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Inledning
5

Sverige har varit ett invandringsland sedan 1930-talet. Det mångkulturella samhället är ett faktum
oavsett vilken invandringspolitik som kommer föras framöver. Den fria rörligheten måste fortsatt
värnas men det är samtidigt viktigt att beakta att politiken inte förs i ett vakuum. Detta är också
Centerstudenters ingång i migrations- och integrationspolitiken.
Invandringen till Sverige har varit mångfacetterad. Högkvalificerad arbetskraft har varit viktig
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för kompetensförsörjningen i svensk industri och tjänstesektor. Flyktingar som lämnat krig,
förtryck och förföljelse har funnit en fristad i Sverige. Andra har sökt lyckan och bidragit till det
svenska välståndet. Alla dessa grupper har varit med och format Sverige till det land det är idag.
Samtidigt har en undermålig migration- och integrationspolitik medfört framväxten av en etnifierad underklass, parallella samhällen där människor sällan kommer i närheten av det svenska
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majoritetssamhället. Pluralism är en förutsättning för ett fritt samhälle men detta bör skiljas från
den kulturrelativism som blundar för religiösa och kulturella konflikter. Detta kräver att liberaler
ställer nya frågor, rannsakar gamla sanningar och ger nya svar på mångbottnade samhällsproblem.
För Centerstudenter är fri rörlighet en central princip. Det är något eftersträvansvärt att människor fritt kan röra sig mellan länder, men i praktiken har vi rört oss i en motsatt riktning. Förtro-
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endet för migrationsfrågan måste nu återupprättas och för det behövs en långsiktigt hållbar sådan.
Detta förutsätter förutsägbarhet, men också att integrationen fungerar.
Som liberaler ser Centerstudenter att migrations- och integrationspolitiken behöver bygga på fem
principer: frihet, förutsägbarhet, självförsörjning, tolerans och gemenskap. Det är också på dessa
principer som förslagen i detta program vilar. Med detta som utgångspunkt kan vi utforma en
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migrations- och integrationspolitik som är långsiktig och inkluderande såväl som ekonomiskt- och
socialt hållbar.

En långsiktigt hållbar migrationspolitik
En förutsättning för långsiktighet och tilltro till migrationspolitiken är förutsägbarhet. Det är en
sak att ge ett löfte om en generös migrationspolitik, något annat att efterleva sådana utfästelser.
30

Sverige har under en längre tid bedrivit en migrationspolitik som har varit turbulent och oförutsägbar.

1

Centerstudenter vill se ett slut på tillfälliga lagar och särskilda undantag för enskilda grupper. En
förutsägbar migrationspolitik måste klara av svängningar i omvärlden utan att panikartat stifta
nya lagar för att klara av det nya läget, men den måste också bli mer förutsägbart för de människor
35

som kommer hit och berörs av dem.
Med tydliga besked om vad som gäller för hur man söker sig till Sverige och vad som gäller när
man kommit hit kan enskilda människor etablera sig snabbare i det svenska samhället. Ett avslag
måste innebära att man också ska lämna landet, liksom att den som får uppehållstillstånd måste
ges de bästa förutsättningarna att skapa sig ett nytt liv i Sverige.
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Idag är lagstiftningen som avgör längden på uppehållstillstånd mycket svåröverblickbar och reglerna bör vara detsamma oavsett skyddsgrund. Tillfälliga uppehållstillstånd behöver kvarstå som
norm men det måste också finnas permanenta uppehållstillstånd för de som sköter sig och där
skyddsskäl fortfarande föreligger.
Förutsatt att Sverige även i fortsättningen förhåller sig till internationella avtal såsom Genève-
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konventionen och Dublinförordningen så kommer asylsökningar vid svenska ambassader eller
konsulat inte vara ett hållbart alternativ. Även om den svenska pullfaktorn kraftigt justerades ned
skulle push-faktorer runt om i världen omöjliggöra ett rättssäkert hanterande av alla ansökningar.
Det bör dock fortsatt vara möjligt att söka uppehållstillstånd via anknytning till familjemedlem i
Sverige på svenska ambassader och konsulat i utlandet.
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Centerstudenter anser att:
•

Politiken ska skapa tydlighet för både de asylsökande, men också det svenska samhället,
myndigheter och medborgare.

