
Invandrare sänke i ny Pisa – etniska svenskar fortfarande bättre än EU-snittet - Fria Tider

http://www.friatider.se/invandrare-sanke-i-nya-pisa[09-04-2014 12:18:21]

Stora skillnader mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund i nya Pisa. Foto:
altemark/cc-by
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INRIKES. Elever med utländsk bakgrund drar ner Sveriges
skolresultat mot botten i en särskild internationell jämförelse av
problemlösningsförmåga bland 15-åringar som genomförts inom
ramen för Pisa-samarbetet, framgår det i en rapport från
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Gilla artikeln på Facebook

Dela/Skriv ut

Skolverket. Men bland etniska svenskar är resultatet fortfarande
bättre än EU-genomsnittet.

De tidigare Pisa-rapporterna har
mottagits med missnöje i liberala
kretsar då rapporterna tydligt visar
fördelarna med omodern skola med
inriktning mot kunskaper, flit och
ordning. Hoppet sattes till en ny
undersökning som istället för
”kunskap” skulle mäta kreativitet och
problemlösning.

”Fokus ligger istället på de mer generella kognitiva processer som utgör
grunden vid problemlösning”, skriver Skolverket i rapporten.

Uppgifterna i det nya Pisa-testet genomfördes på datorer och är mer
liknande ett IQ-test, till skillnad från tidigare tester inom Pisa.

Eleverna i den svenska skolan presterade i det nya testet med statistisk
säkerställd marginal sämre än medel inom OECD, framgår det av
rapporten, men om endast elever som är födda i Sverige och vars
föräldrar är födda i Sverige räknas in, vore resultatet betydligt bättre. Då
skulle Sverige prestera i nivå med OECD-medel och något sämre än
elever i grannländerna Norge och Danmark.

KOGNITIV UTSATTHET: Skolverket pekar ut svaga grupper. Invandrare presterar sämre, även i
andra led, i alla nordiska länderna, medan finnar, trots omodern skola, är bäst i klassen, vida
överlägsna norska, svenska och danska elever.

Experter: Kognitiva skillnader orsak
Enligt nordiska forskare kan skillnaden i prestationer i skolan mellan
svenska elever och elever av utländsk bakgrund, företrädesvis från Afrika
och Mellanöstern, bero på de underliggande skillnaderna i kognitiv
förmåga.

”Invandring från lågintelligenta länder kommer oåterkalleligt sänka den
svenska IQ-nivån, till skada för Sveriges produktivitet och internationella
konkurrenskraft. Det borde oroa både nuvarande och kommande
statsledare, att demokrati aldrig gått att upprätthålla i länder där
befolkningens medel-IQ understiger 90″, skrev den danske forskaren

ANNONS

KULTUR

Omdebatterade konstnären Lars
Vilks ställer ut i Stockholm.
"Rondellhundsgaranti" utlovas.

FLER NYHETER

På patrull i Kiev. Intervju.

Instabil framtid för Afghanistan.
Många utländska soldater lämnar i år.

De korrupta domstolarna.

Detta ärende gäller (obligatoriskt)

Ange en e-postadress (obligatoriskt)

Ämne (obligatoriskt)

Meddelande och/eller länk (obligatoriskt)

Bifoga fil (frivilligt)

Spamkontroll: (svara på frågan)

SENASTE KOMMENTARER

ZigenarbrottArNagotGott På senare tid ja och
de har alltid skapat stora problem vart de än var.

Ullenhag: Romerna byggde Sverige  · 0 minutes ago

lagtag Bör väl här påpeka att enström faktiskt har
kaptensgrad inom amfibiekåren, huruvida det gör
henne mer kompetent eller inte är en annan fråga.

”Ryssland förbereder för krig mot Sverige”  · 1 minute ago

Kasper K Alltid trevligt när den stora elefanten
görs synlig också i de s k finrummen.
Nu väntar vi bara på att den klassiska och i dessa

miljöer desto mer frekventa pudeln gör entré och trollar
bort det alltmer ohanterliga åbäket igen.

Nyhetstips

no file selected

Vad heter Sveriges huvudstad? 

http://www.friatider.se/wp-content/uploads/cache/picture101845.jpg
http://www.friatider.se/varannan-invandrare-misslyckas-med-grundskolan
http://www.friatider.se/lars-vilks-staller-ut-muhammed-malningar-i-stockholm
http://www.friatider.se/lars-vilks-staller-ut-muhammed-malningar-i-stockholm
http://www.friatider.se/lars-vilks-staller-ut-muhammed-malningar-i-stockholm
http://www.friatider.se/pa-patrull-i-kiev
http://www.friatider.se/pa-patrull-i-kiev
http://www.friatider.se/instabilitet-att-vanta-i-afghanistan
http://www.friatider.se/instabilitet-att-vanta-i-afghanistan
http://www.friatider.se/de-korrupta-domstolarna
http://www.friatider.se/de-korrupta-domstolarna
http://disqus.com/ZigenarbrottArNagotGott/
http://disqus.com/lagtag/
http://disqus.com/disqus_RA976ICDr7/
http://disqus.com/ZigenarbrottArNagotGott/
http://www.friatider.se/ullenhag-romerna-byggde-sverige
http://www.friatider.se/ullenhag-romerna-byggde-sverige#comment-1325993608
http://disqus.com/lagtag/
http://www.friatider.se/ryssland-forbereder-for-krig-mot-sverige
http://www.friatider.se/ryssland-forbereder-for-krig-mot-sverige#comment-1325991443
http://disqus.com/disqus_RA976ICDr7/


Invandrare sänke i ny Pisa – etniska svenskar fortfarande bättre än EU-snittet - Fria Tider

http://www.friatider.se/invandrare-sanke-i-nya-pisa[09-04-2014 12:18:21]

Hellmuth Nyborg i en debattartikel i danska Jyllands-Posten.

De strukturella skillnaderna från skolan består till senare delen av livet.
Ledande svenska experter vid Lunds och Kalmars universitet har kommit
fram till att att när invandrarna väl är inne i arbetsmarknaden, kan
skillnaden i den socioekonomiska situationen mellan svenskar och
invandrare i själva verket bero på intelligensskillnader. Hade personer
med två utlandsfödda föräldrar haft haft lika hög intelligens som svenskar
hade de haft lika hög lön som svenskar, skriver forskarna Martin Nordin
och Dan-Olof Rooth i en rapport.

”När vi kontrollerar för resultatet på Pliktverkets intelligenstest, så
försvinner inkomstgapet mellan svenskar och andra generationens
invandrare nästan helt.”

”Vi finner inga indikationer på etnisk diskriminering för män födda i
Sverige med invandrarbakgrund med avseende på lönen jämfört med
svenskar, givet att bägge har samma kognitiva förmåga”, står det i
rapporten.

Dåliga utsikter för lösning
Skillnaden i intelligens mellan utsatta invandrargrupper från bland annat
Afrika och Mellanöstern i jämförelse med européer är stora. Dyster
forskning gör också gällande att det inte räcker att låta de utsatta
grupperna växa upp i Västvärlden med den bättre nutrition och utbildning
det medger, utan intelligensskillnaderna förblir stora.

Så väl amerikanska adoptionsstudier så som svenska
adoptionsstudier visar att den lägre IQ:n hos adopterade invandrare i
utsatta grupper inte avhjälps även om de växer upp i svenska respektive
amerikanska medelklassfamiljer, medan koreanska adoptivbarn som
kommer från ett land med normal IQ, enligt svensk standard, uppvisar
normal intelligens om de växer upp i adoptivfamiljer, vilken antyder att
problematiken i grunden skulle kunna vara svårlöst.

”Resultaten stöder hypotesen om att de sämre skolprestationerna hos
icke-koreanska adoptivbarn beror på att de har intelligens under medel”,
skriver Anders Hjern vid Karolinska Institutet i sin rapport.

Skolverket å andra sidan menar att skillnaderna troligen härrör från så
kallade socioekonomiska faktorer.

Läs också:
Kallt klimat ger högre IQ
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nedan

Regler: Håll god ton. Förtal, hotelser, publicering av personuppgifter, vulgära inlägg
och irrelevanta utläggningar om folkgrupper som inte uppenbart har med artikeln att
göra plockas bort och kan leda till blockering. Inlägg får gärna vara kontroversiella
men håll dig till ämnet och följ svensk lag.

