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Förnyelseprogram Integration

KOMMITTÉ 7 – FÖRNYELSEPROGRAM INTEGRATION

VÄLKOMMEN TILL NYBYGGARLANDET
- Alla lika, alla olika med samma rätt och värde
1. CENTERPARTIETS INKLUDERINGSPOLITIK
IN KLUDERINGSPOLITIK
Sverige förändras. Folkhemmet är inte längre allas strävan. Oavsett om vi bor i staden eller
på landet, är födda i Sverige eller har valt att flytta hit, så har vi en önskan om att leva våra
egna liv och göra våra egna val.
Ungefär 1,4 miljoner människor i Sverige har invandrarbakgrund, vilket innebär att ungefär
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var åttonde person är född i ett annat land . Flera olika religioner är numera en del av det
svenska samhället. Vår hudfärg är mer varierad än någonsin och det är det som är det nya
Sverige.
Centerpartiet har en vision om att Sverige ska bli ett nybyggarland. Nybyggarlandet som
tanke innebär en mer inkluderande politik. Alla som kommer till nybyggarlandet ska ges
möjlighet att känna ansvar för att gemensamt med andra bygga upp Sverige.
Dagens utanförskap måste fortsätta brytas parallellt med att vi måste bli bättre på att få fler
att välja vårt land för att arbeta i. Då kan visionen om nybyggarlandet som fler kommer för
att arbeta i att bli verklighet. Tillsammans kan vi utveckla vårt land framåt.
Det bör nämnas att utan invandring hade Sverige varit ett mindre ekonomiskt utvecklat,
tämligen kalt och relativt enformigt land. Idag drar Sverige nytta av bl.a. det ekonomiska
välstånd skapat med hjälp av invandrare under mitten av 1900-talet.
Vi har också genom tiderna kunnat omsätta kunskap från andra till vår fördel.
Matematiken, skriftspråket och filosofin har vi fått från grekerna, astronomin från
egyptierna. Medan läkekonstens grunder kom från araberna.

1 Källa: www.migrationsinfo.se
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Samtidigt har våra mattraditioner samt kultur kompletterats. Den ”svenska” potatisen med
ursprung i Peru har fått allt fler att dela matbordet med, dansgolvet har fått nya toner att
skaka till och våra företag har fått ytterligare kunder. Medan vår utrikeshandel gynnats har
även fler jobb tillkommit genom alla företag som personer med utländsk bakgrund startat.
Sammantaget har invandringen inneburit att vår ekonomiska tillväxt kunnat stärkas.
Däremot har någonting genom åren och på vägen gått snett; allt fler med utländsk bakgrund
har försatts i utanförskap. Genom ökad inkludering in i det svenska samhället av dem som
redan befinner sig här samt de som väljer eller tvingas fly hit, kan Sverige gynnas än mer av
all mångfald som invandring berikar oss med. Då får vi fler svenska klassiker och
framgångshistorier såsom ketchupen Felix - som för övrigt har sitt ursprung i
Tjeckoslovakien.
Eller varför inte nämna pizzabagarna som gått från butiken runt hörnet till egen fabrik:
Skaraborgs chark och fågel. Närmare 70 personer har tack vare dem fått jobb. Utmärkelsen
årets pionjär väst 2010 kan hänga stolt på fabrikens vägg och inspirera andra. Eller årets
Företagare Stockholms Stad 2011 Karima Tice med hemtjänstföretaget Aman Care AB,
som vuxit från tre till 150 anställda på bara tre år. Fler framgångshistorier finns, om än för
få.
För att öka framgångshistorierna måste de som invandrar hit sluta passiviseras av samhället.
Antingen anställd eller egen företagare, och därigenom få bli en skattebetalare ”precis som
alla andra”. Att öka integrationen i Sverige handlar därmed enligt Centerpartiet mer om
ökad inkludering än integration. För vem är det som ska integreras med vem - och hur?
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Ökad inkludering bygger nämligen primärt på att alla får samma möjligheter, skyldigheter
och rättigheter tillgodosedda i, och av, samhället. Medan dagens integrationspolitik istället
till stor del fokuserar på särskilda åtgärder för en särskild grupp och kan till sin utformning
vara stagnerande och konfliktskapande mellan grupper.
