
 
 

CITAT 

 
”Det är kanske inte vår uppgift att göra de granskningarna.” 
 
Mathias Wåg från Researchgruppen på frågan om han kan tänka sig att undersöka 
våldsamma västeraktivister. Från reportage publicerat i Dagens Samhälle. 
 
”Jag är angelägen om att man inte lägger någon våt filt över utvecklingen av 
Arbetsförmedlingen” 
 
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson angående riksdagens uppmaning att överta 
tillsynen av arbetsförmedlingen. 

”Det kommer att låsa in folk på bostadsmarknaden, eftersom det bara gäller nya lån. Och 
inlåsningseffekt vill vi verkligen inte ha på bostadsmarknaden just nu.” 

Svante Mandell, docent på avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi på KTH, säger till 
SVT Nyheter att han är kritisk till Finansinspektionens krav på tvingande amorteringskrav. 

 
PRESSKLIPP 
 
 
FÖRSVARSBUDGETEN 
 
Låga bud i försvarsfrågan 
 
I det ljuset framstår plötsligen hela försvarsdebatten som nymornad och orealistisk. Givet 
hotbilden är inte Folkpartiets förslag någon maxlinje, utan snarare ett minimum. Allting 
under den nivån innebär en faktisk nedrustning. 
 
Norrköpings Tidningar (obunden moderat) 
 
 
Rätt sorts överbudspolitik 
 
Även om det förstås är välkommet att allianspartierna nu känner sig mer generösa så ekar 
det av hyckleri. Under åtta år i regeringsställning gjorde de inte mycket för att ge 
försvarsmakten adekvat finansiering, till de borgerliga försvarsvännernas förtvivlan. Nu vill 
man i opposition åter gå dessa väljare till mötes, men det är svårt att riktigt lita på att 
omsvängningen är ärligt menad. 
 
Nya Wermlands-Tidningen (konservativ) 
 
 
 
 
 



 
 

Ny värnplikt 
 
Grepp som att införa mer inslag av värnplikt, jämte systemet med yrkessoldater, kan öka 
särskilt arméns numerär. Även om det är tråkigare än nya ubåtar och Super-Jas och andra 
häftiga vapen vore det något som skulle höja Sveriges försvarsförmåga mer än marginellt. 
 
Dala-Demokraten (fristående socialdemokratisk) 
 
 
Försvarsauktionen fortsätter 

Anser ÖB att resurserna kan användas bättre, som till fler kvalitativa övningar och förbättrad operativ 
förmåga, bör riksdagen lyssna. 

Mängden miljarder avgör inte försvarets förmåga. Det är hur pengarna används. 

Länstidningen Södertälje (centerpartistisk) 
 
 
ANTISEMITISM 
 
Antisemitismen blir ursäktad 
 
Men en sak som utmärker antisemiter, särskilt om de har rötter i Mellanöstern, är att de till 
skillnad från andra hatare har en tendens att komma undan eftersom de själva anses tillhöra 
en utsatt grupp. Med den förförståelsen hos omgivningen kan de mest häpnadsväckande 
antijudiska uttalanden slippa igenom. Debattörer kan säga hårresande ord om judar men 
ändå ha fortsatt plats i den offentliga solen. 
 
Dagens Nyheter (liberal) 
 
 
Israel och antisemitismen 
 
Även här i Sverige kommer vi märka av valresultatet. Antisemitismen som blir allt mer 
utbredd kommer förmodligen att öka i styrka. Det israeliska valet kommer också få 
konsekvenser för den svenska utrikespolitiken. Det möte Israel valde att avboka med Margot 
Wallström och som hon själv hoppats kunna återuppta efter valet kommer förmodligen att 
rinna ut i sanden 
 
Folkbladet (obunden socialdemokratisk) 
 
 
Judefientliga drag i islam 
 
Antisemiter förr - islamofober nu, heter det. Om man däremot ger sig ut i verkligheten och 
studerar historien så som den faktiskt utspelat sig, så framträder ett helt annat samband: 
Det mellan antisemitism och lärotraditioner inom islam. Judefientliga inslag i kristendomens 



 
 

historia är brett kända. Så är nog ej fallet vad avser islam. Redan från början återfinnes inom 
islam en negativ syn på judar. 
 
Smålandsposten (obunden moderat) 
 
 
BLANDAT 
 
Ordning är inte förtryck 
 
Idén verkar vara att ordning och lugn förutsätter skrämmande repression. Varför i all världen 
skulle någon förespråka det? Varför förutsätts det att ett tyst och lugnt klassrum bara kan 
förverkligas med hjälp av förtryck? Har vi verkligen inte en mer nyanserad bild av fenomenet 
auktoritet än så? Så sorgligt. 
 
Svenska Dagbladet (obunden moderat) 
 
 
Bakom vaccinskepsisen  
 
Kritiken hör också samman med det nya mediesamhället. Vaccinationsmotståndarna sprider 
som så många andra desinformation på nätet långt från medicinsk sakkunskap och 
granskande redaktörer. Och till bilden hör också en kritik mot förnuft ovanifrån. I ett 
samhälle där ingens sanning väger tyngre än någon annans är steget kort till att ifrågasätta 
Socialstyrelsens och sjukvårdens auktoritet. 
 
Barometern (moderat) 
 
 
Regeringens dilemma 
 
Det går helt enkelt inte att slå fyra socialdemokratiska paradflugor i samma smäll – 
principfast utrikespolitik, alliansfrihet, måttliga försvarskostnader och endast en moraliskt 
korrekt vapenexport. 
 
Gefle Dagblad (liberal) 
 