Kasper K

Alltid trevligt när den stora elefanten görs synlig också i de s k finrummen.
Nu väntar vi bara på att den klassiska och i dessa miljöer desto mer frekventa
pudeln gör entré och trollar bort det alltmer ohanterliga åbäket igen.
Martin_Larsson

Ställ frågan varför ”historia” inte längre finns i kursplanen i svenska skolan. Kan det
bero på att ett historielöst folk är lättare att styra?
standigtundrande2

På OECD:S hemsida så kan man göra utvalda delar av testet ( i alla fall förra
veckan), visserligen på engelska men är hur enkelt som helst. Vilken dåre som
helst kan klara uppgifterna, dom är så enkla att det är skrämmande och jag undrar
fortfarande om dom inte testas på fel åldersgrupp.
Martin_Larsson

Massimporten av bidragsmigranter från Afrika, Mellanöstern och Afghanistan
behövs för att hålla den privata konsumtionen uppe. Att dopa BNP alltså. Men nån
dag tar lånefesten slut. Typ ”Lyxfällan-scenario” men för ett helt land… Tack
Anders Borg!
Jonas

Destroying Cultures Through Social Marxism and Multiculturalism
http://youtu.be/SMcsRFRKVNg 1 min
Alan Watt – Immigration tool for destruction of British culture
http://youtu.be/K3MB3-N_h8A 1 min

https://itunes.apple.com/us/podcast/cutting-through-matrix-
alan/id154490096?mt=2
Alan Watt gives you Both an Historical and Futuristic Tour on who runs society,
gives you your thoughts, trends, your entire reality – through media, entertainment
and ‘education’. This is a controlled global society, planned long ago by an elite
group working intergenerationally. Listen to its goals, its history, Working Groups
and Techniques. http://www.cuttingthroughthematrix.com
KKMB

Inte speciellt förvånande, men knappast något som våra demokratiskt valda ledare
kommer välja att belysa och informera om.
flaneuren

Det här förstår varenda svensk utan att ha gått särskilt länge i skolan. Men för att
inte förstå detta självklara måste man nog ha en minst en nykonstruerad
doktorsexamen i miljörätt från svensk högskola som Åsa Romson.
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http://www.aktualia.wordpress.com/julia-caesar Cavatus

I Sverige tror man att man kan rädda världen genom att importera den/dem hit.
Man tror även att de på så sätt ”blir” svenskar. Snacka om storgod inställning –
som om det skulle vara bättre att vara svensk på något sätt!

Jo, för oss som bor här är det bättre att vara svensk, för svenskheten är anpassad
till detta klimat, denna tämligen återhållsamma livsstil och överlevnadsförmågan på
de här breddgraderna.

Men att tro att alla vill anamma detta och per automatik kommer att bli så, är en
tanke som lutar år rasism och ett slags omvänd kolonialisering.

http://www.korta.nu/flygblad
Hising

Forts.
….om vi exkluderar invandrarnas resultat.
Slutresultaten är för Sverige 491, Danmark 497 och Norge 503 (framgår av
Skolverkets rapport). Skillnaden för enbart inrikesfödda ser ni i ingressen.
Skillnaderna är mindre men dom kvarstår ändå tydligt.
OECD-medel är 500. Observera dock att samtliga länders resultat skulle höjas om
enbart inrikesfödda skulle räknas. Vi skulle fortfarande ligga klart under OECD-
medel. Undersökningen visar alltså att invandrare presterar sämre vilket väl var att
vänta, men att det inte förklarar att Sverige ligger dåligt till. Observera bl.a. att det
finns flera länder med stor invandring som har betydligt bättre resultat än Sverige.

VETENSKAP

Jerzy Sarnecki: Invandrare
våldtar mer. Känd kriminolog medger
överrepresentation.

Rasism bakom fetman i USA.
Anledningen till att afroamerikanska
kvinnor är feta är att de utsätts för rasism.
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Det är tur att Fria Tider inte har ansvar för tolkning av forskningsresultat. Mer hård-
och snedvinklat är svårt att hitta. Gå in på de båda adoptionsstudierna så får ni se.
Stycket med experternas orsakstolkningar är ett magnifikt lågvattenmärke. Ett barn
kan lätt komma på andra orsakssamband.
http://www.aktualia.wordpress.com/julia-caesar Cavatus

Men sedan invällningen började har speciallärarresurserna i princip enbart gått till
invällarbarnen. De svenska barnen blev helt plötsligt inte klassade som i behov av
stöd längre, för resurserna räckte inte till dem.

På så sätt har man svikit de svenska lågpresterande eleverna, helt enkelt övergivit
dem på mångkulturens altare. Det kan vara en delförklaring till att etniskt svenska
elever presterar sämre än danska och norska dito.

En bidragande faktor att vi är tar emot flest utomeuropéer också varvid våra
etniska svenska svagpresterande elever hamnar ännu mer på undantag än sådana
elever gör i Danmark och i Norge.

Ett dubbelt svek, alltså. Föräldrarna ska betala höga skatter men pengarna ska gå
till andras barn. Deras egna får inte adekvat hjälp.

Vad håller politikerna på med egentligen i det här landet? Vi tvingas betala för att
sänka oss själva. Dags för revolution, banne mig!

http://www.korta.nu/flygblad
enavde400

Tänk om alla lokalreportrar från tv4 lokalt,
gick ihop och startade en sannings-tidning….?
Sverigevän

Absurdistan förnekar sig inte.Är väl självklart när invandringen får fortgå med icke
läskunniga individer.Nått måste hända snart annars är det gonatt med sverige
Hising

Förenlat och lättsålt som vanligt.
Fakta att invandrare presterar sämre än infödda svenskar.
Felaktigt att vi skulle hamna på OECD-medel och skillnaderna till Danmark och
Norge skulle bli ”insignifikanta”(?)
Svenonius

Vi ser väl alla fram emot den diskussion vi ska få höra i dag i SR och SVT. För att
inte tala om rubrikerna i pressen !
Grreger Hoffa

Jaja men till deras försvar kan man ju tillägga att dom för det mesta är analfabeter
när dom kommer hit. 
Jonas

Lyssna på det här!

http://youtu.be/HXoN48qc3HU 1 min

Greenpeace-grundare:
Människan orsakar inte global
uppvärmning. "Inga vetenskapliga
bevis" för att mänskliga utsläpp av
koldioxid orsakar uppvärmning.

Visa fler vetenskapsnyheter

http://www.korta.nu/flygblad
http://youtu.be/HXoN48qc3HU
http://www.friatider.se/greenpeace-grundare-manniskan-orsakar-inte-global-uppvarmning
http://www.friatider.se/greenpeace-grundare-manniskan-orsakar-inte-global-uppvarmning
http://www.friatider.se/greenpeace-grundare-manniskan-orsakar-inte-global-uppvarmning
http://www.friatider.se/greenpeace-grundare-manniskan-orsakar-inte-global-uppvarmning
http://www.friatider.se/nyheter/avdelningar/vetenskap
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Till Ring P1 med Täppas Fogelberg ringde på onsdagsmorgonen Stamatios
Ledonios, tandläkare med grekisk invandrarbakgrund, bosatt i Malmö och verksam
inom Folktandvården i Karlskrona. Han ville berätta för svenska folket hur de
diskrimineras i tandvården i förhållande till asyl- och anhöriginvandrare.

http://ladycobra.wordpress.com/category/anhoriginvandring/
http://www.aktualia.wordpress.com/julia-caesar Cavatus

Men Täppas vägrade att tro tandläkare och insinuerade att han ljög eller for med
osanning. ”Så kan det inte vara”, konstaterade han och så var den saken utagerad.
Hur skulle det vara med lite fakta? Nä, precis så kategoriskt resonerar
vänsterpatrasket. De klarar inga sakdiskussioner.

Nu kunde han ju inte drista sig att kalla inringaren rasist, för dels var det en
högutbildad man (tandläkare), dels var han invandrare. Men mellan raderna kunde
man nog uttyda av Täppas resonemang att lite rasist var han nog allt, om inte
annat var han ju en lögnare!

http://www.korta.nu/flygblad
Svenpa

Tänk att politiker och PK-media försöker undanhålla dessa fakta.
Vi svenskar blir bara sämre i skolan och vår lärarkår är urusel.
Politikers åtgärder för att förbättra skolan ses som värdelösa.

Istället för att göra något åt problemen, så kör man på så länge svensken tror på
lögnerna.
http://www.youtube.com/watch?v=X4_r-
IySNKM&list=UUI7VUm_6xP1fOIUFkcIdBvQ&index=4&feature=plcp Varangian Rus

Att det ska vara så svårt att förstå att alla olika folk på jorden är inte identiska. Vi
varken ser eller är genetiskt lika.