•

Lagstiftarna ska hålla sig borta från kortsiktiga lösningar och undantag.

•

Sverige bör dämpa sina pullfaktorer för att minska antalet som söker sig hit på illegala
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vägar.
•

Det första uppehållstillståndet som beviljas en asylsökande bör vara tillfälligt och gälla i tre
år, oavsett skyddsgrund. Efter tre år bör ett permanent uppehållstånd beviljas den sökande,
förutsatt att den sökande inte förekommer i misstanke- och belastningsregistret och att
skyddsskäl föreligger vid tillfället då förlängningsansökan lämnas in.

2

60

•

Asyl ska inte kunna sökas på svenska ambassader eller konsulat, men det ska fortsatt vara
möjligt att söka uppehållstillstånd via anknytning till familjemedlem i Sverige på svenska
ambassader och konsulat utomlands.

•

För migranter utanför asylsystemet ska permanent uppehållstillstånd vara huvudregeln.

Utökad andel kvotflyktingar
65

Centerstudenter vill öka andelen och mängden kvotflyktingar som tas emot i Sverige. Det viktigaste är att vi i vår migrationspolitik hjälper de som har mest behov av att få skydd, vilket kvotflyktingar är ett bra exempel på.
Migrationsverket, regering, riksdag och UNHCR samverkar varje år för att bestämma andelen
kvotflyktingar som ska vidarebosättas. Det råder inget tvivel om att dessa grupper har skydds-
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behov i och med att de ofta har bott en längre tid eller hela sina liv i flyktingläger, ofta på grund
av utdragna konflikter i deras hemländer. Detta underlättar och effektiviserar handläggningsprocessen markant. Det innebär också att de som har störst behov av hjälp är de som också får mest
hjälp.
För att uppnå målsättningen om att en mindre andel ska söka asyl i Sverige och att kvotflyktingar
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utgör en större andel av de som beviljas skyddsstatus i Sverige, krävs att vi genomför stora reformer. Detta förutsätter att Sveriges justerar pullfaktorer, såsom socialförsäkringssystemen, men
också villkoren för de som söker sig till Sverige på illegala vägar. Centerstudenter vill också införa
ett system med sponsrade flyktingkvoter, där civilsamhällets aktörer kan finansiera och lösa det
praktiska kring mottagande av kvotflyktingar.
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Centerstudenter anser att:
•

Antalet asylsökande som tar sig till Sverige på illegal väg och söker asyl i Sverige ska på
lång sikt minska.
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•

Antalet och andelen kvotflyktingar som Sverige tar emot på sikt ska öka.

•

Ett system med sponsrade flyktingkvoter ska införas.

Högre preskriptionstid för asyl
Vid asylprövning tittar Migrationsverket på om skyddsbehov föreligger hos den sökande beroende
på omständigheter i personens hemland. Om så inte är fallet avslås asylansökan och personen ut-

3

visas till sitt hemland. Det förekommer dock att sökande inte samarbetar med Migrationsverket
eller Polisen för att verkställa utvisningen och går under jorden.
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Då preskriptionstiden för asylansökningar idag är fyra år, en relativt kort tid, avviker många som
fått avslag på sin asylansökan. Under tiden håller man sig undan från myndigheter, arbetar svart
eller för arbetsgivare som inte har kännedom om att man inte har rätt att vistas i Sverige. Efter
fyra år kan man återigen söka uppehållstillstånd. Det är vanligt att inga nya omständigheter har
framkommit som skulle bevilja personen ett uppehållstillstånd vid den andra prövningen. Det är
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samtidigt inte rimligt att förlänga preskriptionstiden för alla då vi lever i en alltmer föränderlig
värld, där säkerhetslägen kan ändras snabbt.
De som söker asyl efter att preskriptionstiden på deras första ansökan har passerat kan ha nya
skyddsbehov som inte förelåg tidigare. Centerstudenter anser därför att preskriptionstiden i
normalfallet ska förbli oförändrat men att preskriptionstiden för en avslagen asylansökan i Sverige
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ska kunna förlängas väsentligt i de fall den sökande avviker och inte samarbetar för att verkställa
utvisningen. På detta sätt skapar vi incitament för att människor ska samarbeta med myndigheter
ifall man får avslag, men också ge dem en bättre möjlighet att åter söka asyl i framtiden. Detta
förutsätter också att Polismyndigheten får ökat anslag att arbeta uppsökande för att verkställa utvisningar.
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Det är också viktigt att vi så långt det är möjligt inte ger motstridiga besked till människor som
fått avslag. Välfärdsförmåner är en avvägning mellan humanitära skäl å ena sidan, och incitament
för människor att återvända å andra sidan. Centerstudenter vill bevara nödbistånd och akut vård,
men anser att personer som vistas utan tillstånd i Sverige inte bör garanteras välfärdstjänster utöver
denna basnivå.

