
Reflektion på Sven Erik Håkanssons ”föredrag”

Visst byggs det som aldrig förr, vilket ger människor arbete som i sin tur omsätter skattepengar.
Visst är det sant att lägenheter och stugor blir uthyrda så även vintertid avseende stugor.
Visst säljs det mer kläder och mer livsmedel... 
Men ovanstående resurser hade kunnat utnyttjats på ett bättre och mer effektivt sätt. 
Om vi tittar på landets ekonomi och exempel ifrån SVT: 

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/migrationen-kostar-mer-an-hela-forsvaret
Totalt avsattes 50,4 miljarder till migration 2016. Detta är enorma pengar och mer än hela rättsväsendet inklusive 
polis på 42 miljarder. Det är även mer än försvaret och samhällets beredskap på 48 miljarder samt mer än 
föräldraförsäkringen på 41 miljarder. 

Hur stora kostnader vi har idag för Borås skulle vara intressant att jämföra med, men det saknas en sådan budget 
och uppföljning. Dock vet vi att det finns organisationer som med små medel kan hjälpa flyktingar på plats eller i 
dess närområde och genom dessa kan vi hjälpa många många fler.  
Se nedan exempel från Världens barn med flera exempel.

https://start.varldensbarn.se/en-liten-gava-kan-gora-hela-skillnaden/

Erikshjälpen. Ett flertal olika projekt.
50 kr - skolmat till ett barn i en månad, Uganda.
160 kr - skolmaterial för en elev under ett läsår, Sydsudan.
2 000 kr - en ko som ger mjölk och försörjningsmöjligheter till en familj, Kenya.

Röda Korset, Somalia.
90 kr räcker till 1200 vattenreningstabletter. En tablett kan rena 20 liter vatten. 
92 kr räcker till att behandla ett undernärt barn i en månad.
366 kr räcker till att behandla ett underärt barn i 120 dagar.

Svenska Afghanistankommittén, Afghanistan. 
200 kr – papper och pennor till en hel klass. 
270 kr - besök hos sjukgymnast för barn med funktionsnedsättning. 
917 kr -  månadslön för en lärare.

Ovanstående är exempel på väl använda skattemedel, där vi kan hjälpa till - på riktigt. Hjälpen kommer till dem 
som behöver den mest och inte till dem som på illegala och farliga vägar väljer att ta sig till Europa och Sverige. 

I Borås samt övriga landet håller välfärden på att krackelera pga Sveriges enorma befolkningsökning som vi till 
dags datum inte haft resurser att bemästra. Effekten av detta haveri ser vi i landets alla utanförskapsområden där 
anarki och kriminalitet är vida utbrett.

Som denna reflektion inleddes tänker vi avsluta den. 
Visst byggs det... men det som byggs är ett ohållbart luftslott, där grupper ställs emot varandra.
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