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DEBATT Välkommen att mejla debattartiklar till debatt@jonkopingsposten.se BJÖRN RUNN (SD):

Brottslighet påverkar
ANDERS BYLANDER: Vi måste
människors trygghet
bygga livet inifrån
Replik

NATTEN GÅR tunga fjät.
Sångerna vi sjunger hjälper oss att se det vackra
som gör oss hela. Mörkret
är ingen absolut fiende.
Det lär oss att vårda ljuset,
som lyser för alla människor.
För många är rädda i
mörkret. Vi är rädda för
Sverigedemokraterna, för
feministerna och för den
fiende som kanske kommer söderifrån.
Men julens budskap är
att fienden inte kommer
utifrån. Den ni fruktar passerar inte förstäderna.
DET ÄR västerlandets digra uppgift att lämna sitt
bidrag till världens frälsning från ondo, men utan
att bifoga någon splittring
mellan vän och fiende, rik
och fattig, hög och låg.
Den tradition jag bär
från min generation till
vår nästa behöver inte de
gälla övertonerna, den dova oron. Julens budskap är
frid för den som är fjärran
och som kommer nära.
Låt anden komma till ro
i vår själ och själen i vår
kropp. Budskapet om frid
är inte beroende av vad

LINDQVIST OCH

”Låt oss städa hemmet rent från egoismens
spöken. Låt oss välkomna den hemlöse och
fylla tillvaron inifrån.”
stormakterna eller riksdagen gör. Från evighetens värld landar det rakt
i människors helgedomar,
den plats där krubban står.
Barnet är mitt ibland
oss, om vi är barnlösa eller
fostrar stora klasser, där
vinden blåser kring tiggarens skål.
VÅR TID sätter materialismen främst, övertygelsen
att den vi väntar lovar välfärd ska komma från norr,
med klappar och paket för
stora pengar.
Men den ni väntar passerar inte förstäderna, han
kommer rakt till hjärtat,
där krubban står med ett
barn. Det är därifrån hjälpen kommer. Han som har
skapat himmel och jord
längtar och vill fylla ditt
hjärta.
Låt oss städa hemmet
rent från egoismens spö-

ken. Låt oss välkomna den
hemlöse och fylla tillvaron
inifrån. En frid som varar
växer i hjärtat. Det verkligt framgångsrika livet är
oberoende av yttre åthävor. Den fattige i din port
kan vara vacker i sitt liv.
Utan det lilla blir det stora otänkbart, och minsta
landvinning bygger vidare
på en noggrant ingången
fred mellan vänner. Och utgångspunkten är krubban i
vårt hjärta, där enhet råder
mellan ande, själ och kropp.

Jansson
påstår i Jönköpings-Posten den 9 december att
SD-representanter sprider
lögner. Man kan stillsamt
undra om det inte är de
båda som gör just det.
SCB:s statistik för 2013
visar att nettoinvandringen var 65 000 personer. En
historiskt hög siffra. Nettoinvandringen de senaste åren ligger på liknande
nivåer.
BROTTSLIGHET PÅVERKAR

människors trygghet. Den

som har haft inbrott i sin
bostad kan vittna om detta. Enligt Brå:s nationella
trygghetsundersökning
är också bostadsinbrott
det människor mest oroar
sig för.
Vem försvarar skattebrott (?) och varför ställa
det mot människors upplevelser av inbrott i den
egna bostaden?
Tilliten mellan människor i samhället minskar
visar flera studier.

KOSTNADERNA FÖR flyktingmottagandet förväntas öka dramatiskt de

kommande åren. Enligt
Migrationsverket är de
utökade finansieringsbehoven för asyl och migration 48 miljarder kronor i
år och de kommande fyra
åren. 48 miljarder utöver
redan budgeterade belopp.
Enligt Migrationsverkets statistik 2013 var nivån på ”flyktingar eller
motsvarande” 28 998 och
39 783 anhöriga.
VARFÖR DUGER INTE

officiell statistik längre kan
man undra?
Björn Runn (SD)

DET ÄR julens budskap,
från Fridsfursten själv:
Att vi måste lära oss att
bygga livet inifrån. Vi kan
inte hålla fred i vår värld,
om vi inte varje ny dag
får känna fridens ljuvliga
strömmar genom själen.
Anders Bylander
Jönköping