110

Centerstudenter anser att:
•

Centerstudenter anser att preskriptionstiden för en avslagen asylansökan i Sverige bör förlängas väsentligt efter rättslig prövning ifall man avviker och inte samarbetar för att verkställa utvisningen. I de fall där man samarbetar och lämnar landet självmant bör preskriptionstiden vara fyra år, som idag.
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•

Polisen ska få ökat anslag att arbeta uppsökande för att verkställa utvisningar.

•

Enbart nödbistånd och akut vård ska ges till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

4

Inhibera beslut om att bevilja uppehållstillstånd för asylsökande som
utgör säkerhetshot
När en asylansökan prövas av Migrationsverket förekommer ibland att sökande utgör ett säker120

hetshot. Det kan vara att man exempelvis har begått brott mot mänskligheten i sitt hemland, och
man ska då utvisas ur Sverige.
Enligt principen om non-refoulement får Sverige dock inte utvisa människor till länder där de
riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling. I många fall
kan det föreligga verkställighetshinder för utvisningen, varav konsekvensen blir att personen som
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ska utvisas inte kan utvisas. Ofta är dessa verkställighetshinder långdragna konflikter som inte är
överblickbara, utan snarare bestående över en längre tid. Därför beviljas ofta denna grupp sökande
korta tillfälliga uppehållstillstånd och vid varje förlängning tittar man på hur säkerhetsläget ser ut
i hemlandet och prövar om det går att utvisa personen. Problemet är dock att dessa personer då får
ett uppehållstillstånd som är nästintill likställt med det som beviljas till de som är krigsdrabbade
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eller asylsökande. Därutöver har de rätt att arbeta, utbilda sig, rätt till sjukvård, olika typer av
socialförsäkringar som bostadsbidrag och barnbidrag samt rätt att ta körkort.
Centerstudenter anser detta vara orimligt. Migrationsverket har tidigare velat utfärda en inhibition på de som ska utvisas från Sverige men vars utvisning inte kan verkställas på grund av verkställighetshinder. Migrationsöverdomstolen har dock angett att det saknas lagstöd för detta.
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Centerstudenter anser att:
•

I de fall där det framgår att en asylsökande ska exkluderas från rätten till att beviljas
skyddsstatus, men verkställighetshinder för utvisning föreligger, ska personens utvisningsbeslut inhiberas tills dess att utvisningen kan verkställas.

Harmoni i Europa
140

Sedan flyktingkrisen 2015 har den Europeiska unionen tagit flera viktiga steg mot en mer gemensam migrations- och gränspolitik. Det är en utveckling som Centerstudenter välkomnar. Vi vill se
en gemensam omfördelning av flyktingar för att minska bördan på enskilda medlemsstater, men
hittills har en sådan lösning varit svårt att få på plats. Även om alla länder inte ansluter, ser Centerstudenter att EU bör gå vidare med en sådan lösning.

