpris 129,-

Børnegummistøvle

D en svenske presse holder bevidst
indvandrerkritiske røster ude af
den etablerede offentlige debat.

Selvcensuren gør, at vigtige spørgsmål
om Sveriges voldsomme indvandring og
deraf afledte problemer aldrig er italesat.

Sådan lyder det fra den svenske journa-
list og socionom Gunnar Sandelin, der pe-
ger på Danmarks debatkultur som et eu-
ropæisk forbillede. I Kroniken i dag kriti-
serer han en række svenske aviser for at
lægge låg på det faktum, at Sverige hvert
år giver ophold til langt flere flygtninge
end sine nordiske broderlande, og at Sve-
riges problemer med arbejdsløshed og
kriminalitet ifølge Sandelin hænger ulø-
seligt sammen med indvandringen.

»I Danmark er der et større spektrum i
debatten. Det er et sundhedstegn, hvor-
imod medierne i Sverige har en konsen-
suspolitik om ikke at tale om vores store
integrationsproblemer. Man taler sim-
pelthen ikke om det i pressen«, siger San-
delin, der sidste år udgav bogen ’Invan-

dring och mörkläggning’ sammen med
etnologiprofessor Karl-Olov Arnstberg.

Bogen blev ikke anmeldt i de største
aviser, og Kroniken i Politiken i dag inde-
holder et debatindlæg fra Sandelin om
den svenske asylpolitik, som seks af Sveri-
ges største aviser i november afviste at
bringe. Indlæget byggede på sammenlig-
ninger med de nordiske lande. Mens Sve-
rige i runde tal gav godt 29.000 flygtnin-
ge asyl i 2013, lød de tilsvarende tal på
6.000 i Norge, 4.000 i Danmark og 2.000
i Finland. Samlet set gav Sverige mere end
dobbelt så mange opholdstilladelser som
sine nordiske nabolande tilsammen.

»Den offentlige debat i Sverige bygger
på det, der kaldes et ’værdigrundlag’, og
det indebærer, at dogmer om mangfol-
dighed, ligeværd og ’der findes ikke noget
os og dem’ ikke må anfægtes«, skriver San-
delin i Kroniken, hvor han henviser til, at
den del af den svenske befolkning, som
har udenlandsk baggrund, er vokset med
713.000 fra 2000 til 2013.

Fyret som lederskribent
Anklagen om, at politikere og redaktører
tier om problemerne, deles af Marika
Formgren. Siden 2007 har hun været le-
derskribent på Corren, en af Sveriges stør-

ste regionalaviser, men sidste efterår fik
hun skriveforbud og blev senere fyret ef-
ter at have skrevet et indlæg om integra-
tionsdebatten. Den svenske statsmini-
ster, Fredrik Reinfeldt, havde udtalt, at ar-
bejdsløsheden generelt var høj, men at
den for etniske svenskere var lavere end
gennemsnittet. Det blev til en debat om,
at han havde brugt udtrykket ’etniske
svenskere’ i stedet for en debat om pro-
blemet, skrev Formgren i sit indlæg, der
blev fjernet fra avisens hjemmeside.

»Man bliver kaldt racist, hvis man udta-
ler sig kritisk. Jeg skrev bare, at der selvføl-
gelig er noget, der er mere svensk end no-
get andet – ellers var der jo intet at inte-
grere indvandrerne til. Vi kan ikke lykkes
med integrationen, hvis vi skammer os
over det svenske«, siger Marika Formgren,
der nu begynder at læse til ingeniør.

I Danmark genkender medlem af Tryk-
kefrihedsselskabet, Lars Hedegaard, ten-
densen: »I Danmark kan man i det mind-
ste beskrive problemerne med indvan-
dringen og islam. Sverige har endnu stør-
re integrationsproblemer end Danmark –
vi har ikke haft hele byopstande som i Sve-
rige. Forskellen er bare, at problemerne
ikke må omtales i de svenske medier«.

Kulturchef på Svenska Dagbladet, Dani-

el Sandström, anerkender, at »der findes
udfordringer for den svenske pressede-
bat«, men afviser samtidig, at ubekvem-
me stemmer fryses ude.

»Det handler ikke om, at vi holder visse
holdninger ude. Det handler om, hvor-
vidt man er en troværdig og velrenom-
meret intellektuel«, siger han. »Debatten i
Sverige er mere pragmatisk, gudskelov. I
forhold til arbejdsstyrken kan vi ikke kla-
re os uden indvandringen, mens indstil-
lingen i Danmark er, at den danske kultur
ikke kan klare indvandringen«.

Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbla-
det, er enig: »Vi taler faktisk ganske meget
om arbejdsløshed og problemerne ved
integration – der findes ikke synspunkter,
som er forbudte«, siger hun og henviser
til et langt læserbrev fra Sverigedemokra-
ternas formand, som forleden blev trykt.