Centerpartiet vill istället se snabb etablering, samt bra utbildnings-, bostadsmarknads-,
företagar- och arbetsmarknadspolitik som svar på integrationsproblemen vi möts av idag.
Fungerar dessa områden väl så är förbättringar inom dessa, som kommer alla i samhället till
del, att föredra framför särlösningar riktade till människor som flyttat hit (även om en del

2 Integration som begrepp är ett samspel mellan två eller flera individer, grupper som lär, tar och ger av
varandra och genom denna process skapar något nytt. Integration innebär inte assimilation där en ny grupp
skall gå upp i den nästa utan innebär förändring för alla.
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riktade satsningar, för främst nyanlända, kan vara bra på kortsikt). På så vis bryts
utanförskapet.
1.2 SLOPA INTEGRATIONSPOLITIKEN
INTEGRATIO NSPOLITIKEN
Under de två första åren som nyanländ behövs däremot en mer riktad introduktionspolitik.
Därför är Centerpartiet positiv till riktad introduktionspolitik för nyanlända, men inte till
omotovierade särlösningar. Därefter behövs ingen särskild politik för personer med utländsk
bakgrund. Med detta vill vi på sikt skrota integrationspolitiken till förmån för en mer
inkluderande politik inom samtliga politikområden.
Vår mening är nämligen att det inte handlar om en misslyckad integrationspolitik, utan
snarare om misslyckande inom olika politikområden; arbetslöshet, eller segregation visar
exempelvis på brister inom arbets- respektive bostadsmarknaden. Under många år har man
istället för att utveckla befintliga politikområden allt som oftast försökt lösa problemen med
integration via integrationspolitik. Detta har lett till att man sett invandrarna som problem
istället för som resurs. Som exempel kan gruppen somalier nämnas.
I Sverige har somalier haft relativt svårt att få arbete. Medan somalier i t.ex. USA och
Storbritannien framgångsrikt förverkligar sig själva och inkluderas i sina nya hemländer.
Det är på tiden att inse att vi lider av systemfel i Sverige. Vi varken kan eller ska skylla på
människors bakgrund etc. Istället ska vi ge alla samma chans till inkludering!
1.3 AVGRÄNSNING
Sysselsättningen bland utrikes födda är lägre än bland inrikes födda. Samtidigt varierar
sysselsättningsgraden mellan olika grupper av invandrare – flyktingar och deras anhöriga är
t.ex. arbetslösa i högre grad än andra utrikes födda. Möjligheten till arbete och egen
försörjning är av avgörande betydelse, samhällsekonomisk såväl som för den enskildes
livssituation och dennes inkludering i samhället.
Denna rapport fokuserar därmed främst på hur dessas ställning på arbetsmarknaden kan
stärkas. Detta är angeläget i ansatsen att byta ut dagens tandlösa integrationspolitik mot en
vital inkluderingspolitik inom samtliga samhällsområden.
Med detta och med ledord som respekt och öppenhet vill vi stärka Sveriges varumärke och
skapa ett möjlighetsinriktat och välkomnande nybyggarland.
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2 . NYBYGGARLANDET SVERIGE
SVER IGE
Centerpartiet har en vision om att Sverige ska bli ett nybyggarland. Ett land där varje
enskild individ ska ges möjlighet att börja med två tomma händer och skapa just det liv som
passar denne bäst. Detta oavsett om man är infödd svensk eller en gång flyttat hit från ett
annat land. Till nybyggarlandet Sverige ska man kunna komma både som flykting,
anhöriginvandrare eller arbetskraftsinvandrare för att skapa sig en bra framtid. Man ska
accepteras för den man är, och tidigt kunna få jobb eller starta ett företag. Därmed ges alla
som lever här möjlighet att känna ansvar för att gemensamt med andra bygga upp Sverige
samt skapa ett bra och inkluderande samhälle runt omkring sig.