ANDREAS CARLSON (KD): Vintern är

högkonjunktur för bostadsinbrotten
JULEN NÄRMAR sig.
Många är långlediga och
reser bort till släkt och
vänner och researrangörerna upplever högkonjunktur. Dessvärre innebär
vintermånaderna också
högkonjunktur för bostadsinbrotten.
I går fattade riksdagen
- mot regeringspartiernas
vilja - beslut om att prioritera kampen mot bostadsinbrott.
ENLIGT BRÅ:S nationella
trygghetsundersökning
är bostadsinbrott det brott
som flest människor oroar
sig över. Framför allt bland
dem som bor i enskilt belägna villor på landsbygden och inte minst i vårt
län.
Denna oro måste vi ta
på största allvar. Därför
var det bra att riksdagen i
går röstade ja till Kristdemokraternas motion och
beslutade att prioritera
kampen mot bostadsinbrott. Den samlade vänstern röstade märkligt nog
emot.
ÅR 2013 polisanmäldes
21 000 bostadsinbrott i
Sverige. Att drabbas av
inbrott i sin bostad är en
mycket obehaglig upplevelse. Det är fruktansvärt

att bli bestulen på saker i

”Polisen behöver
tydligare prioritera
brott som drabbar
människor i vardagen.”
sitt hem, men än värre är
upplevelsen av kränkning,
att någon har brutit sig in
i hemmet.
Bara fyra procent av bostadsinbrotten klaras upp.
Ofta utreds anmälda bostadsinbrott inte alls, som
en följd av att straffskalan
är så låg. Det leder i sin tur
till att dessa brott är lågprioriterade hos polisen.
KD gick till val på att ta
upp kampen mot bostadsinbrotten.
Tillsammans med Alliansen vill vi skärpa straffen och införa en ny brottsrubricering, inbrottsstöld
med fängelse på minst 1 år
som lägsta straff.
INBROTTSTJUVAR ÄR i
regel återfallsförbrytare.
De döms i allmänhet bara
för enstaka brottstillfällen, även om det finns bevisning för fler likartade
brott.

Denna mängdrabatt går
inte hand i hand med det
allmänna rättsmedvetandet. En person som begår
ett flertal likartade brott
borde dömas till maxstraffet eller ett strängare straff
än vad som kan utdömas
för varje enskilt brott av
samma slag.
DET KRÄVS större insatser
för att förebygga och förhindra att bostadsinbrott
begås. Polisen behöver
tydligare prioritera brott
som drabbar människor i
vardagen. Fler brott måste
klaras upp och handläggningstiderna behöver bli
kortare.
För att klara den uppgiften är det avgörande att
polisens omorganisation
leder till att det blir fler
synliga poliser med närvaro i hela landet.
Riksdagen beslutade, på
Alliansens förslag, i går
även att följa upp att den
nya organisationen verkligen leder till det. Som
medborgare måste man
kunna känna sig trygg i
hela landet.
Andreas Carlson (KD)
Riksdagsledamot,
Mullsjö
Rättspolitisk
talesperson

Att statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson kallar Sverigedemokraterna ett nyfascistiskt parti, är väl att undervärdera de cirka 800 000 väljare
som röstade på dem i valet, skriver insändarskribenten.
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S. Hur vill statsministern

ha det egentligen?
ATT SOM STATSMINISTER

Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson kalla Sverigedemokraterna ett nyfascistiskt parti, är väl att undervärdera de cirka 800 000
väljare, större än Smålands
alla städers befolkning tillsammans.
Vad har ni för bevis för
det?
SOCIALDEMOKRATERNA

satt i många årtionden
med VPK:s, Vänsterpartiet
kommunisterna, stöd, för
att behålla makten med
den värsta ideologin av
illdåd och död av miljoner
människor på sitt samvete. Hur kunde ni det? Och
hur kunde ni då ta in en
sverigedemokrat som vice
talman, näst under konungen i rangordning?
Liksom Vänsterpartiet
som de i dag kallar sig stöder er, har väl Sverigede-

mokraterna rätt att rösta
på den budget de anser
vara bäst.
STATSMINISTERN VALDE

att gå till nyval. Du kunde
ha valt en annan väg, men
det är bara makten ni är
ute efter.
Ni står fortfarande i
skuld till pensionärerna,
den som kom till under
Perssonregeringens regim. Jag har erhållit en
månadspension av ett år
mindre, om det sedan orsakats av cirka 260 miljoner i överföringar från APfonderna, eller genom att
pensionerna skrivits ned,
så har jag fortfarande det
underskottet. 50-lappen
kan ni stoppa upp någonstans, i portmonnän gör
den ingen nytta.
MEN NU ÄR

det invandringen som står i fokus och
som Sverigedemokraterna

vill minska på. Det börjar
att knorras även inom andra partier och S-partiet är
nog inget undantag.
Även Storbritanniens
premiärminister D Cameron vill ha en skärpning
och krav på invandringen.
Du pratar om din utsträckta hand över blockgränserna, men den har
vad jag förstår, varit ganska tom.
NU HAR statsministern
kommit i otakt med Miljöpartiet också, hur vill
han ha det egentligen? Att
förhandla om ett löneavtal
och en statsbudget är två
vitt skilda saker, som tycks
blandas ihop ibland. Det
går inte för Stefan Löfven
att sitta som statsminister
och sedan uppträda som
en arg fackföreningspamp
när man inte får igenom
sin budget.
Ossian