5
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Idag skiljer sig asylgrunder, riktlinjer för uppehållstillstånd och anhöriginvandring mellan EU:s
medlemsstater. För att få till en jämn fördelning av asylsökande bör dessa harmoniseras mellan
europeiska länder. Före sådana reformer är på plats måste dock Sverige själv anpassa sig till hur
villkoren ser ut i andra jämförbara länder.
Ett skäl till att EU har lyckats minska antalet migranter som tar sig till Europa är Turkietavtalet.
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Det är ett avtal med stora avigsidor, men det har också givit skolgång och sjukvård till flyktingar.
Avtalet kan inte ses som en långsiktig lösning utan som en nödvändig politisk realitet. Att avhjälpa
situationen är dock främst en fråga för utrikes- och biståndspolitiken.
Vi måste fokusera på de beständiga orsakerna som driver det ökande antalet migranter. Människor
utvandrade från hela världen av olika skäl: krig, klimatförändringar, korruption, social instabilitet,
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våld, hälsovård, rättsskydd, sexuell läggning, vanstyre och instabilitet som bringar fattigdom och
osäkerhet. Detta är vad som driver migrationsströmmar till Europa och de stora lösningarna finns
också just i närområdet, men för det behövs utrikespolitik som dels bidrar till människor inte
behöver fly undan kriser, krig, svält och terrorism. En långsiktig migrationspolitik upprätthåller
säkerhet, stabilitet och ekonomisk tillväxt, både genom mjuk makt som diplomati och hård makt.
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När krisen är ett faktum har vi ett ansvar för att stödja närliggande länder och upprätta humanitära villkor i flyktingläger, där de mest utsatta flyktingarna återfinns.
Bevakningen av de yttre gränserna är också central för att EU ska kunna ha ett långsiktigt och
ordnat mottagande. Sverige liksom övriga EU-länder har i princip lämnat över bevakningen av
sina yttre gränser till länder som Grekland, Italien och Ungern, vars meritlista i asylprövning inte
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är någon imponerande läsning. EU:s bevakning av de yttre gränserna behöver fortsätta att stärkas
och när enskilda medlemsländer inte klarar att upprätthålla sina gränser, bör EU:s gränsskydd gå
in för att upprätthålla gränserna och ett humanitärt mottagande.
Centerstudenter anser att:
•
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Asylgrunder, riktlinjer för uppehållstillstånd och anhöriginvandring harmoniseras mellan
EU:s medlemsländer

•

Anslaget till EU:s gräns- och kustbevakning, Frontex, ökas kraftigt.

•

Frontex ges möjlighet att ta över ansvaret för bevakning av EU:s yttre gränser, inkluderat
kustbevakning på Medelhavet, när enskilda medlemsländer inte lever upp till sitt ansvar.

6

•
175

Utrikespolitiken ska ses som ett viktigt instrument för att färre ska behöva fly, och för att
upprätthålla drägliga levnadsvillkor i flyktingläger.

Självförsörjning som princip
En förutsättning för en hållbar migrationspolitik är att den kan skötas på ett ekonomiskt hållbart
sätt. Det är svårt att få legitimitet för ett system som utgör en belastning på trygghetssystem och
offentliga välfärdstjänster. Centerstudenter vill se en mer selektiv välfärdsstat, men vi behöver
180

också jobba utifrån de förutsättningar vi har i en av världens mest omfattande välfärdsstater.
Utgångspunkten bör vara att de som söker sig till Sverige, antingen för arbete eller som en fristad,
bör försörja sig själva och stegvis inkluderas i systemen.
I och med det stora antalet asylsökande som kom till Sverige 2015 blev det uppenbart att delar av
vår välfärd, och framför allt vårt socialförsäkringssystem, inte kunde hantera de dramatiskt
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ökande kostnaderna som inflödet av asylsökande innebar. För att fortfarande kunna stå upp för
en reglerad men generös invandring, behöver socialförsäkringssystemet ses över. Både asylsökande
och nyanlända kan idag ta del av flera olika typer av bidrag. När en asylsökandes ansökan handläggs, har man rätt till dagersättning. Om man fått ett uppehållstillstånd beviljat, har man rätt till
etableringsersättning förutsatt att man deltar i ett etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen.
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Centerstudenter vill gärna se att människor söker sig till Sverige, men väl här får man försörja sig
själv i så stor utsträckning som möjligt. Därför föreslår vi en revidering av socialförsäkringssystemet, där bidrag som etableringsersättning görs om i grunden och i stället utformas i likhet
med ett CSN-upplägg. Detta system kan även tillämpas för nyanlända gällande dagersättning, försörjningsstöd samt föräldrapenning.
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Centerstudenter anser även att de som vill ta hit sina anhöriga bör kunna försörja dessa. För att
bevilja ett uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som redan har ett uppehållstillstånd i Sverige bör därför anknytningspersonen kunna försörja den anhöriga samt ha en
adekvat bostad för sig och den anhöriga.
Om man som nyanländ är förälder till ett barn yngre än ett år har man rätt till 480 dagar föräldra-
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ledighet samt ersättning. Föräldraledigheten innebär ibland att föräldrar pausar sin SFI- eller
komvux-utbildning för att ta hand om sina barn, av förklarliga skäl. Det finns dock en överhängande risk att man under tiden som föräldraledig och nyanländ isoleras från samhället, vilket
saktar ned integrationsprocessen.