Det är inget nytt att människor kommer till Sverige och framgångsrikt hjälper till att bygga
upp landet. Redan i mitten på 1900-talet njöt Sverige av arbetskraftinvandring. Även
svenskar har arbetskratsinvandrat, framförallt till USA för att söka sin lycka och förverkliga
sina drömmar. Centerpartiet vill nu verka för att möjliggöra för fler att komma hit och
tillsammans bygga upp det nya Sverige.
Människor som flyttar hit ska ses som resurser vars kompetens tas tillvara samtidigt som
utanförskapet och bidragsberoendet bryts. Alla har något de kan och vill bidra med och ska
ges möjligheter till detta istället för att försättas i en passiviserande offerroll. Ingen kommer
till Sverige för att ta någon annans jobb, utan tvärt om är många med och skapar nya jobb
genom sitt företagande.
Genom snabb etablering, bra utbildnings-, bostadsmarknads-, företagar- och
arbetsmarknadspolitik löser vi många av dagens integrationsproblem.
I nybyggarlandets Sverige är individen inte till för systemen – utan systemen är till för
individen. Här ses människor inte som invandrare för evigt, eller klumpas ihop till en
homogen grupp, utan de blir snabbt en del av samhället. Alla med sin unika historia att
berätta, sina unika erfarenheter och kunskaper att dela med sig av samt sina rötter (etniskt,
kulturellt osv.) och sitt nya hemland att vara stolta över.
Centerpartiet ser olikheter som en fördel att lära oss mer och ge oss kunskaper som stärker
vår konkurrenskraft. Olikheter och mångfald förnyar Sverige och tillför positiva värden för
statsutveckling och lokala samhällen som exempelvis Little Italy eller Chinatown.
Segregation behöver således inte vara negativt och är inte alltid roten till dagens
integrationsproblem såsom debatten gärna framhåller. Vi ser snarare att systemen och
framförallt arbetsmarknaden är de största hindren.
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Alla ska ha samma möjligheter. Exempelvis vad gäller tillgång till kapital för att kunna välja
såväl näringslivet via eget företagande, som bostadsmarknaden för att hitta sitt drömboende.
Alla ska ha samma möjlighet att tävla om ett ledigt jobb utifrån sin kompetens och
erfarenhet utan att tas ut ur ansökningsprocessen redan initialt pga. ett ”annorlunda” namn.
Utbildning för nyanlända ska anpassas till behov – utifrån tidigare
kunskaper/utbildningsnivå samt vilken yrkeskategori man kan äntra den svenska
arbetsmarknaden med. Alla som är nya i Sverige ska snabbt få grundläggande utbildning i
svenska språket, traditioner, kultur och lagar m.m. för att inkluderas i samhället fortast
möjligt.
Det är inte bara vad gäller de statliga systemen och strukturerna som vi politiker behöver
vara självkritiska. I Sverige har vi misslyckats med att välkomna personer som väljer Sverige
som sitt nya hemland och få de att faktiskt känna sig hemma här. För många personer med
utländsk bakgrund tar det flera generationer innan man faktiskt kallar sig svensk. Oavsett
skälet är det ett misslyckande när personer som är födda i Sverige fortfarande kallar sig, eller
av andra kallas för, invandrare och inte svenskar. Detta handlar inte om assimilering utan
om att vara ett öppet och inkluderande samhälle som välkomnar nya personer att fullt ut bli
en del av sitt nya hemland.
Politiker kan inte lösa hela problematiken kring det utanförskap som många personer med
utländsk bakgrund lever i. I länder där man lyckats bättre med integrationen till exempel
Kanada och vissa delar av Storbritannien har civilsamhällsorganisationer genom frivilliga
organisationer och föreningar, varit betydligt mer involverade i att välkomna och
introducera invandrare till sitt nya hemland. Även i vissa svenska kommuner har
civilsamhällsorganisationer spelat en viktig roll i lyckad inkludering. Det säger sig självt att
personer som bara träffar representanter för Sverige via myndigheter inte får en hel eller
rättvisande bild av samhället.
Då en av Centerpartiets mest grundläggande värderingar är tron på individens inneboende
kraft och ett samhälle där staten inte är större än nödvändigt har vi en tilltro till
civilsamhällsorganisationer som kraftfulla aktörer för att bl.a. bekämpa utanförskapet,
exempelvis genom att Migrationsverket ges möjlighet att skriva avtal med
civilsamhällsorganisationer som i sin tur ska verka som värdar för nyanlända flyktingar.