Här kan ni se själva att det skiljer mer genetiskt mellan en vit och en svart man än
mellan en schäfer och en pudel.

Ni kan titta ifrån 6:30 i den här norska dokumentären ”Hjernevask”

https://www.youtube.com/watch?v=HixvPj2GxoA
Erik Loder

Ja, enligt skolverkets ”experter” så finns det givetvis inga skillnader i intelligens
mellan personer från olika länder och olika raser.
Apornas Planet

Nyhet TV 4 lägger ner lokalanyheterna 140 ska bort!!!!!!!Bra mindre PK- media!!!!
nilsanders

det är tydligen så ”Heta” nyheter att inte länken fungerar….
ShowroomDummy

Finland har Europas bästa skola. En professor i Finland fick frågan: ”Varför har
Finland så bra skola?”
Det föga överrskandse svaret var: ”För att vi har duktiga lärare och nästan ingen

http://ladycobra.wordpress.com/category/anhoriginvandring/
http://www.korta.nu/flygblad
https://www.youtube.com/watch?v=HixvPj2GxoA
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invandring”.
http://www.avpixlat.info/ Thomasson

Länken överst verkar vara fel?

file:///C:/Users/fisksoppa/Downloads/pdf3204.pdf

Flaggade mig själv för att få moderator att kolla på det.
kbjohansson

Lögnen är den stora vinnaren i svensk media och politik. Diabetes (typ 1) är ärftlig
(vi lyfter på hatten för abboten Mendel) men kan delvis förvärvas genom långvarig
hög sockerkonsumtion. Detta får inte diskuteras eftersom föräldraskap är en
rättighet. Begåvning är ärftlig, om än på ett betydligt mer komplicerat sätt, men får
inte diskuteras eller forskas på eftersom det skulle späda på fördomar med flera
argument. Numera skulle man kunna undersöka grad av inavel kontra begåvning
och använda många andra parametrar, DNA-tekniken är förunderlig, men icke. PK
framför allt.
Anarken

Jaha, då antar jag att ”Tabell 2.6″ kommer att vara den minst analyserade i svensk
mediehistoria… Faktum är att den förmodligen aldrig kommer att omnämnas där.
Fast det bör noteras att Finland ligger betydligt bättre till när det gäller inhemska
elever. Det handlar alltså även om ett systemfel inom den svenska skolan.
Emigranten

Det här problemet går att lösa genom att dela upp skolorna så att invandrarbarn
och Svenska barn går i skilda skolor!

Sen för att inte Sverige ska bli ett kaotiskt U-land så måste det bli stopp på all
invandring från MENA-länder och vissa länder i Östeuropa under de närmaste
hundra åren!
Ericus09

Eller så löser man det genom att det bara finns svenskar i Sverige.
Nordmän

Märkligt att en rapport som denna får visas öppet med tanke på att vi har en
demokratur.
Futharkh

I och med att undervisningen måste anpassas till de svagpresterande invandrarnas
nivå så måste man i den vanliga skolan helt enkelt sänka ribban för vanliga
svenskar.

Det gör att svenska elever får en utbildning som ligger under deras kognitiva
förmåga och att svenskarna får ett sämre resultat i mätningarna än dom annars
skulle få.
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Det enda, i mitt tycke, rättvisa mot individer och det enda kloka ur
samhällsekonomiskt perspektiv vore att ha en skola som är uppdelad i olika nivåer
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efter prestation. Samhällsklasser uppstår normalt som en konsekvens av
individuella skillnader i bl a intelligens, så det kan vi ändå inte göra något åt. Bättre
att då låta de högpresterande (högintelligenta) få möjlighet att utmanas och
utvecklas i skolan så de kan uppnå sin fulla potential. Samma sak för normal- och
lågpresterande fast med lägre krav. En någorlunda individanpassad skolgång där
ingen känner sig utanför för att inte ha uppnått sina respektive mål.

Att lägga kravnivån lika för alla leder ändå till att de mest sämst förutsättningar
ändå inte klarar målen, och de högpresterande riskerar tappa motivation pga brist
på stimulans. Bättre att låta var och en få möjlighet att utvecklas och uppnå sin
individuella potential.
Thevoiceofreason

Håller med dig i fullo Thomas, de PK-nötterna dikterar är att det tydligen är bättre
att ha ett utbildnings system där ribban ligger så lågt att den är anpassad för den
som har studie prestanda motsvarande en tesked.. Tror knappast att svensk
ishockey tex skulle anpassa sig till lägsta divisionen för att alla som börjar med
sporten skall ha en chans att kvalificera sig till högsta divisionen. Men du har glömt
en sak Thomas; ”Allah ska med” oavsett om det leder oss till ruinens brant..suck*
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Ja, det är därför jag avskyr socialismen som politisk doktrin. Den ignorerar både
individers skillnader (som är vad som gör oss unika) samtidigt som den på sikt
sänker hela samhällets utveckling genom att man sänker kraven.

Genom att lägga kravnivån så lågt så att ingen kan misslyckas så går alla ur skolan
med fina betyg, men har de lika mycket kunskap som folk hade för 30 år sedan?
Nä, inte direkt… men alla ska med!
Blot-Sven

Ökad segregation är således lösningen. Du har säkert helt rätt. Men säg det till
ledande skolpolitiska debattörer och de börjar greppa efter luktsaltet. Så här
kommenterar AB:s Karin Pettersson SvD:s intervju med Fredrik Reinfeldt i dagens
SvD: ”Han duckar på den stora frågan om segregationen i skolan.”
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Japp, i Sverige är ju mångkulturalismen den nya stora religionen som måste lösas
till varje pris. Problemet är bara att den mänskliga naturen omöjliggör den
rosaskimrande drömmen om ett välmående och mångkulturellt samhälle utan
segregration. Först uppstår segregration redan i skolan pga individuella skillnader,
men även ute i samhället så väljer människor att bosätta sig bland sina jämlikar.
Det räcker ju att titta på etniska svenskar: hur vanligt är det att en
höginkomsttagare bor granne med en låginkomsttagare? Segregration även inom
samma etnicitet och även mellan etniciteter och klasser.
Emigranten

Mycket förvånande!

Om man ska tro 7-Klövern så är ju alla invandrare högutbildade och då bör ju
deras barn ha bra förutsättningar att bli en massa nya Einstein som kan lyfta
Sverige ut ur medeltiden!
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Sverige_Sverige_fosterland

Vi alla i Sverige litar alltid på vad FN säger och tycker, eller hur!
FNs HDI – index redovisar att Sverige befinner sig i ett rejält ”slukhål” eftersom Vi
faller handlöst ner till plats #45, år 2030 och har passerats av diverse nuvarande
”Bongo_Bongo_länder”.
Grattis alla svenskar till en framtida IQ -nivå á la ”badboll”!
Epans

Den första länken verkar inte fungera, var får jag tag på rapporten?
Epans

Här hittar man rapporten: http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-
enskild-publikation?
_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3204
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Jag har sagt det förut och jag säger det igen: intelligens varierar mellan både
individer och mellan folkgrupper, och intelligensen tros vara 60-80% ärftlig. I
Sverige har man en sociologisk/socialistisk syn på människan och utgår ifrån att
ALLT beror på miljöfaktorer, utan att ta hänsyn till ärftliga faktorer. Därför ser vi att
elever faller ur skolan när de inte lyckas uppnå målen, eftersom målen utgår ifrån
genomsnittet. De som ligger under genomsnittet klarar inte av kraven, de som
ligger över blir understimulerade och uttråkade i brist på stimulans. Den svenska
skolan är anpassad efter svenska elevers genomsnittsintelligens, vilket gör att den
stora majoriteten klarar av kraven. Barn från länder med en lägre
genomsnittsintelligens har inte den kognitiva förmåga som krävs, vilket gör att en
betydligt större andel inte klarar av kraven. Våra politiker tror att det är en fråga om
”resurser”, men trots att stora resurser satsas på dessa elever blir effekten
försumbar i deras studieresultat.