7

Därför föreslår Centerstudenter att det införs en integrationsförskola. Krav ska ställas på nyan205

lända som får föräldrapenning att även studera SFI parallellt med föräldraledigheten, exempelvis
på öppna förskolor. På så sätt kan man fortsätta sin SFI-undervisning samtidigt som man är med
barnet på en förskola, och man får också möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation.
Om föräldrar och barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige idag och har ett barn som är yngre än
ett år har man idag automatiskt rätt till 480 dagars föräldrapenning. Konsekvensen för detta kan
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bli att integrationsprocessen saktas ned, vilket är olyckligt. Därför anser Centerstudenter att
föräldrar som beviljas uppehållstillstånd och som har ett barn yngre än ett år endast ska ha rätt till
de föräldraförsäkringsdagar som föräldrar i Sverige skulle ha med ett barn i motsvarande ålder.
Detta innebär att möjligheten för nyanlända föräldrar att ta ut föräldrapenning retroaktivt slopas.
Det bör samtidigt finnas incitament att komma snabbare ut i arbetslivet genom att ersättningen
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kan höjas för personer som inte tar ut alla dagar.
Om man beviljas uppehållstillstånd som flykting i Sverige har man rätt att tillgodoräkna sig
grundskydd som del av pensionen motsvarande 40 bosättningsår i Sverige. Det medför väldigt
stora kostnader för mottagningssystemet, och är en kostnad som bara kommer att öka. Det kan
dessutom ses som en stark pullfaktor. För att Sverige ska kunna ta emot asylsökande även i fram-
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tiden måste därför detta justeras. Därför är det rimligt att de som har fått ett uppehållstillstånd
som flykting eller skyddsbehövande inte ska kunna tillgodoräkna sig bosättningsår i sitt hemland
som grund när deras garantipension ska beräknas.
Idag har man som nyanländ kontakt med en rad olika myndigheter, såsom Försäkringskassan,
Socialstyrelsen och kommunen utöver Migrationsverket. Dessa kan vara förlagda till olika städer
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samt olika delar av tätorter. Detta medför förvirring för nyanlända samt medför kostnader för att
ta sig till de olika myndighetskontoren, speciellt om de är förlagda till olika städer. I framtiden bör
etablering eller omlokalisering av myndigheter samordnas så att de förläggs till nära anslutning
till varandra.
Centerstudenter anser att:
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•

De socialförsäkringar som asylsökande och nyanlända har rätt till ska revideras för att
möjliggöra en kvalificering in i välfärden. Flera av de stöd och ersättningar som dessa
grupper har rätt till bör göras om och följa ett CSN-baserat upplägg. Dessa kan exempelvis
vara etableringsersättning, försörjningsstöd samt föräldrapenning.

8

•
235

Det för en nyanländ som vill ta hit sina anhöriga till Sverige, ska som utgångspunkt ett
försörjningskrav föreligga på den nyanlände samt att personen har en adekvat bostad”

•

Det bör införas en integrationsförskola.