Vi tror även att de olika religiösa samfunden kan spela en roll för ett mer inkluderande
samhälle som det sekulära samhällets principer upprätthålls. I synnerhet då en våg av
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islamofobi breder ut sig i Europa och till viss del även nått Sverige. Detta och all
inskränkning i vår uppskattade religionsfrihet tar Centerpartiet avstånd ifrån. Men det går
inte att förbise den rädsla som finns om andras kulturer, traditioner och religioner som ofta
skapats och/eller förstärks av främlingsfientliga krafter. Ökad kunskap om olika religioner
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och interreligiösa samarbeten är därav positiva . Eventuellt kan även samarbeten mellan
dessa tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer vara gynnsamma för ökad
förståelse, respekt och inkludering. Och därigenom motverka främlingsfientlighet, rasism
och extremism.
Civilsamhällsorganisationerna ska inte ta över statens roll och inte utföra statens uppgifter,
men de behövs som ett komplement för att tillföra värden för ökad inkludering som staten,
en myndighet eller kommun inte kan göra.
2 . 1 NYBYGGARLANDET MÖTER
MÖTE R DEMOGRAFISKA UTMANINGAR
UTMAN INGAR
Sveriges har en allt åldrande befolkning. När 40-talisterna går i pension blir det allt färre
kvar på arbetsmarknaden som ska försörja allt fler. I de mindre kommunerna kommer
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arbetskraftsbristen att bli akut. Försörjningskvoten kommer enligt beräkningar från
Statistiska centralbyrån framöver att stiga och uppgå till 1,9 år 2040 från dagens 1,7. Även
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försörjningsbördan beräknas stiga till 2,4 år 2030. Detta innebär att varje person som jobbar
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måste försörja sig själva plus en och en halv person till . Vi kommer helt enkelt att ha för få
personer som kan arbeta när många av dagens äldre går i pension. Flera långtidsutredningar
kan kort sammanfattas med begränsade skatteinkomster och utgiftskrävande demografi
framöver.
Framtidens kvantitativa underskott på arbetsmarknaden kan därmed inte negligeras. En del
av lösningen ligger i att underlätta för invandrare att komma i arbete, samt starta företag. En
annan del ligger i att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller att vara ett attraktivt land
att flytta till för att leva, bo och arbeta genom att konkurrensstärka våra olika system. En
tredje ligger i att kommuner runt om i landet måste bli bättre på att konkurrera om utländsk
och svensk arbetskraft både inom svensk arbetsmarknad, såväl som på den globala.

3 Fryshuset i Stockholm har inlett ett unikt interreligiöst samarbete tillsammans med respektive företrädare
för den muslimska och den kristna trosuppfattningen som jämställda projektledare. Syftet är just att just
motverka främlingsfientlighet, rasism och extremism.
4 Försörjningskvoten = Hela befolkningen dividerat på befolkningen 20-64 år (hur många varje person i
åldern 20-64 måste försörja inklusive sig själv).
5 Försörjningsbördan = totalbefolkningen dividerat med faktiskt antal sysselsatta i åldrarna 20-64
6 Källa FORES Tankesmedja: Svenska kommuners behov av invandring – En studie om demografisk
utmaning och invandrares möjligheter, Petter Hojem, FORES Policy Paper 2010:2
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Det är viktigt att belysa att utan invandring till Sverige hade vi haft en negativ
befolkningstillväxt. Framöver kommer våra kommuner att brottas med negativa
befolkningssiffror och snabbt åldrande befolkning. Detta kommer att kräva ytterligare
invandring om välfärdens finansiering ska klaras. Många små och medelstora kommuner är
redan där. Tack vare det kommunala skatteutjämningssystemet har flertalet ändå lyckats
klara sig så här långt.
Utmaningen för kommunerna ligger med detta inte i att oroa sig för huruvida de som
invandrar hit ska ta någon annans jobb. Utan snarare i hur de ska få någon att komma till
kommunen för att ta ett jobb. För att locka fler till sin kommun bör strategier arbetas fram.