Intelligens har även genom omfattande forskning visat sig ha en hög korrelation
med akademisk framgång, inkomstnivå, hälsa, livslängd, psykiskt välbefinnande,
grad av religiositet och många andra områden. Det är i mitt tycke således inget
som helst konstigt med att det uppstår skillnader i klass och levnadsstandard i ett
land, då dessa ofta är en direkt konsekvens av skillnader i intelligens även om
andra faktorer också inverkar. Som Helmuth Nyborg påpekar så är det
svårt/omöjligt att upprätthålla en demokrati när befolkningens genomsnittliga IQ
sjunker till 90 eller under. Studerar man en karta över världens länder och dess
intelligensnivå så noterar man snabbt att de flesta länder med IQ 90 eller lägre är
totalitära islamiststater eller länder i kaos.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:National_IQ_Lynn_Vanhanen_2006_IQ_and_Global_Inequality.png

I ett land som Sverige har alla rätt och möjlighet att både gå i grundskolan och läsa
vidare på högre nivå (om man klarar kraven i grundskolan), ändå gör alla inte det.
Orsaken är individuella skillnader, alla är inte lagda för akademiska studier och alla
har inte den kognitiva förmågan som krävs.

Jag kan rekommendera The Global Bell Curve av Richard Lynn, The Blank Slate
(The Modern Denial of Human Nature) av Steven Pinker, Personality and Individual
Differences av Tomas Chamorro-Premuzic (bra introduktionsbok till ämnet) och
The g-Factor av Arthur Jensen.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3204
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3204
http://www.skolverket.se/om-skolverket/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3204
http://en.wikipedia.org/wiki/File:National_IQ_Lynn_Vanhanen_2006_IQ_and_Global_Inequality.png
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http://thepiratebay.se/torrent/9720577/Political_Correctness_Debunked_-
_eBook_Collection
leif

Där har du fel. Den svenska skolan ska ta bort alla genetiska skillnader enligt
forskning på Södertörns Högskola. All barn som börjar i skolan och är tex svarta
kommer ut som vita. Alla pojkar som börjar kommer ut som lesbiska hermafroditer.
Alla som har olika åsikt kommer ut med samma åsikt. Resten får omskolas och gå
mera i skolan tills de lärt sig. .
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Haha, ja tyvärr finns det krafter i Sverige som säkerligen hade önskat en sådan
utveckling. Men som jag brukar säga: verkligheten är marxisternas största fiende
och därför kommer de inte lyckas med sina sjuka idéer. Däremot kan de orsaka en
hel del skada för många människor när de försöker stigmatisera individers
inneboende egenskaper, skillnader och inre moraliska kompasser.
Grreger Hoffa

Hur intelligent är till exempel Ullenhag på en skala 1-10? 
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

De uppgifterna är hemligstämplade 
http://127.0.0.1/ BDX65C

Med hänsyn till hans säkerhet.
Svensk Framtid

Nu kommer Moderaterna skryta under hela valrörelsen att de skjuter till en massa
miljarder till de lågpresterande invandrarna.
Det hjälper givetvis inte med pengar då de är genetiskt lågpresterande.

http://forumbilder.se/DCFQD/utgifter.jpg
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gere_och_Freke Gere

Och ändå är den svenska skolan i internationell jämförelse välförsedd med såväl
pengar som lärare…..
anna

Man måste väga in olika faktorer i detta som bl a många invandrar barn kanske
har svårare få läxhjälp hemma osv pgr av språkproblem osv … eller att skolan inte
har resurser ge extra hjälp till dom elever som behöver det ..hela artikeln skriker
rasistisk
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Barn till invandrare (och i synnerhet skolor med hög andel invandrare) får ofta
betydligt fler skattekronor per elev jämfört med svenskar, så någon brist på
resurser är det inte tal om. Men om du kan får du gärna peka på någon forskning
som visar på ett förhållande mellan skolpeng från staten och elevernas resultat?

http://thepiratebay.se/torrent/9720577/Political_Correctness_Debunked_-_eBook_Collection
http://thepiratebay.se/torrent/9720577/Political_Correctness_Debunked_-_eBook_Collection
http://forumbilder.se/DCFQD/utgifter.jpg
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Att du anser att artikeln är rasistisk visar endast hur dåligt insatt du är i forskningen
och bortförklarar fakta som går emot din världsbild. Det betyder inte per automatik
att forskningen är felaktig.
leif

Alla obehagliga sanningar är väl rasistiska och nazistiska.
Thevoiceofreason

Förstår lite hur du tänker Anna men man måste komma ihåg att många av de
länder som dessa personer kommer ifrån är rent utvecklingsmässigt långt efter
länder i tex Nordeuropa och Asien där bland annat religon prioriteras mer än
utbildning och infrastruktur. Man prioriterar en annan livsstil helt enkelt. Om du
tänker dig tillexempel de infrastrukturella skillnaderna mellan nordstaterna och
sydstaterna i USA under 1800-talet, nordstaterna prioriterade industrier och skola
högre medans sydstaterna baserade sin ekonomi av vad de själva ansåg som ett
sofistikerat bondesamhälle med en oerhört religiös övrtygelse om att deras livstil
var rättfärdigad(driva bl.a. plantager med hjälp av slavarbete). I och med att ha det
sagt vill jag dock påpeka att jag knappast tror att sydstatere hade lägre IQ.
Däremot sydstaterna direkt beroende av nordstaternas infrastruktur hur lite de
gillade det eller ej. Varför jag svamlar på on detta är att vi ser många likheter
mellan människor idag från Mena-länder och folk från Nordeuropa. Utveckling och
extremt religösa skygglappar för att kunna gå framåt.
Svalbard

Någon sa: innan man får barn tror man att miljön är allt, när man sedan får ett
barn tror man att miljön överväger, när man sedan får flera då inser man att miljön
har en mycket begränsad betydelse.

https://www.youtube.com/watch?v=622hRSYvUOs
Thevoiceofreason

Är adopterad från Etiopien och studerade samhälle/juridik på gymnasiet och hade
MVG i de flesta ämnena utan större ansträngning (kanske inte så mycket att skryta
om med tanke på nivån i svensk skola i dagsläget). Just nu studerar jag till
systemingenjör inom IT men vill dock hålla med om att ovanstående publicering
troligen stämmer då världsbilden talar sin egna sanning om utvecklingen i dessa
länder – SD 2014
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Då har du troligen lyckan att tillhöra en liten minoritet inom din etniska folkgrupp
sett till normalfördelningskurvan över intelligens 
Periskop

Om detta kan Migrationsminsterns säga:
Invandrare lyfte Sverige.

En lögn så god som en annan.
Peter Wall-Enberg

”men om endast elever som är födda i Sverige och vars föräldrar är födda i
Sverige räknas in, vore resultatet betydligt bättre.”

https://www.youtube.com/watch?v=622hRSYvUOs
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Tänk om man går ett steg längre och endast räknar genuina Svenskar t.o.m utan
tattarinblandning.
First Nation

Sverige har ju slutat att lyssna på PISA då de inte tar hänsyn till pk enligt RLM.
sdigbg5445

Sverige lutar i Pisa rapporten.
Sven-Olav Back

Det är inte invandrarnas prestationer som är anledningen till att Sverige sackar
efter Finland. Såsom framgår av tabellen är skillnaden mellan Finland (526) och
Sverige (501) störst när det gäller de _infödda_ elevernas prestationer.
Reginn

Klart det hjälper till att stjälpa. Dagens invandring stjäl resurser och gårdagens
invandrare räknas som infödda och sänker prestationsnivån.
GenericAngel

Intressant forskning som jag inte kände till. Man kan väl säga att dessa resultat
visar att det inte förekommer etnisk diskriminering på svensk arbetsmarknad.

Bara det är ju väl värt att uppmärksamma, eftersom det motsatta, felaktiga
påståendet ofta ingår i den politiska retoriken.

Dessa forskare slår fast i en rad artiklar i vetenskapliga tidskrifter att skillnaden i
inkomst mellan invandrare och svenskar inte beror på diskriminering utan på
skillnad i intelligens (IQ).

Det stämmer dessutom med vad man kan förvänta. Ingen faktor korrelerar lika
kraftigt med inkomst och framgång i skola och på jobb som IQ.
anarki35

Det var bättre på den tiden då européer missionerade i afrika !
Svalbard

Vi har en öppen dörr till länder med en befolkning som bevisligen har en väsentligt
lägre IQ. Detta är det stora hotet mot Sverige. IQ förklarar nämligen så mycket. Jag
kan varmt rekommendera Herrnstein och Murry ”The Bell Curve” för den som vill
förstå.

Halva boken ägnar sig åt skillnaden i IQ inom den vita gruppen. Det är
skrämmande hur väl IQ förklarar skolresultat, inkomst, brottslighet, osv. IQ slår
igenom full först i vuxen ålder. Skillnaden vid 7 år är lägre. Trots detta går det att
med stor säkerhet redan då förutsäga skolresultat, inkomst, osv.