•

Om man har fått ett uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande ska man inte
kunna tillgodoräkna sig bosättningsår i sitt hemland som grund när deras garantipension
ska beräknas.
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•

Etablering av eller omlokalisering av myndigheter såsom Migrationsverket, Arbetsförmedling, Skatteverket samt Socialtjänstkontor bör samordnas så att myndigheternas
kontor förläggs till nära anslutning till varandra.

Personliga välfärdskonton
Vid utformandet av en liberal migrationspolitik bör principen om självförsörjning vara över245

ordnad. Den som kan försörja sig ska också få bygga en framtid i Sverige, oavsett om det gäller
arbetskraftsinvandrare eller flyktinganhöriga. Välfärdssystemet bör också anpassas till att principen och få större inslag av försäkringar, där man kvalificerar sig till välfärdsförmåner. Genom
att minska kostnaderna för det offentliga kan man också öka toleransen för en generös migration.
Centerstudenter vill därför införa ett kontobaserat socialförsäkringssystem vid sidan av ett grund-

250

trygghetssystem, som garanterar ett basalt socialt skyddsnät. Det skulle innebära att alla får ett
personligt välfärdskonto, där arbetsgivaravgifter betalas in, som kan användas för att täcka försäkringar vid arbetslös, sjukdom och föräldraledighet. Längre tid med lön ger då högre saldo på välfärdskontot. När kontot är tömt utbetalas bara grundersättning. Saldot utbetalas som pension från
och med pensionsålder.
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Centerstudenter anser att:
•

Ett grundtrygghetssystem som bygger på negativ inkomstskatt och ett basutbud i socialförsäkringsystemen bör införas.

•

Nyanlända ska få kvalificera sig in till välfärden.

•

Grundtrygghetssystemet kompletteras med socialförsäkringskonto dit arbetsgivaravgifter
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betalas in som kan användas för att täcka inkomstbortfall vid arbetslös, sjukdom och
föräldraledighet.
•

Saldot från välfärdskontot utbetalas som pension från aktuell pensionsålder.

9

Värna arbetskraftsinvandringen
Sveriges modell för arbetskraftsinvandring har varit en framgångsmodell. Arbetskraftsinvandring
265

bidrar något enormt till svensk industri och ekonomi, men även framgångsrika reformer har
blinda fläckar och vissa justeringar bör göras för att komma åt fusk och missbruk. Arbetskraftsinvandring är ett typexempel på liberal migrationspolitik, där den som har möjlighet att försörja
sig själv också ges möjlighet att arbeta i Sverige. En brist i dagens system är dock att vi till skillnad
från när asylsökande som vill ta hit anhöriga, inte ställer krav på att dessa ska kunna försörjas.
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Centerstudenter vill åtgärda detta med ett försörjningskrav för beviljande av uppehållstillstånd vid
anknytning till arbetskraftsinvandrare, på samma sätt som det idag gäller för asylinvandrare.
För att minska riskerna för fusk vill Centerstudenter att ett system där det ställs krav på att betala
in sociala avgifter i förtid införas. Det kan exempelvis utformas så att arbetsgivaren under de två
första åren av en anställning ska betala in sociala avgifter kvartalsvis i förskott.
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I handläggningsprocessen för asylansökningar samt ansökningar om förlängt uppehållstillstånd
där de sökande har en sysselsättning måste ofta ett fackligt yttrande begäras in. Innehållet i detta
fackliga yttrande är dock inte avgörande för att personen ska beviljas uppehållstillstånd, men ett
moment i handläggningsprocessen som måste genomföras. För att effektivisera handläggningsprocessen, bör därför detta strykas.
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Centerstudenter anser också att arbetsgivare som gör sig skyldig till försäljning av arbetstillstånd,
eller på andra sätt missköter sitt ansvar som arbetsgivare gentemot arbetskraftsinvandrare ska
beläggas med böter om brottet är av ringa art, och vid grövre överträdelser beläggas med näringsförbud.
Centerstudenter anser att:
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•

För att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning till en person som beviljats uppehållstillstånd i Sverige, ska den senare kunna försörja samtliga anhöriga samt ha en adekvat
bostad för sig och de anhöriga.