Att förstärka det lokala ansvaret med samordning av myndigheter, lokala nätverk,
civilsamhällsorganisationer m.fl. för att så snabbt möjligt inkludera de som väljer att komma
blir en viktig del i detta.
Det finns goda exempel där man lyckats ta tillvara på invandringen. Framförallt i Värnamo,
Gnosjö, Vaggeryd och Gislaved där framgångsreceptet ungefär varit detsamma genom just
samverkan mellan myndigheter, starka lokala nätverk som inkluderar näringsliv såväl som
civilsamhällsorganisationer och i några fall invandrare med samma bakgrund som hjälpt
andra nykomlingar att komma in på arbetsmarknaden.
2.1.2 Sverige måste bli mer attraktivt
Centerpartiet vill att fler ska få upp ögonen för Sverige som möjligheternas land; det nya
nybyggarlandet! Vi är nämligen inte ensamma om denna demografiska utveckling. Många
europeiska grannländer möter samma utmaning, varför vi behöver stärka vår
konkurrenskraft. Vi måste framgent kunna erbjuda väl fungerande system inom skatter,
utbildning, arbetsmarknad, bostad osv som kommer alla till del om vi ska lyckas attrahera
hit arbetskraft. Alla som kommer hit måste snabbt ges möjlighet att blir en del av samhället
och vara med och bygga upp Sverige!
Att flytta ifrån, eller till ett annat land är ett oerhört stort steg. För Sveriges del kommer det
att vara av avgörande betydelse att fler väljer att flytta till Sverige. Parallellt med att våra
invånare inte väljer att flytta till ett annat land.
Det är fortfarande inte lika populärt att komma till Sverige för att arbeta, som det är att
flytta till andra länder. Framförallt inte för akademiker, i och med att utbildning relativt sett
inte premieras här. Det finns för svensk del stor anledning att vara självkritisk i detta. Att ha
skygglappar på kommer enbart att resultera i att många andra länder kommer att dra fördel
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av ekonomisk invandring; en viktig framtida invandringsström inte minst för alla landets
kommuner. Samtidigt som vi riskerar att fler fortsätter att flytta ut från vårt land för att söka
lyckan någon annanstans. Många invandrare lämnar nämligen de facto Sverige. Många
svenskar, exempelvis läkare och sjuksköterskor, lämnar också Sverige för bättre möjligheter
i andra länder.
När individer kan välja mellan olika länder ställs en rad olika faktorer att beakta som
beslutsunderlag mot varandra: arbetsmarknadens rörlighet, skattenivåer, lönenivåer,
livsstandard, skola, omsorg, väder, skola, omsorg osv. För att få fler att välja just Sverige
kommer åtskilliga förbättringar att krävas för att skapa ett så attraktivt land som möjligt.
Utöver mer inkluderande system behöver exempelvis skattesystemet fortsatt ses över. Det
måste nämligen löna sig än mer att arbeta, driva företag, och utbilda sig om vi ska stå starka i
denna konkurrens.
Sverige måste också bli bättre på att se varje individ som resurs och att lyfta de goda
exemplen med invandring. Det är oacceptabelt att vi har så många som invandrat hit i
utanförskap. Vi måste dessutom stärka förutsättningarna för de som redan är här att etablera
sig på arbetsmarknaden, parallellt med att vi måste lyckas få fler att välja Sverige för att
arbeta i. I många sektorer kommer fler personer med utländsk bakgrund att behövas. Redan
idag är exempelvis många verksamma inom just välfärden, de är en del av att upprätthålla
den. En av sex undersköterskor, en av tre apotekare och en av fyra läkare har utländsk
bakgrund.
Många invandrare är därutöver ofta företagare vilka öppnar service där de tidigare lagts ned,
skapar jobb och årligen genererar många skattekronor till välfärden. Med bättre
inkluderingspolitik blir förutsättningarna för nyanlända att kunna bidra till välfärden också
betydligt bättre.