Andra halvan av boken studerar skillnader mellan raser. Det råder inget tvivel att
det finns stora skillnader mellan raser. Det är otroligt viktigt att förstå detta för att
inse vilken katastrofal politik vi för idag i Sverige.

I Somalia är den genomsnittliga IQ 63, i Sverige 100. Detta betyder att i genomsnitt
är sannolikheten att en Somalier har lika hög eller högre IQ än en genomsnittlig
svensk ca: 2%. 98% har en lägre IQ och således lägre framtida lön, sämre
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skolresultat, osv. Därav Pisa naturligtvis.

Mysteriet är hur en befolkning med IQ 100, som då ska vara intelligentare, kan
vara så korkade att de vägrar att ta till sig detta. Här kommer dock andra
förklaringar in som att vi i norra Europa har klarat oss här genom samarbete och
altruism. Vi har i våra gener att känna skuld. I kombination med en korrupt
kulturmarxistisk press har det visat sig att detta är förödande för oss själva. Vi har
också lärt oss att lita på varandra vilket hänsynslöst utnyttjas av förlagsägarna,
egoistiska politiker och näringslivstopparna.

http://www.bokus.com/bok/9780684824291/bell-curve/

http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavvikelse
EiSkogsNisse

Endast dogmatiska humanister tror på denna myt om att vi alla är lika intelligenta
och det är bara dessa underbara socioekonomiska faktorer som står ivägen för
deras hopp om ett utopi här på Jorden. Det finns inget bevis för att stödja en
sådan teori.

Undertiden har Europa blivit fylld med dysfunktionella u-lands folk. För eller senare
kommer det att bliva omöjligt att gömma det faktum att människor är väldigt olika
vad det gäller förmåga att bilda och upprätthålla samhällen.
kaninvitamin

Detta var såklart ingen nyhet, men jag vill minnas att även den första PISA-
rapporten särredovisade invandrare och svenskar? Även då visades stora
skillnader.
PISA-debatten i media och regeringens ”åtgärder” är bara pinsamma. Det har varit
svart på vitt från första början vad problemet bottnar i..
Dandersan

IQ speglar endast en del av vår förmåga, men det är resultatet av den vi nyttjar för
att kunna njuta av våra sociala förmåga EQ.
EQ utan IQ blir lätt som i olika TV satsningar typ Farmen-roande utan att ge
avkastning på jordbruket.
Keinemultikulti

Detta kan kallas negativ berikning. Eller varför inte omvänt.
BigP

Jag ser ingen skillnad. Jag röstar på ett av 7-klöverns partier. Alla e lika och ingen
skillnad på några av skolbarnen. Vi måste spendera mer på fritidsgårder och
framför allt bränna mer pengar på att få integrationen att fungera bättre. Detta gör
vi genom att skicka ett antal personer till att studera hur det står till i vissa
områden. Dessa pers ska, enligt lag, vara blinda, döva och allmänt funtade och lär
på så sätt komma fram till att vi löser problemet genom att importera mer folk som
varken vill eller kan leva med vår kultur och lagar. Vi finansierar detta genom att be
våra pensionärer dra åt helvete på ett vänligt sätt och ge våran framtidsfolk ca
25000 kronor per månad för att bo som på ett hotell.

No worries. The government has this. Chill out!!!
Jappe

http://www.bokus.com/bok/9780684824291/bell-curve/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavvikelse
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Tyvärr så låter du som dom flesta ”vanliga” svenskar..;-)
Hur ofattbart det än är, dom flesta svenskar MÅSTE tro på det du skrev, annars
hade det inte sett ut som det gör här i landet…
Svartsprit

Riktigt bra artikel. Här visar det tydligt att det är skillnad på olika raser/folkgrupper.
Bra fria tider. Ni blir bättre o bättre enligt mig.
Jappe

Tänk om ändå fler kunde komma till den enkla och självklara slutsatsen……….
oskar

Detta har jag och många med mig räknat ut med min stora röv för länge sedan
leif

Den politiskt korrekta åsikten är att om t ex afrikaner kommer till Sverige så ändras
de så att de får vitt skinn, rakt hår och högre intelligens. Så måste det vara. Om du
tror något annat så är du rasist och nazist.
lundabo58

Det kvittar vad dom gör, mindre klasser, bättre pedagogik, högre lärarlöner,
friskolor eller inte friskolor, etc …ju fler elever med låg IQ i skolorna ju sämre blir
Pisa-resultaten, svårare än så är det inte.
Lindberg

Nu höjer vi skatterna på allt för att mörka detta
experiment.
Där det enda som behövs är att ge lärarna auktoritet i
klassrummen.
Skoluniform och inga mobiler är en bra start
Crilla

Regeringen kommer säkert att vända på varenda sten för att komma till rätta med
de usla resultaten men auktoritet får det inte handla om. Nej hu så hemskt!

Vad har ex Finland som inte vi har? De har just det samt begränsad invandring.
Anders Rönnlund

I Finland har inte ungarna tagit befälet i klassrummen som de gjort här, där
mångkulturen har gått i
spetsen. Jag har många hundra timmar
i skolor, och det här fallet började för ca
20 år sedan. Skolfrågan går aldrig att lösa
förrän lärarna tagit tillbaka befälet.
MICKEYM0USE

Demokratin är redan på väg att lösas upp – så vi är väl raskt på väg till de 90 i IQ
som den danske forskaren varnar för.

Att skolverket m.fl. lever i förnekelse över genetiska skillnader mellan människor
borde inte få påverka politiken i så stor utsträckning som den gör idag.
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Proteströsta vad ni än gör Svenskar!
Proteströsta!
Crilla

Några högt upp i det politiska etablissemanget tycker uppenbarligen att lite kaos
och social oro är bra för tillväxten? Förnuftiga medborgare instämmer inte!

Man kan ösa hur mycket resurser på skolan som helst. Finns inte
grundförutsättningarna så kommer det inte att gå.
Sörmland

Regeringens hemsida slår hål på myterna om invandring.

Kanske bör de även passa på att slå hål på myter om helt andra saker också
såsom t ex IQ, kriminalitet, jihadism, tjuveri, grooming, id-kapningar, åldringsrån,
gruppvåldtäkter, bilmålvakter, assistansbedrägerier, fritaxi, skenäktenskap,
barnäktenskap, kvinnlig omskärelse, bidragsbrott, pisaresultat, skolbränder,
människohandel och terrorism.
Fenrir

IQ är ärftligt till största delen och skiljer sig väsentligt mellan olika folkgrupper.

När det gäller genernas betydelse så finns ett flertal studier att tillgå. En sådan är
metastudien, ”Current Directions in Psychological Science”, som Thomas Bouchard
gjorde 2004, en sammanställning av ett flertal tvillingstudier. Siffran Bouchard fick
fram för intelligensens ärftlighet var 85% för vuxna(>18 år) som medelvärde.
Bouchard gjorde också en sammanställning för olika åldrar. Misstaget egalitärer
gjort är att studera barn och dra slutsatser om ärftlighet, men det blir fel eftersom
generna får fullt genomslag först när hjärnan vuxit färdigt.