•

Kravet på att handläggare på Migrationsverket ska kräva in ett fackligt yttrande av
sökande i vissa skeden av handläggningsprocessen slopas.
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•

Vid prövning av förlängning av arbetstillstånd där underlaget för beslutet har brister bör
Migrationsverket se till huruvida och hur snabbt den sökande har korrigerat sina misstag,
inte huruvida misstagen har begåtts eller inte.

10

•

De arbetsgivare som visar sig göra sig skyldig till att sälja arbetstillstånd eller på något sätt
missköter det ansvar de har som arbetsgivare till en arbetskraftsinvandrare ska beläggas
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med böter om brottet är av ringa art, och vid grövre överträdelser beläggas med näringsförbud.
•

Sekretesslagstiftningen reformeras för att öka myndigheternas möjligheter till informationsutbyte

Ett tolerant samhälle
300

En grundförutsättning för att Sverige ska fungera som ett mångkulturellt samhälle är att det finns
en djup respekt för människors olikheter. Invandrare och minoritetsgrupper förväntas ta del av
det svenska majoritetssamhället, men i utbyte måste också finnas en grundmurad respekt för
kulturell och religiös pluralism. Tolerans blir viktigt först när det blir obekvämt. Det innebär inte
bara att acceptera det man själv gillar, utan också att acceptera andras val när de går emot ens egna
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åsikter, inom den buffert toleransen utgör mellan vad som är önskvärt och vad som bör förbjudas.
Ett typiskt exempel är religiösa yttringar såsom manlig omskärelse, bärandet av slöja eller att vägra
ta i hand.
Vi måste även i fortsättning stå upp för systemet med konfessionella skolor, som i olika former låts
samexistera i alla välutvecklade demokratier, och så bör få göra även i det svenska samhället.
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Högtidstal om tolerans måste också omsättas i konkreta åtgärder. Därför behöver det polisiära
skyddet av minoriteter och dess samlingsplatser stärkas. Därutöver behöver det offentliga bli
snabbare på att dra in ekonomiskt bistånd från organisationer som vid upprepade tillfällen begår
övertramp och manar till hat gentemot skyddade grupper.
Centerstudenter anser att:
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•

Det är viktigt att stå upp för kulturell pluralism och religiös tolerans, särskilt i de fall det
rör nationella minoritetsgrupper.

•

Manlig omskärelse, bärandet av slöja och att vägra ta i hand ska ses som exempel på vad
som måste vara tillåtet i ett tolerant samhälle.
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•

Konfessionella skolor ska få etableras och drivas även framgent.

•

Det polisiära skyddet för minoriteter och dess samlingsplatser bör stärkas.
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•

Ekonomiskt bistånd till organisationer som manar till hat gentemot skyddade grupper ska
dras in.

Integration och gemenskap
Integration handlar om den process där invandrare blir en del av samhället. Arbete och egen för325

sörjning är viktiga aspekter av det, men Centerstudenter anser att för stor vikt har lagts vid dessa.
Integration handlar också om att känna sig som en del av ett samhälle. Gemenskap är ett centralt
begrepp även i ett liberalt samhälle. Ett livskraftigt civilsamhälle är en viktig del i det.
Ideella organisationer fungerar som en bro mellan nyanlända och medborgare genom att skapa
mötesplatser mellan de två grupperna. Detta är avgörande för den nyanländes möjlighet att inte-
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grera sig och känna sig välkommen i det svenska samhället och är ett viktigt komplement som
myndigheter inte kan bidra med.
Även staten har en viktig roll att spela. Vi behöver ett starkt samhällskontrakt att förenas kring,
där rättigheter och skyldigheter blir en naturlig del av kulturen. Samtidigt är språk och kultur så
som offentliga ceremonier viktiga för att stärka upp idén om medborgarskapet. Det betyder inte
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att vi ska kräva fullständig anpassning till den svenska majoritetskulturen, men väl att människor
ges förutsättningar att bli delaktiga i det svenska samhället genom att de lär sig språket och ges
förståelse för det samhälle som de blivit en del av.
Centerstudenter anser att ett överhängande problem med svensk integrationspolitik är att det inte
har varit givet vad man ska integreras i. Medborgarskapet är ett tydligt exempel på det. Vi har
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utgått från att medborgare är något man blir vid födseln och har utöver skötsamhet och tid i landet
inte ställt några krav för naturalisation. Medborgarskapet borde vara kronjuvelen på den svenska
integrationsprocessen, det slutgiltiga steget då man ska betraktas som en del av det svenska samhället, men då behöver det uppvärderas från en urvattnad formalitet, till något som får symbolisera
detta slutskede.
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Vi bör därför ställa krav på grundläggande kunskaper i samhällsorientering och det svenska
språket. Kraven bör vara just grundläggande för att ge värde till medborgarskapet, utan att för
den delen få färre att bli medborgare. Det finns goda erfarenheter från andra länder av medborgarskapskurser och dessa bör också erbjudas människor med permanent uppehållstillstånd som vill
förvärva medborgarskap genom naturalisation i Sverige.
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Medborgarskapet utgör slutsteget på en längre integrationsprocess och vi tycker att man bör prata
om integrationsprocessen som en trappa där stegen bör vara tydliga för nyanlända. Mer kan också
göras tidigare för att fler ska vara redo för medborgarskap, som att utveckla SFI-undervisningen
och göra det obligatoriskt att delta i undervisning om politiska och sociala rättigheter.
Centerstudenter anser att:
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•