Hade vi haft den migrationspolitik som Kanada har hade vår population idag kunnat uppgå
till hela ca 40 miljoner. Det skulle innebära mycket arbetskraft som vi är i behov av för
morgondagens välfärd. Många av de landsbygdsproblem som råder idag hade kanske också
kunnat vara lösta då. Samtidigt som vi hade haft en helt annan dynamik i landet vad gäller
kunskapsmässigt-, kulturellt- och socialt utbyte, samt produktion av varor och tjänster.
Troligtvis hade vi även njutit av en mer växande ekonomi. Oaktat den stimulerande tanke
som föds av att fundera över hur Sverige hade kunnat utvecklas är det viktigare att blicka
framåt. Återigen bör det lyftas att även om vi vill att fler ska välja just Sverige framför andra
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europeiska länder att arbetskraftsinvandra till måste vi bli bättre på att lyckas få de som
redan är här i arbete.
2 . 1 .3 D i s k r i m i n e r i n g f å r i n t e p l a t s i N y b y g g a r l a n d e t
Än idag råder bred diskriminering av människor som har utländskt påbrå. Detta kan
knappast ses som moraliskt rätt eller som ett framgångskort för ett land som vill att fler ska
komma hit för att arbeta, samt att fler stannar. Diskriminering som bl.a. sker både på
kapitalmarknad, bostadsmarknad och arbetsmarknad måste därför kosta mer. En hel del har
redan gjorts. Men mer måste göras.
På exempelvis bostadsmarknaden ger sig diskriminering i uttryck både vad gäller
anskaffning av kapital för ägande av bostad, såväl som vid möjlighet att hyra, eller köpa,
bostad i de områden man önskar på lika villkor som andra medborgare. Ett sätt att komma
till bukt med segregation som uppstår till följd av detta kan då vara att se till att det kostar
att diskriminera. Samma princip bör gälla även vid diskriminering på andra områden i
samhället.
Centerpartiet menar att ekonomiska styrmedel kan vara ett viktigt verktyg för att arbeta
preventivt såväl som aktivt mot diskriminering. Det ska kosta att diskriminera. En
utredning bör se över hur ett sådant system kan se ut och hur det kan inkorporeras i dagens
verksamhet hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) vars uppgift är att arbeta mot
diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst
genom att se till att diskrimineringslagen följs. Diskrimineringslagen förbjuder
diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder.
DO:s funktion är viktig, däremot har bl.a. dess leverans ansetts bristfällig och myndigheten
möts ofta av kritik. Då Centerpartiet vill ta ett krafttag mot diskriminering vill vi se över om
DO kan ge ökad möjlighet och åtaganden att utfärda sanktioner samt gå till domstol med
ärenden.
2 .2 V INSTER AV INVANDRING OCH INKLUDERING
I den kostnadsfixerade och missvisande debatten i Sverige fälls oftast påståenden såsom:
”Invandring kostar för mycket” när följande fråga istället borde ställas: ”Hur mycket tjänar
vi på invandring?”
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Tack vare stora folkvandringar från t.ex. Afrika har dagens Europa befolkats och kunnat
utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt. Förutom att invandring leder till ökad
befolkningstillväxt och mer gynnsam ålderssammansättning - vilka ger positiva effekter på
arbetsmarknaden - finns fler ekonomiska fördelar.
Handel har i många fall drivit integrationen mellan folk framåt. Upptäckarglädje,
nyfikenhet, samt begär och behov efter varor har lett till att människor rest. Detta har bl.a.
genererat kunskapsöverförande och innovationsidéer mellan kulturer och länder. Ökad
invandring ger Sverige också ökad utrikeshandel via tillgång till nya exportmarknader och
handelszoner. När personer utvandrar till ett land leder det till att handelsförbindelser växer
mellan Sverige som mottagarland och deras ursprungsländer, vilket gynnar bådas
ekonomier.
Utöver detta bidrar många med invandrarbakgrund till att genom eget företagande såsom
exempelvis dataföretag, juristbyråer, butiker, samt restauranger erbjuda lokalbefolkningen
service. Det egna företaget ser också till att de klarar sin egen försörjning och skapar jobb åt
andra. Parallellt med att de betalar in skatt genom bl.a. inkomstskatter och
arbetsgivaravgifter, gynnar välfärden och BNP-tillväxten.