5 år (22%), 7 år (40%), 10 år (54%), 12 år (85%), 16 år (62%), 18 år (82%), 26 år
(88%), 50 år (85%), >75år (54-62%).
Jappe

Det räcker med att resa runt i världen för att se hur olika intelligensen är bland
olika folkgrupper/raser….
Nej förresten det behöver inte vi svenskar längre, det räcker att ta en tur till
förorten 
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Detta gäller även för personlighetsdrag som till stor del är ärftliga. Som barn
påverkas vi mest av vår omgivning, men ju äldre vi blir, desto mer lika blir vi våra
föräldrar.
jojje

Mest anmärkningsvärt är väl att kognetiv förmåga är eftersatt 10%, den är betydligt
svårare att träna upp.
SorkFeber

För den som jobbat inom skolverksamhet på olika platser runt om i landet Sverige
så är detta inte en nyhet. Problemet är att det inte går att prata öppet om.
Ulf Dahl
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Den här artiklen stöder resultaten i Danmark,där skillnaden mellan infödda och
invandare var stor . Men värst av allt den andra generatioen visade i en liten
förbättring,vilket talar för att man har skaffat en permament underklass.
Olof Stesolid

Kunde de tro att kusinavlarna skulle höja IQ-banken?
Eva på Södermalm

En urusel skola är precis vad Bilderbergarna vill ha. De vill avskaffa den
intellektuella, tänkande, läsande och skrivande medelklassen. Kvar ska bara finnas
”eliten” och en lättstyrd underklass som varken läser eller skriver. Jag menar att
förstörelsen av den svenska skolan är en högst medveten politik av de styrande.
tant45

Charlotte Thomson Iserbyt har skrivit en bok ”Delibarate dumbing down of
American Society”
Det är samma principer världen över. Hon nämner även alla dessa kriser i skolorna
som hela tiden skall diskuteras öppet och vädras av så kallade experter. På så sätt
flyttar de fram positionerna. Eleverna ska bli en grå massa eller en brun sörja som
inte skall kunna lita på sitt inre och sitt eget samvete-utan bara på sina experter
och ledare. På så sätt blir de lydiga framtida slavar som utan att blinka kommer att
slå ner sina klasskamrater som inte lyder i sin tur osv…..
Förstör man lärandets konst – förstör man garanterat den framtida generationen.
alkis

Därför viftar man högt med flummiga begrepp som ”kognitiva processer” o.dyl.
Samma sk*t som ”alla människors…”
intealls

Jag kommer inte ihåg när jag läste detta. Det var en professsor som skrev att vi
börjar berätta igen för varandra, sluta läsa böcker. Som runt lägerelden. Redan
idag visar det sig att bloggar med lte text och mycket bilder, är de mest lästa- Så
nog går Sverige bakåt alltid, med raketfart-
rangel

Prof. William Pierce om att försöka påtvinga en genetisk profil en viss miljö:
http://vimeo.com/71099881
”The Lession of Haiti”
Givetvis håller jag inte med honom. Han inbillar sig ju att arvsmassan har
inflytande över hur organismen utvecklas.
Jehepp

Naturligtvis kan man inte hålla med honom, det enda som skiljer är hudfärgen, allt
som inte är uppenbart olika är uppenbarligen identiskt emellan etniciteter;)
Jappe

Jasså, det är så ”naturligt” att inte hålla med honom, snarare är det onaturligt att
inte hålla med honom.
Allt som går emot hjärntvätten vi blivit utsatta för sedan 1945 är vad klart
”onaturligt”, tänka själv är onaturligt också, för vi har ju en ”elit” som sköter det för
oss….

http://vimeo.com/71099881
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Svartsprit

Han är den bästa talaren efter Hitler. Alltid en fröjd o lyssna på hans kloka ord.
Jappe

Du har aldrig funderat på hur djur avlas fram…vi männsikor är djur.
xklaqwsdls

PK medias förklaring. De har en helt annan teori om de dåliga betygen:

”Ljud i skolan ger sämre betyg”.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ljud-i-skolan-ger-samre-betyg/
jojje

Sant ju.

Har du provat att lösa andraderivator på skansen?
Peter Nilsson

Det är enbart en del av problemet, inte själva problemet.

Grundproblemet är ”grundmaterialet”, vilket är undermåligt.

Har du försökt bygga en veranda med ruttet virke?
wishD

Har någon försökt bygga en veranda med ruttet virke på Skansen?  det är en
kombination.
I början av 90-tal i skolan hade vi en flykting som var helt rabiat
Måna många lektioner blev förstörda av denna totalt galna person. Tänk er
sotuationen i skolan nu då det snarare snart är 2-3 krigshärjade flyktingar i var
klass.
intetnavntak

Det er jo ligemeget så lang tid de er her i landet.
Tommmy

Tänk om folk i allmänhet kunde ställa sig frågan. Vad är det som gör att vissa
Nationer är mer framgångsrika än andra?

Mitt svar: Kloka ledare och ett begåvat folk.

Blir lite som att driva ett företag. Enbra chef skaffar sig bra medarbetare. En dålig
chef stavas Fredrik Reinfeldt…. Typ..
jojje

Vi är snart i konkurs
Inga s.

”IQ and the Wealth of Nations” av professorerna Tatu Vanhanen och Richard Lynn
kan rekommenderas.
Tommmy

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ljud-i-skolan-ger-samre-betyg/
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Verkligheten är rasistisk och måste bekämpas med flummeri, lögner och
behjärtansvärd diskriminering……
Jehepp

Japp, verkligheten är rasistisk:)
Man försöker överskyla verkligheten och hitta på en vackrare verklighet. Och ju
längre vi befinner oss från verkligheten desto hårdare krashar samhället.
alkis

Romer i regeringen är den enda lösningen.
jojje

Helst så de kan utforma nya skolan
Jappe

Hahaha !
Fast man borde nog inte skratta, det kan utan tvekan bli verklighet.
Svenne S.

Shit jag, V, MP och PK media som trodde det berodde på att 6% av våra
ungdomar går i friskola 
Svenne S.

Hur många vågar sätta emot att detta är den sista gången Absurdistan kommer att
särredovisa statistiken mellan olika befolkningsgrupper?
I framtiden kommer garanterat endast en total att redovisas, annars kan ju folk få
för sig att de blivit lurade av statsmakten!
Bisnöjje Kräkikupplysning ab.

När det gäller internationella studier går jag ALLTID och kollar med källan direkt.
Svensk media har en ”förmåga” att glömma vissa kolumner och siffror samt frisera
texterna.

När det exempelvis i media rapporterats att FN:s flyktingkommission riktar grav och
kraftig kritik mot svensk behandling av flyktingar brukar jag kolla rapporterna på
unhcr.org i 11 fall av 10 så brukar det stå att dom ”have some minor concern about
how Sweden treat refugees”.

Vilket åtminstone i min värld är allt annat en grav kritik.
Maine Coon

Dom kan kasta hur många miljarder och IPads dom vill efter dessa grott-
människor.Det går inte att köpa IQ.Två tusen år av inavel ändrar man inte
på i en handvändning.38% av allla äktenskap i Irak ingås mellan nära släktingar.
Eva på Södermalm

Doktorn och författaren Rauni-Leena Luukanen-Kilde har viktig kunskap att
förmedla som så många som möjligt borde ta del av. Hon är en väckarklocka, och
jag hoppas att hon lyckas väcka riktigt många. Jag tror på det hon har att säga.
Hon menar bl.a. att många människor, framför allt i ledande positioner som höga
politiker, är mindkontrollerade genom mikrochips som de kan ha fått genom ett
handslag. Politiker som besöker Bilderberggruppens möten kan där bli
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mikrochippade utan att de är medvetna om det. Politikerna tror att de styr när de i
själva verket är mikrochippade och mindkontrollerade slavar utan att veta om det.
Detta skulle kunna förklara att våra politiker tycks vara galna och fattar beslut som
är helt uppåt väggarna. Här en länk av många på Youtube där Luukanen-Kilde
intervjuas:

http://m.youtube.com/watch?v=2oacK1pxIw4
Inga s.

Själv tror jag att många av dem är drabbade av Toxoplasma Gondii. Mer troligt och
det drabbar hjärnan och vårt beteende.
Magnus (H@ck£r) Johanzzon

Invandrare sänke i nya Pisa
-
Den som säger nåt annat är bara ”hjärntvättad” – det är uppenbart för den som är
för ett fritt Sverige att se vad som sänker oss, IQ fiskmås har ett pris.
Karjalainen

Lika barn, leka bäst.
Pokkuru

Att undermänniskor inte på långa vägar har samma intellektuella kapacitet som
människor är gammal skåpmat. Den enda anledningen till varför det här
presenteras som ”nyheter” lite här och var nuförtiden beror på att sådan här
forskning har trängts undan sedan andra världskriget av politiska skäl – knappast
av vetenskapliga.
jojje

Definiera undermänniska
http://127.0.0.1/ BDX65C

Sådana som är under övermänniskan.
Pokkuru

En person som är avlägsen människor i moral, intelligens, utseende, empati, osv.
Alltså en person som är *mindre* människa i dessa hänseenden.
Ralf

Adopterar man en neger/sandneger så blir den något smartare än den vanliga
negern/sandneger men är fortfarande betydligt dummare än både vita och
östasiater.

