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Sidste år opregnede jeg nogle grun-
de til, at Danmark ikke burde kopi-
ere Sveriges liberale indvandrer-
politik og dertil hørende økono-
miske nedtur (1). 

Der kom ingen officielle reaktio-
ner, men som forudsagt nedjuste-
rer Finansministeriet i Stockholm
nu de svenske vækstprognoser og
udtrykker bekymring over den sti-
gende arbejdsløshed. Finansmini-
steren giver den globale afmatning
skylden og taler stadig ikke om
gruppen af ikke-vesterlandske lav-
IQ-immigranter. 

Mange får ikke en kvalificerende
uddannelse, men henvises til per-
manent overførselsindkomst. Det-
te ses, hvis svenske socialudgifter
deles op i ”Inrikes födda” og ”Utri-
kes födda og Utrikes födda med
två utrikes födda föräldrar”. Udgif-
terne er steget voldsomt for den
sidste gruppe, og i dag trækker
gruppen hele 63,9 pct., 77,8 pct.,
75,4 pct. og 77,8 pct. af samtlige
socialudgifter til sig i henholdsvis
Lund, Växjö, Malmø og Södertälje. 

I Växjö bruger immigranter 21,5
gange mere socialhjælp end ind-
fødte svenskere. Gruppen er i kraf-
tig vækst, og forlænger man talle-
ne fra kommuneudviklingen
1997-2009, kommer etniske sven-
skere i mindretal i Sverige omkring
2050( 2).

I Norge venter indenrigsministe-
ren, at indvandrerbefolkningen
fordobles over de næste 20 år. I
Oslo kommer norsksprogede ele-
ver i mindretal omkring 2021 (3).

Lignende udviklingstræk får hel-
ler ikke danske politikere til for al-
vor at diskutere indvandring, den
stadig skævere fordeling af social-
udgifter, hvorfor ”danske” skole-
elever ligger stadig lavere i interna-
tionale sammenligninger. Ingen
politisk ansvarlig ønsker åbenbart
at diskutere betydningen af de ny-
lige historisk store ændringer i
dansk og europæisk demografi,

hvor Europa siden 1980’erne har
set en massiv indvandring af lav-
IQ-immigranter fra ikke-vester-
landske lande. 

Projektioner antyder, at Dan-
mark, Sverige og Norge, ja hele Eu-
ropa er i færd med at afvikle sig
selv som demokratiske velfærds-
stater. Forskningen viser, hvordan
det skal forstås.

Klassiske økonomiske teorier
inddrager godt nok erhvervede
menneskelige kompetencer i lig-
ningerne, men savner den evolu-
tionære demografiske teoris forstå-
else for etablering og vedligehol-
delse af forskelle i nationernes
konkurrenceevne. 

To forskere, Richard Lynn og Ta-
tu Vanhanen (4), har påvist, at jo
nordligere folk migrerede efter ud-
vandringen fra Afrika, desto højere
IQ, mere demokrati og bedre inter-
national økonomi og konkurren-
ceevne har de. Denne rent forbløf-
fende geografiske gradient forkla-
res – helt kort – ved to ting: Kolde
klimaer selekterer brutalt for høj
IQ; demokrati og velfærd er kom-
plicerede fænomener, der kun kan
udvikles i kolde høj-IQ-lande. Evo-
lutionsteorien forklarer også,
hvorfor vi ikke ser – og ej heller
skal forvente at se – veletablerede
demokratier i lande m0ed IQ lave-
re end 90. 

Denne enkle evolutionære systematik
bryder sammen i det øjeblik, folk
fra varme lande med lav IQ i stort
tal migrerer til tempererede lande
som de skandinaviske. Ændringen
er permanent, da indvandrerne
også bringer deres 80 pct. arvelige
gener for lav IQ med sig, og IQ er
stabil både gennem livet og hen
over adskillige generationer. 

Dette indebærer, at Danmarks,
Norges, Sveriges og Europas gen-
nemsnitlige IQ falder i forhold til
størrelsen af indvandringen fra
ikke-vestlige lav-IQ-lande. Et fald
på fem point svarer til et fald i
bruttonationalproduktet på om-
kring 35 pct. 

Hvad værre er, europæere og ik-
ke-vesterlandske indvandrere har
ikke samme fertilitetsrater. Diffe-
rentiel fertilitet kombineret med
indvandringens størrelse og natur

bestemmer, hvem der på længere
sigt danner majoriteten og be-
stemmer styreformen – demokrati
eller noget andet. 