Skapa förutsättningar och röja hinder för nyanlända att komma i arbete.

•

Öppna upp fler vägar för nyanlända att validera eller på annat sätt bevisa sin yrkeskompetens

•

Efter att den sökande innehaft ett uppehållstillstånd i åtta år, kan den sökande ansöka om
att få svenskt medborgarskap. För att beviljas medborgarskap ska den sökande ha befunnit
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sig i Sverige under sammanlagt sju av de åtta åren. Om den sökande är statslös, flykting
eller medborgare i ett annat nordiskt land gäller sex års vistelse i Sverige av åtta år totalt.
•

Samhällstest bör införas för medborgarskap som erhålls genom naturalisation. Kunskaperna bör läggas på grundläggande nivå.
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•

Kurser i samhällskunskap och språk ska erbjudas.

•

Utöka platserna på SFI-undervisning samt gör undervisning om politiska och sociala
rättigheter obligatorisk.

Bekämpa skuggsamhället
Det svenska systemet samordningsnummer och folkbokföring har kommit att missbrukas flitigt
under det senaste decenniet. Falska och kapade identiteter har använts för att lura till sig nya sam370

ordningsnummer. Missbruk av folkbokföringssystemet har också varit en förutsättning för att det
systematiska missbruket har kunnat fortlöpa. Därför ser vi ett behov av att strama åt systemet med
samordningsnummer genom skarpare restriktioner för utdelning och fler åtgärder för att stävja
bedrägerier kopplade till samordningsnummer. Vi ser också behovet att skärpa reglerna för folkbokföringen, bland annat genom att införa begränsningar på hur man får folkbokföra sig och ge
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skattemyndigheten möjlighet att begränsa folkbokföring på adresser där systematiskt fusk uppdagats.
Fram tills 1990 säkrades kvaliteten i folkbokföringen av regelbundna folk- och bostadsräkningar.
Dessa avskaffades bland annat av kostnadsskäl och för att de delvis hade ersatts av lägenhetsregister som gör det möjligt att följa folkbokföringen lägenhetsnivå. På senare tid har det dock
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blivit tydligt att ett så kallat parallellsamhälle har uppstått i Sverige, bestående bland annat av de
som har fått avslag på asylansökningar och lever ett liv i skymundan från myndigheter. Den här
utvecklingen måste vändas och det finns därför anledning att återinföra folkbokföringen igen i
enlighet med FN och EU:s riktlinjer.
Centerstudenter anser att:
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•

Systemet med samordningsnummer bör stramas åt.

•

Hårdare kontroller av folkbokföringen införs.

•

Folkbokföring på en adress ska kräva godkännande av bostadsinnehavaren.

•

Skatteverket ska ha möjlighet att begränsa folkbokföring på adresser som utnyttjas för
falsk folkbokföring av personer som i själva verket inte bor på adressen.
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