»Men vi er ikke forpligtede til at publi-
cere alle tekster. Det er vores publicistiske
privilegium, og i Sverige har vi en vis an-
stændighed. Det handler om at forsvare
humanistiske ideer, og jeg er glad for, at
den politiske korrekthed er så stærk«.
jakob.sheikh@pol.dk

Svenskerne tør ikke ...
Kroniken 2. sektion side 9

ytringsfrihed 

JAKOB SHEIKH

Selvcensuren i svensk presse lægger låg på 
ytringsfriheden, mener svenske debattører. Visse 
integrationsspørgsmål er bandlyst, hævder de og 
fremhæver Danmark som forbillede.

Svenske 
debattører 
ønsker dansk 
debatklima 

O ptagelser og udsagn fra navngivne vidner
dokumenterer klart, at en eller to politi-
betjente truede vidner til en episode på

Indre Nørrebro i København natten til fredag i sid-
ste uge, hvor en betjent væltede en lam mand ud
af hans kørestol og siden forlod ham uden at hjæl-
pe ham op.

Det vurderer landsforeningen Krim, der opfor-
drer til, at de to betjente bliver varetægtsfængslet
øjeblikkelig, da der er »særlig bestyrket mistanke«
om, at de har truet vidner. Krim har sendt et tre si-
der langt brev til Den Uafhængige Politiklage-
myndighed, der undersøger sagen og har mulig-
hed for at tage initiativ til foreløbige retsskridt
mod betjentene såsom varetægtsfængsling.

»Trusler mod vidner straffes hårdt. Det har poli-
tikerne ønsket gennem stramninger af loven, og
retspraksis er fulgt med. Der ligger en dom fra
Østre Landsret, hvor to betjente kom i fængsel i fi-
re måneder, fordi de på et værtshus
havde truet en kollega, som skulle vid-
ne mod dem i en sag, hvor de havde
udøvet vold i et salatfad i forbindelse
med en anholdelse. Det var ifølge
landsretten en skærpende omstæn-
dighed, at de to politimænd udøvede
et offentligt hverv som tjeneste-
mænd«, siger advokat og formand for
Landsforeningen Krim Claus Bonnez.

Hændelsen udspillede sig på Blå-
gårds Plads, hvor to betjente havde an-
holdt en mand for en overtrædelse af
ordensbekendtgørelsen. Manden var
lagt i håndjern og placeret på bagsæ-
det i politibilen. Den anholdtes kammerat – 32-åri-
ge Jesper Bertelsen – er lam fra livet og ned. Han
sad efter anholdelsen i sin kørestol og råbte ban-
deord efter politiet. Blandt andet »tumper« og
»fucking lortestrømere«. Jesper Bertelsen har sagt
til Politiken, at hans ven blev anholdt for en forse-
else, som Jesper Bertelsen havde begået, nemlig at
give politifolkene en fuckfinger, da de kørte forbi.

Det er en skærpende omstændighed, mener
Claus Bonnez, at politibetjenten forsøgte at for-
hindre vidner i at sikre beviser fra episoden. En
kvinde fotograferede betjenten, kort efter at man-
den var røget ud af sin væltede kørestol. Det fik
ifølge vidner en af betjentene til at gå direkte mod
hende og skubbe hende, mens han krævede, at
hun holdt op med at fotografere.

Vidnet Simon Botfeldt optog konfrontationen
mellem politimanden og Jesper Bertelsen fra ga-
den. Han stod seks-syv meter væk. Han forklarede
til Politiken, at betjenten skubbede både ham og
andre vidner og bad dem forsvinde. 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed be-
kræfter Krims anmodning om varetægtsfæng-
sling af de to betjente. 

»Krim henholder sig til de vidneforklaringer,
der er gengivet i Politiken. Vi kan ikke lægge udta-
lelser til medierne til grund for vores efterforsk-
ning. Det siger sig selv. Vi er nødt til at afhøre vid-
nerne selv først, så vi er sikre på, at deres udsagn er
gengivet korrekt«, siger konsulent hos Politi-
klagemyndigheden Kristian Palmann Jensen.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har få-
et fire klager over politiets opførsel på Blågårds
Plads. Sagen ventes afgjort inden for fire måneder. 
anders.l.schmidt@pol.dk

væltet kørestol

ANDERS LEGARTH SCHMIDT

Klagemyndighed ønsker 
kontakt til vidner, der så 
hændelse på Blågårds Plads.

Forening vil
have betjente
fængslet for
at true vidner

Vi er nødt til at
afhøre vidnerne
selv først
Kristian
Palmann
Jensen,
Politiklage-
myndigheden