Det er mildest talt foruroligen-
de, at danske og europæiske politi-
kere åbenbart ikke ønsker at tage
disse problemer op med deres ind-
fødte befolkninger, for konsekven-
serne er i sandhed skræmmende.

Reanalyse af tallene fra Dan-
marks Statistikbank viser, at høj-
IQ etniske danskere har historisk
lave og stadig faldende fertilitets-
rater (9,31 i 2009) og bliver mærk-
bart færre for hver generation.
Samtidig har ikke-vestlige indvan-
drere næsten fire gange højere fer-
tilitet og vokser derfor i antal for
hver generation. Fremskrivninger
af tallene for 1979-2010 viser, at
etniske danskere med IQ 98 kom-
mer i mindretal omkring 2085,
hvorefter ikke-vestlige indvandre-
re med IQ 70-85 begynder at do-
minere. Dette trækker uvægerligt
gennemsnits-IQ ned (5).

Det er den mest dramatiske de-
mografiske omvæltning i Dan-
mark nogensinde – og den er for-
mentlig irreversibel. Selv kraftigt
reduceret yderligere indvandring
vil ikke ændre meget i en udvik-
ling, der overvejende styres af høje
ikke-vestlige fertilitetsrater. 

Projektionen viser også, at dan-
ske høj-IQ-skolebørn bliver en mi-
noritet omkring 2050, hvorefter
folkeskolen bliver domineret af ik-
ke-vesterlandske børn med IQ 70-
85. Det vil ændre folkeskolen fun-
damentalt, da mange tosprogede
børn klarer sig dårligt, og 46 pct. af
indvandrerbørnene har funktio-
nelle læseproblemer. Vi ender med
andre ord med fremover at få en
stadigt større gruppe dårligt ud-
dannede borgere på overførsels-
indkomst i et højteknologisk sam-
fund i kraftig øget international
konkurrence. Følgen er øget social
ulighed og uro. 

I dette forskningens kolde lys ligner
øjeblikkets gyldne valgløfter mest
af alt overfladiske platituder. Det
er problematisk, at politikerne lo-
ver flere penge til uddannelse for
at afhjælpe integrationsproblem-
erne, givet intelligensens høje ar-

velighed. 
Det er ironisk, at rød blok øn-

sker mere lighed, men ikke ser, at
netop idéen om øget lighed frem-
mer social ulighed. Lige adgang for
alle betyder nemlig, at individuel-
le begrænsninger, der før lå i mil-
jøet, forsvinder og erstattes fuldt
ud af individuelle genetiske for-
skelle i begavelse (fraset tilfældig-
heder). 

Lighed fremmer de store geneti-
ske forskelle i IQ. Rød lighedspoli-
tik garanterer således den kogniti-
ve lagdeling af samfundet, den
selv ønsker at fjerne. De radikale
glemmer, at åbne grænser fører til
øget genetisk konkurrence mellem
nationerne. 

Dette spil taber små lande nemt.
Høj-IQ-jetsetvesterlændinge og
østasiatiske høj-IQ-indvandrere
udkonkurrerer nemt indfødte dan-
skere, fordi IQ er normalfordelt, og
lille Danmark derfor kun har få
højtbegavede mennesker, hvor-
imod store – ja selv store lav-IQ-
lande i konkrete tal har langt flere
konkurrencedygtige høj-IQ-indivi-
der end vi. Blå blok fornemmer
måske problemernes omfang, men
det er alt.

Den katastrofale uvidenhed om
samfundsrelevant evolutionær ad-
færdsgenetisk forskning har længe
undergravet europæisk demokrati
og velfærd, og håndsky politikere
står derfor magtesløse. Det er på ti-
de at kræve, at de nu indstiller de-
res tomme valgretorik og tager 
realpolitisk stilling. 

Husk i det mindste, kære røde,
blå og farveløse venner, at jeres eg-
ne børn vil holde jer ansvarlige for
det meget ringere samfund, I er
godt på vej til at efterlade til dem,
fordi I ikke handlede i tide.

