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Invandrares överrepresentation ax sexualbrott  

Detta är utdrag ur en studie om sexualbrott. Nästan varenda dom från 2012-2017 är med. Några få 
undantag förekommer där domstolarna vägrade att följa offentlighetsprincipen. Därför saknas några 
domar. Studien i sin helhet hittar du här: 
https://pjjonasson.files.wordpress.com/2017/10/sexualbrottslighet_bland_man_fodda_i_sverige_oc
h_i_utlandet_v3.pdf

Studien har granskats och bekräftas av[1]: ”Studien har uppmärksammats av bland andra Svenska 
Dagbladets ledarskribent Ivar Arpi, nationalekonomen och debattören Tino Sanandaji, journalisten 
och kolumnisten Thomas Gür och Nyheter Idags båda krönikörer Katerina Janouch och Peter 
Springare.” -Nyheter idag

Denna är en sammanställning av innehållet av studien, jag har fet markerat det som är extra 
intressant utifrån vår diskussion:

 Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 
och sjunkit kraftigt de senaste två åren.

 Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar 
kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.

 Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts 
uppehållstillstånd.

 Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning 
algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.

 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.

 Flest överfallsvåldtäkter räknat i individer begås i turordning av somalier, eritreaner, 
algerier, irakier och gambier.

 Flest överfallsvåldtäkter begås i Stockholm, Hudiksvall och Eskilstuna.

 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde 
våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.

 Flest våldtäktsmän som agerat i grupp har dömts i Ystad, Eksjö och Uppsala. 
Göteborg är på 11:e plats, Stockholm 16:e och Malmö 21:a.

 Utlänningar ofredar svenskar sexuellt i mycket större utsträckning än andra 
utlänningar.

 Män med europeisk härkomst begår oftast andra former av sexuellt ofredande än 
tafsning. Tre fjärdedelar av dömda afrikaner har tafsat på sitt offer.

 En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.



 Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt
är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.

 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

 Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara
svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.

 Svenska män är överrepresenterade i endast tre rubriceringar: köp av sexuell handling 
av barn, barnpornografibrott och utnyttjande av barn för sexuell posering.

Detta är ur en privat studie då staten har hindrat BRÅ att utföra forskning och rapporter om 
invandrares överrepresentation. Senaste gången de gjorde det är dock 2005 och den rapporten är i 
linje med den mer moderna studien även om situationen utan tvekan har blivit värre. Den rapporten 
kan du hitta här: https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-
bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html

Islam
Statistik över döda och skadade av islam 2016:

“This is part of the list of killings in the name of Islam maintained by TheReligionofPeace.com.  Most 
of these incidents are terror attacks.  A handful are honor killings or Sharia executions. During this 
time period, there were 2491 Islamic attacks in 59 countries, in which 21262 people were killed and 
26722 injured.”

Döda I Jesus namn under samma period = 0? Har googlat en kvart och inte hittat ett enda exempel på
en kristen terrorist 2016.

Koranen
Mysiga stycken ur koranen:

Quran (5:33) - "The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive 
to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands 
and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a 
disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement"[2]

And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove 
you out, for persecution is worse than slaughter... and fight them until fitnah is no more, and 
religion is for Allah. [3]

— Quran 2:191

Christians and Jews (who believe in only part of the Scripture), will suffer in this life and go 
to hell after death. (Quran 2:85)

Kill disbelievers wherever you find them. If they attack you, then kill them. Such is the 
reward of disbelievers. (Quran 2:191)

Virgins await those who enter paradise. (Quran 3:15)

Those who disbelieve, promise them a painful doom. (Quran 3:21)

Those who disbelieve will be forced to drink boiling water, and will face a painful doom. 
(Quran 6:70)

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2005-12-14-brottslighet-bland-personer-fodda-i-sverige-och-i-utlandet.html
http://www.jaisiyaram.com/blog/death
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A2002.02.0006%3Asura%3D2%3Averse%3D191
https://en.wikipedia.org/wiki/Quran
https://www.thereligionofpeace.com/


Those who are tormented in the Fire will have their foreheads and backs branded. (Quran 
9:35)

Whoever thinks that Allah will not assist him in this life and the hereafter, let him stretch a 
rope to the ceiling, then let him hang himself, then let him see if his struggle will take away 
that at which he is enraged. (Quran 22:15)

Those who consider the Quran to be "mere fables" will be branded on the nose. (Quran 68:15-
16)

http://www.jaisiyaram.com/blog/religion/10863-17-cruel-and-unbelievable-rules-and-verses-
in-the-quran-and-islam-13-jun-12.html

Jag kan fortsätta hela natten med citat, men dessa får räcka. Att jämföra Islam med ”alla andra
religioner t.ex. Kristendomen” är enbart okunskap, islam är INTE som andra religioner.

Vänga hälsningar Felix
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