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VI BYGGER ETT LAND SOM HÅLLER IHOP 
 
En reglerad och rättssäker invandring  

En stor del av den internationella migrationen i världen är ofrivillig. Den har sin grund i väpnade 

konflikter, ur förtryck och inte minst ur fattigdom. Fattigdomen kan ha många orsaker, såsom bristande 10 

utveckling i landet, stora klyftor, diskriminering och miljöförstöring.  

 

Att de flesta ofrivilliga migranter i världen inte är asylsökande innebär att utmaningen är mycket större 

än själva asyllagstiftningen – vi måste angripa flyktens orsaker. Ett aktivt arbete för fred, demokrati, 

klimatomställning och utveckling är det viktigaste för att minska de umbäranden som ofrivillig 15 

migration innebär. Sverige ska tydligt stå upp för asylrätten och aktivt verka för att andra länder gör 

detsamma. FAtt fler länder måste ta tar ett större solidariskt ansvar – eller ett ansvar alls – för 

flyktingmottagande. skulle innebära att Då kan fler människor med asylskäl får skydd och att 

fördelningen mellan de mottagande länderna kan bli jämnare. Gemensamma överenskommelser och 

ansvarstagande är därför en högsta prioritet.  20 

 

Det senaste decenniet har Sverige tagit ett mycket stort ansvar för att ge människor skydd. Genom stora 

insatser från kommunerna, arbetsförmedlingen, föreningsliv och folkbildningen har etableringen också 

förbättrats – det går allt snabbare för många nyanlända att komma i arbete. Att få ett jobb och lära sig 

svenska är avgörande för att bli en del av det svenska samhället integrationen ska fungera. Det lägger 25 

grunden för självständighet och delaktighet i det svenska samhället och bidrar positivt till vårt 

gemensamma välstånd och vår välfärd. delaktighet, en fungerande integration, och är även en 

förutsättning för vårt gemensamma välstånd och välfärd. De människor som har invandrat hit och som 

arbetar, betalar skatt och deltar i samhällslivet bidrar till Sverige såväl ekonomiskt, socialt som 

kulturellt. Samtidigt är dock segregationen, som oftast drabbar utrikes födda, ett av våra största 30 

samhällsproblem. Sverige ska vara rustat för ett hållbart och proportionerligt asylmottagande. Det 

innebär att det måste finnas bostäder, omsorg, och möjligheter till utbildning och självförsörjning för de 

som får uppehållstillstånd. Det är helt grundläggande för integrationen och för att flyktingmottagandet i 

sig inte ska leda till allt större klyftor. Det är grundläggande för integrationen och för att inte allt större 

klyftor ska leda till mer segregation. Många kommuner har under lång tid tagit ett stort ansvar för 35 

flyktingmottagandet. Då är det rimligt att staten ger dessa kommuner extra resurser. Därför behöver den 

statliga etableringsersättningen till kommunerna ses över. 

 

Eftersom detta inte kan lösas enbart med större investeringar ens under överskådlig sikt, påverkar 

antalet asylsökande tydligt förutsättningarna för integrationen. Att det ännu saknas tydliga 40 

överenskommelser på EU-nivå om gemensamt ansvar och en mer harmoniserad lagstiftning 

understryker vikten av att villkoren för uppehållstillstånd och andra regelverk behöver vara anpassade 

till Sveriges kapacitet och förmåga för mottagande och integration. Det är därför bra och nödvändigt att 

Sverige nu har en långsiktig och hållbar asyllagstiftning på plats. Möjligheten till familjeåterförening 

har återinförts, och efter tre år med tillfälliga uppehållstillstånd kan man beviljas permanent 45 

uppehållstillstånd om man uppfyller vissa villkor. Svensk asylprövning ska vara rättssäker och den 

sökandes skyddsbehov ska stå i centrum. Barnperspektivet ska vara integrerat i asylprocessen. Den som 

är i behov av skydd ska få stanna. Den som får avslag på sin ansökan ska återvända. Den hänsynslösa 

flyktingsmugglingen ska motverkas.  

 50 

Precis som vi anser att varje medlemsstat i EU måste ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet på 

ett aktivt och solidariskt sätt, måste alla kommuner dela ansvaret för Sveriges mottagande. Många 

kommuner har fått ta ett allt för stort ansvar, och om integrationen ska fungera så måste ansvaret för 

nyanlända fördelas rättvist. EBO ska avvecklas och den statliga styrningen av fördelningen av 

asylmottagande över landet ska öka. Nationella mottagningscenter med goda möjligheter till stöd, och 55 

kapacitet att snabbt lotsa människor vidare i asylprocessen kan vara en del i detta.  

 

Arbetskraftsinvandring stärker Sveriges ekonomi och välfärd när den sker till bristyrken och till 

kollektivavtalsenliga löner och villkor. Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU till yrken där det 



inte råder någon brist på arbetskraft riskerar däremot att öka klyftorna, och har lett till omfattande fusk 5 

och exploatering. Det minskar dessutom möjligheterna för arbetslösa i Sverige att komma in på 

arbetsmarknaden. En mycket stor del av arbetskraftsinvandringen sker just till jobb med låga krav på 

utbildning eller erfarenhet. Att människor ges sämre arbetsvillkor, med lägre lön, längre arbetsdagar 

eller sämre arbetsmiljö för att de kommer från ett annat land strider mot våra mest grundläggande 

värderingar.  10 

 

Vi vill därför återinföra en arbetsmarknadsprövning. Arbetskraftsinvandring från länder utanför EU ska 

begränsas till de yrken där det råder brist på arbetskraft. Det behövs en objektiv prövning av 

arbetsmarknadens behov med tydlig insyn från arbetsmarknadens parter. Löner, arbetsmiljö, säkerhet 

och andra villkor ska aldrig understiga vad svenska kollektivavtal och svensk lag föreskriver. 15 

Förhandskontroller av arbetsgivare som vill ta arbetskraft till Sverige ska skärpas. 

 

Parallellt med ett stramare regelverk till skydd för arbetstagare och mot lönedumpning behöver straff 

och andra sanktioner mot exploatering av utländska arbetstagare skärpas. Resurserna för rättsväsendet 

att upprätthålla lagar kring arbetarskydd och migration ska stärkas. De fackliga organisationernas 20 

möjlighet att utöva tillsyn och stödja arbetstagare oavsett ursprung eller fackligt medlemskap ska 

stärkas. Ett brett program för att motverka arbetslivskriminalitet ska sjösättas.  

 

 