Orsaken till detta är att gener styr oss människor mer än vad man tidigare har trott:

http://www.friatider.se/dn-erkanner-gener-avgor-din-iq

http://www.friatider.se/gener-kopplade-till-valdsamhet

http://www.friatider.se/umgangeskretsen-bestams-av-vara-gener

http://www.friatider.se/ny-genforskning-skakar-om-forskarvarlden-
utsatta-grupper-har-samre-forutsattningar-for-utbildning

http://m.youtube.com/watch?v=2oacK1pxIw4
http://www.friatider.se/dn-erkanner-gener-avgor-din-iq
http://www.friatider.se/gener-kopplade-till-valdsamhet
http://www.friatider.se/umgangeskretsen-bestams-av-vara-gener
http://www.friatider.se/ny-genforskning-skakar-om-forskarvarlden-utsatta-grupper-har-samre-forutsattningar-for-utbildning
http://www.friatider.se/ny-genforskning-skakar-om-forskarvarlden-utsatta-grupper-har-samre-forutsattningar-for-utbildning
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http://www.friatider.se/kvinnlig-lycka-sitter-i-generna
http://www.youtube.com/user/josted HrNeumann

Ytterst är det Socialdemokraterna och LO som står som skyldiga för det totala
förfall vi nu ser inom den svenska skolan. Moderaterna har dock på ett förtjänstfullt
sätt tagit över taktpinnen genom sin liberala globaliseringspolitik som gjort svenskt
utbildningsväsende tillgänglig för i stort vem som helst som lyckats korsa den
svenska gränsen. Genom den av EU påtvinga Bolongaprocessen och nya
betygssystem har man sedan satt ytterligare press på svenskt utbildningsväsende
och den svenska ungdomen.

I grunden är det dock fyra faktorer som skapat det nuvarande läget;

1. Att Sverige och SÄPO/MUST (KSI som det då hette) inte lyckades bekämpa
infiltratörerna från DDR med uppgift att dekonstruera svenskt utbildningsväsende.
Läs; ”Inte bara Stasi” för mer info.

2. Att Olof Palme som ecklesiastikminister under slutet av 70-talet lät
”demokratisera” den svenska skolan, vilket innebar avskaffandet av lärarens
auktoritet och i förlängningen ledde till en degradering av hela yrkeskåren.

3. Invandringspolitiken som startade på intiativ av LO under slutet av 60-talet.
Borgarna är förvisso även här medskyldiga, men skiftet från mono till multikultur
hade varit omöjligt utan den närmast totala makt, politiskt och medialt, som
Socialdemokraterna förfogade över.

4. Kommunaliseringen och avregleringen av den svenska skolan under 90-talet.
Även det iscensatt av Socialdemokraterna. Beslutet ledde till etableringen av
grundskolor och gymnasier med tveksamma program och obeprövad pedagogik.
Den snabba nyetableringen gjorde att myndigheter, Skolverket och Högskoleverket,
inte förmådde hänga med i utvecklingen. Resultatet blev kunskapsflykt,
betygsinflation, ”den svenska flumskolan” och alltmänt kaos på universiteten.

Den styrande eliten, globalister och marxister, fortsätter sitt segertåg för den nya
världsordningen. Man är villig att offra inte bara den svenska ungdomen utan en
hel nation och en hel världsordning för att tillfredsställa den store Mammon.
Samtidigt lämnar man fritt spelrum åt Islam som hämtar sin näring ur misären av
rotlösa och förvirrade människor.

Man kan fråga sig vilka svenskar som med vettet i behåll är villiga att skaffa barn i
dagens Sverige? Varifrån hämtar man tron på framtiden i dagens Sverige?
Sverigedemokraterna har en gigantisk uppgift framför sig. Frågan envar måste
ställa sig är om Åkesson mäktar med det ansvaret.
Svartsprit

Svenska män och kvinnor måste producera så många barn de kan. Hur ska vi
kunna slå tillbaka när vi är få. Nord germaner är ett döende släkte precis som den
vita rasen. Om vi ska vinna måste vi bli fler för att inte helt dö ut.

SD är inget annat än kontrollerad opposition.
Mahound

”Det är så jobbigt när invandringskritiker slänger fram en massa fakta och siffror
hela tiden…”

http://www.friatider.se/kvinnlig-lycka-sitter-i-generna
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Svenne S.

Mitt i prick!!
ung kvinna

Ja; usch vilken människosyn de har. De delar inte våra värderingar. Komma med
fakta, uuhh så obehagligt.
Det visar vilka rasister de är.
Tyrell

Målet med EU är att utrota ursprungs européerna och ersätta dem med en
rasliga/etnisk blandning utan identitet som skulle vara lättare att kontrollera för
eliten.

”The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will
gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The
Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient
Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-
Kalergi
pusur1975

F. T kan uppenbarligen inte läst Anders Hjerns rapport, han och hans kollegor drar
helt andra slutsatser än vad F.T påstår att han gör.

”Some of our findings highlight the importance of pre-adoption factors. One obvious
example is the higher test scores and the
higher educational attainments of Korean adoptees. This
finding is in line with the better care and the selection of healthy children for
adoption in Korea mentioned in the Introduction section”

vilket rimmar dåligt med

”Dyster forskning gör också gällande att det inte räcker att låta de
utsatta grupperna växa upp i Västvärlden med den bättre nutrition och
utbildning det medger, utan intelligensskillnaderna förblir stora.”

Undersökningen visar exempelvis att resultaten för icke-koreanska adopterade som
kom till Sverige som nyfödda var märkbart högre än för de icke-koreanska
adopterade som kom till Sverige i 4-års åldern.

Skulle inte sociala faktorer spela roll så skulle testresultaten bli ungefär lika. (som
de blir för de koreanska adoptivbarnen).

Och detta förklarar Hjern såhär
The importance
of
pre-adoption factors is further illustrated by the impact of age at
adoption in the Non-Korean group and the lower than average
cognitive
competence as a mediator of this effect. Since there was no such
relation in the Korean group, our interpretation follows
the often proposed hypothesis that the various effects of age at adoption are
mainly due to the relation between length of time

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi
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before adoption and degree of adverse experiences during the pre-adoptionperiod.
Our results clearly show that ageof adoption is
not a proxy for early adversity in the Korean group, while the opposite holds true
for adoptees from other regions..

Men visst de ligger fortfarande under de koreanska adoptivbarnen. De ligger också
en bit under de svenska adoptivbarnen (som också ligger under de koreanska
adoptivbarnen vilket inte heller nämns i texten.)

http://www.uv.uio.no/isp/forskning/publikasjoner/boker/dalen_hjern_mfl.pdf
näthatare

Intressant. Sydkorea är ju relativt likt Sverige (ekonomisk standard, kultur, stabilitet)
jämfört med i princip alla afrikanska länder, så barnen kanske har det tryggare där
än vad de afrikanska barnen har i sina hemländer.
jojje

Koreakriget och extrem fattigdom ledde till adoptionerna, idag adopterad knappt
någon från Sydkorea.

Resonemanget att de hade likvärdig levnadsstandard faller
http://127.0.0.1/ BDX65C

Det privatimporteras fortfarande från sydkorea.
Svartsprit

Öst asiater har högre medel IQ än vita. I USA så är det just dessa som klarar sig
bäst i skolan följt av vita, ‘syd-amerikaner’ och svarta.
Leif Ohlsen

Självklart dalar även problemlösningsförmågan i takt med bristerna i läsförmåga
och matematik. Om t ex instruktionsboken till min nya tvättmaskin är på arabiska
skulle jag också få problem.
jojje

Infödda invandrare deltog också i proven
Jappe

Konstigt att folk inte kan se hur verkligheten ser ut, vilka länder står för civilisation,
tekniska framsteg och vilka länder massinvaderas av sk flyktingar…
Inte är det Nigeria, Surinam…det är ras det handlar om punkt slut.
Tyrell

Assimilering med dessa människor skulle alltså inte bara innebära folkmord på det
etniskt Svenska folket, utan skulle också permanent sänka livskvalitén i hela landet.

Det finns tre alternativ på det mångkulturella problemet.