Søren Kierkegaard skrev for læn-
ge siden: »Det hændte på et teater,
at der gik ild i kulisserne. Bajads
kom for at underrette publikum
derom. Man troede, at det var en
vittighed og applauderede; han
gentog det; man jublede endnu
mere. Således tænker jeg at verden
vil gå til grunde under almindelig
jubel af vittige hoveder, der tror at
det er en vits.« 

Vitsen er i dag, at europæisk de-
mokrati og velfærd brænder, me-
dens politikerne dyrker privat par-
tigræs og lader horsemor dø. Der-
ved bliver de medansvarlige for
styrkelse af de venstre- og højrera-
dikale kræfter, der er fjender af de-
mokratiet! 
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Danmark tabte valget allerede i 1980’erne: om indvandring, IQ, uddannelse og fertilitet. Politi-
kerne taler meget om at søge mod midten, men helst ikke om betydningen af de dramatiske
demografiske ændringer, der undergraver dansk og europæisk demokrati og velfærd indefra.
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KRONIK DEN 13. SEPTEMBER 2011
Man kan sige meget om Helle
Thorning-Schmidt, men hun
har en god presse. En pæn pres-
se, ligefrem en godmodig pres-
se, der forstår, at man altid skal
tro det bedste om folk. Så når
Helle får et uberettiget skattefra-
drag på 150.000 kr., når hun
tordner mod de højtlønnede og
selv ordner forholdene, så man-
den betaler skat i Schweiz, afgi-
ver stærkt varierende oplysnin-
ger til diverse ministerier for at
sikre mandens skattepligt i det
rigtige land (det er ikke Dan-
mark!), så bliver journalisterne
vrede. Meget vrede. 

Ikke på hende, for Helle er en
guttermand, og så er hun fra Is-
høj, men på B.T., som har fun-
det oplysningerne frem, for
hvad ligner det at hænge or-
dentlige socialdemokrater ud i
avisen på den måde? Det er
rendestensjournalistik, og her
bør den faglige disciplin træde
ind. Vi afventer et temanum-
mer af fagbladet Journalisten,
der vil sætte sine frygtløse re-
portere til at finde ud af, hvor
B.T. har alle disse oplysninger
fra, og hvad de i det hele taget
bilder sig ind på den avis. 

Ordentlige journalister vil ha-
ve en ny regering, om det så er
nok så meget kalkede grave.

Sort ser det ud, men almægtig er
Gud, siger salmisten, og han
har i hvert fald ret i det første.
Hvad Gud angår, så vil en ny re-
gering fjerne ham fra de offent-
lige budgetter, som de til gen-
gæld vil fylde med så meget an-
det godt, at vi faktisk godt kan
undvære kirken. Hvem har brug
for Vorherres hjælp, når Helle &
Villy deler gaver ud til nær og
fjern, nå ja, måske nok aller-
mest til de nærmeste, men alli-
gevel: Det bliver lyst, det bliver
smukt, og vi glæder os oprigtigt
til flere sygehuse, flere lærere,
mere af alting og hele verden og
et par nye skøjter. Det eneste,
de ikke har kunnet love os end-
nu, er et evigt liv, men der kan
være tale om en forglemmelse,
og der er jo stadig to dage tilba-
ge af valgkampen.

Vi stemmer i hvert fald på dem.
Turen ad helvede til på første
klasse har noget dragende ved
sig, for hvis man alligevel skal
synke til bunds, kan man jo lige
så godt rejse standsmæssigt. Kir-
ken spår vi gode tider i dens nye
rolle som fri og uafhængig. Der
bliver salg i salmebøger, hvad
siger ikke mytologien om passa-
gererne på ”Titanic”: Da de en-
delig forstod, hvad der var ved
at ske, afbrød de festen og sang
sammen: Nærmere Gud til dig.

Apropos valget og det evige liv,
så må man hellere holde op
med at ryge. Hjørnesparkets
faktaredaktion har set nærmere
på de valgløfter, som den røde
blok har afgivet, og kan konsta-
tere, at stigende cigaretafgifter
skal finansiere diagnostiske cen-
tre for hjertepartier, bedre
kræftbehandling, flere lærere,
lægeambulancer og en hel del
mere, som vi har glemt. 

Men selv, når vi nøjes med de
løfter, vi kan huske, når vi frem,
til et tal, der hedder 1.478,50 kr.
Det bliver stykprisen på en grøn
Look, og så kan man jo næsten
lige så godt leve sundt

- jokerman

Hjørnesparket