1.Integrering = Etniska grupper lever i samma land fast separat.
2.Assimilering = Etniska grupper lever i samma land fast tvingas blandas.
3.Repatriering = Invandrarna åker hem.
burkan

http://www.uv.uio.no/isp/forskning/publikasjoner/boker/dalen_hjern_mfl.pdf
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Nr 3 låter bäst
n.a. nystrom

Om de sakkunniga och ansvariga bara vågade tala klarspråk i stället för att tala
med kluven tunga. Det är landets framtid det gäller, och då måste det politiskt
korrekta stå åt sidan för sanningen. Att det blir ramaskrin måste man bortse ifrån.
Drag Under Näthatargaloscherna

Koreaner, kineser och japaner har tom en något högre medel-IQ än svenskar. Och
inte känner jag mig kränkt för det.
AnnaF3

Ja, men du är gul 
näthatare

Sänke? Vad är det för ord?
pusur1975

En tyngd som man fäster vid kroken när man fiskar för att den ska sjunka.
näthatare

Det verkar som att du har rätt. Tack.
asgroam

Det viktigaste är att INTE GLÖMMA att svenska elevers prestationsförmåga har
försämrats också, vilket beror på att skolan inte längre är en plats där man tar vara
på elevers individuella egenskaper och ger de möjligheterna för att utveckla deras
egenskaper för att sedan bidra till samhället på bästa möjliga sätt, nej, skolan
handlar numera om att programmera våra barn till att bli lydiga mångkulturalister,
inget annat. Jag som gick ut gymnasiet för några år sedan (och gudskelov
vaknade till ordentligt några få år innan de sista åren) och som numera studerar på
högskolenivå vet hur det är. Situationen är väldigt allvarlig.
http://thepiratebay.se/torrent/9836616/Political_Correctness_Debunked_2_-
_eBook_Collection Thomas Mattsson

Helt riktigt, men i Sverige anses det vara något fult med ”elitklasser” eller
”elitskolor”, eftersom det enligt sossarna går emot alla människors lika värde, haha.
Men saken är ju den att enligt hur naturen har skapat oss så kommer vissa
individer lyckas betydligt bättre i livet än andra och vissa betydligt sämre. Att
klumpa ihop alla dessa och förvänta sig att de ska klara sig precis lika bra i skolan
med samma krav är bara en ignorans inför människors individuella skillnader.
Bättre vore att ha en skola med olika nivåer baserat på prestation genom att ge
alla anpassade mål att uppnå. Det är enligt mig rättvisa mot individen i stället för
att som idag, definiera rättvisa som att ingen får vara bättre än någon annan.
asgroam

Elitskolor eller ej, det viktiga är att skolor, alla skolor, tar vara på varenda individs
favoritämne och specialitetsområde. Redan i skolan ska det vara klart vilken väg i
livet en människa ska ta, och om det sedan visar sig att det finns brister inom
vissa områden, så ska vissa elever tvingas studera inom ett visst område. På så
vis skapar vi ett samhälle där alla kan bidra med något produktivt. Inget
mångkulturellt genustrams. Skolan handlar enbart om kunskap och att utveckla
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elevernas redan befintliga kunskaper och egenskaper.
mirakel

Skilj på invandrare Jan Björklund.
Innan du kan heta- en minister, först måste du simma i 20 år mot skitströmmen.
Ralf

Enligt globalisterna/marxisterna så är lösningen på detta problem att ”blanda opp”
aka rasblanda sönder och samman och göra hela planeten till en IQ-befriad
bajsbrun sörja.

Bara för att negrer och sandnegrer är betydligt dummare än vita samt östasiater,
så måste vi bli lika dumma.

Det är ren och skär ondska det som globalisterna eller ”globmarxisterna” sysslar
med.
Tyrell

Tro det eller ej men att målet med EU var att förinta Europas folk var EUs
grundare helt öppna med.

”The man of the future will be of mixed race. Today’s races and classes will
gradually disappear owing to the vanishing of space, time, and prejudice. The
Eurasian-Negroid race of the future, similar in its appearance to the Ancient
Egyptians, will replace the diversity of peoples with a diversity of individuals.”
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-
Kalergi
Jessica

Visst är det ondska, det handlar om att fördumma det framgångsrika vita
europeiska folket för att försvaga en konkurrent för att söndra och härska. Vi skall
bli dumma och lättkontrollerade arbetare som sår och skördar så de utvalda kan
sitta som herrar och äta enligt deras främsta rabbin som dog nyligen.
Storeberg

Undrar vad som kommer först – hönan eller ägget?
Storeberg

Har du tänkt på att hönans ägg har hönans gener så det spelar ingen roll vilket
som kommer först?
Storeberg

Ja det har jag tänkt på.
Guest

Film på internet skakar hela Röda korset, ledningen från stockholm åker till dalarna
för krismöte.

http://www.dt.se/nyheter/falun/1.7041586-roda-korset-skakat-av-
natfilm
mirakel

Går det fortfarande att åka skidor där?

http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Nikolaus_von_Coudenhove-Kalergi
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.7041586-roda-korset-skakat-av-natfilm
http://www.dt.se/nyheter/falun/1.7041586-roda-korset-skakat-av-natfilm
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dubium

Araben visar tydligt och snabbt att han bara bryr sig om araber. Det handlar om att
HAN och HANS folk skall ha tillgång till Sverige och alla Sveriges resurser. Om
människor bara lyssnade på vad de säger och tänkte fritt utan sin programmering
så blir det uppenbart ganska snabbt att många av dessa andra etniska grupper
SKITER I OSS och bara agerar i eget intresse.
Eva på Södermalm

Dalkullan på Röda Korset säger bara kloka saker. Så hon fick sluta på Röda
Korset p.g.a. den aggressive invandraren som spelar in henne i smyg? Skandal!
Martin_Larsson

I Svenska Kyrkan tycker församlingsmedlemmarna samma som kvinnan som fick
sluta på Röda Korset. De vill hjälpa på plats – inte här!
näthatare

Är de medlemmar i rätt organisation?
Jessica

Exakt vad jag tyckte med, en förnuftig äldre kvinna. Men det passade inte
nomenklaturan i Stockholm. RK har verkligen en taskig värdegrund (vilket jävla
ord).
tant45

Invandrarnas vapen idag är deras kameror och mobiltelefoner. För min del tycker
jag detta är utpressning och provokation. Nu kan de springa runt på alla
myndigheter och ställa vilka dumma frågor som helst och kanske till och med få
kränkningsbidrag om inte svenskarna servar dem som det passar dem. Skandal är
bara förnamnet!
Jessica

En äldre dam som säger sin uppriktiga mening i enskilt samtal och anser att RK
skall hjälpa flyktingar i närområdet i stället för att ta hit dem eftersom det inte finns
jobb och bostäder ens till svenska ungdomar. Då kommer kommunisterna från RK i
Stockholm och sparkar henne. Vilken jäv-la svinig värdegrund RK har.
tant45

Exakt.
Eva på Södermalm

Det måste vara olagligt att sparka denna kloka kvinna för det hon sade. Jag
önskar att vi hade haft så förståndiga politiker i regering och riksdag. Hon borde be
facket om hjälp. Heder åt henne! Den provocerande invandrarspionen känner jag
bara förakt för. Vilken falskhet!
Castaldo

Facket?? Ha!
Demokraten

Inget nytt under granen…Tyvär
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du vet hur? Kontakta oss direkt! 
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plats etc i alla format som syns på
sajten.

Följ oss
Du som vill prenumerera på Fria Tider
kan använda två tekniker:

RSS-flöde
Twitter-flöde

I mobilen
Vår vanliga webbplats fungerar i alla nya
smartphones. 

mobil.friatider.se

Stöd oss
Fria Tider får inga skattemedel. Vi är
därför helt beroende av frivilliga som
bidrar med pengar och arbete.

Läs mer om hur du kan bidra med
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VÄDER

Väderdata från yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK. Fler orter och prognoser på Vackertväder.se

Idag

2°
Max: 4°
Min: 2°

Vind: 7 m/s

Torsdag

6°
Max: 7°
Min: 0°

Vind: 5 m/s

Fredag

7°
Max: 8°
Min: 3°

Vind: 6 m/s

Lördag

12°
Max: 12°
Min: 2°

Vind: 3 m/s

Söndag

11°
Max: 11°
Min: 5°

Vind: 5 m/s

Stockholm
Idag

5°
Max: 6°
Min: 4°

Vind: 4 m/s

Torsdag

7°
Max: 8°
Min: 4°

Vind: 4 m/s

Fredag

8°
Max: 9°
Min: 5°

Vind: 4 m/s

Lördag

9°
Max: 9°
Min: 3°

Vind: 5 m/s

Söndag

10°
Max: 10°
Min: 6°

Vind: 8 m/s

Göteborg
Idag

7°
Max: 8°
Min: 5°

Vind: 9 m/s

Torsdag

9°
Max: 9°
Min: 5°

Vind: 6 m/s

Fredag

8°
Max: 10°
Min: 3°

Vind: 4 m/s

Lördag

9°
Max: 9°
Min: 4°

Vind: 5 m/s

Söndag

10°
Max: 10°
Min: 6°

Vind: 9 m/s

Malmö
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