Sammantaget uppgick skatteintäkterna från företagare med utländsk bakgrund till staten
2006 till ca 20 miljarder kronor. Det innebär en hel del skattekronor att investera t.ex. i
skola, vård och omsorg. Dessa företagare sysselsätter dessutom över 200 000 personer och
ger många ungdomar deras första jobb. Samma år stod de för 35 miljarder kronor av BNP,
omsätter nära 110 miljarder och gör en vinst på 11 miljarder kronor. Tvärtom vad många
påstår så bidrar personer med utländsk bakgrund till vår välfärd. Om samtliga som är här
och kommer hit ges de rätta förutsättningar och möjligheter skulle än fler kunna bidra till
vår välfärd. Utan personer med utländsk bakgrund skulle t.ex. äldreomsorgen kollapsa av
brist på personal.
Ser man till invandringens gynnsamma effekter på samhället i sin helhet blir frågan om t.ex.
skattemässig nettobörda eller nettovinst av invandring inte lika avgörande för att
determinera den sammanlagda effekten.
I tider av ekonomiska svårigheter är det däremot relativt vanligt att den etniska majoriteten
ofta vänder sig mot etniska minoriteter i anklagande ton för att lägga skulden på dem. I
Sverige handlar integrationsproblemen oftast inte om etnicitet, utan istället om
socioekonomiska faktorer. Många gånger förs även missvisande debatter om att
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flyktingströmmar till Sverige förhållandevis är höga trots det faktum att majoriteten av alla
flyktingar är begränsade till att fly inom landet eller närområdet. Påståenden om att vi av
kostnadsskäl inte kan ta emot ”flest” flyktingar hindrar inkluderingsprocesser. Det land som
faktiskt tar emot flest flyktingar är Pakistan, både när man räknar i antal och i förhållande
7

till landets ekonomi. Därefter följer Iran och Syrien. Även om en del kommer hit som
flyktingar och inte ekonomiska invandrare finns det ingen anledning för Sverige att inte ta
tillvara på dem på den svenska arbetsmarknaden.
Det som många gånger inte lyfts i debatten är att invandring, i sin helhet och oaktat skäl,
faktiskt är en tillväxtmotor - och har alltid varit så. Oftast glöms också det faktum att värdet
av den utbildning som många har med sig stärker vårt humankapital utan att Sverige behövt
investera i det. Som nämnts tidigare är det inte människors bakgrund, eller religion och
kultur som avgör huruvida invandring lönar sig. Snarare handlar det om samhällets attityd
och strategi att ta tillvara på den nya arbetskraften och kompetensen. En del kommuner i
Sverige har redan förstått detta och skördar således frukterna av ökad inkludering. Andra
kommuner, och Sverige som land, bör låta sig inspireras av dessa.
2.2.1 Frihet att välja och äga sin identitet
Vem är svensk? Vem är invandrare? Vem har ”rätt” att sätta etiketter som dessa på någon
annan och vem äger sanningen om den andre? Om man har invandrat en gång till Sverige,
ska man då konstant över tid ses som invandrare? Frågor som dessa tas sällan upp i den
allmänna debatten. Men det är frågor som berör, upprör och på sätt och viss också kan lösa
upp vissa knutar.
Centerpartiet vill inte tala om vem som ska vara, eller känna sig, som svensk. Däremot ser vi
vikten av att med breda penseldrag måla en möjlig bild att söka stöd i. Är man svensk när
man lever och bor här, följer svenska lagar, försöker lära sig svenska språket, jobbar under
förutsättning att möjlighet till jobb ges, samt respekterar svensk värdegrund utan att för den
skull behöva överge t.ex. sin religion och kultur?
Vi hoppas att det kan vara så. I juridisk mening är man svensk först när man är svensk
medborgare, men i Centerpartiet vill vi ha ett välkomnande Sverige där alla känner sig
hemma oavsett ursprung.

7 Dessa tre länder tog 2009 emot 47 % av alla flyktingar av dagens 16,3 miljoner flyktingar i världen. Källa:
www.migrationsinfo.se, (12:e augusti 2011)
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I grunden, och slutändan, måste det vara individen själv som väljer och äger sanningen om
sin identitet. En del kommer att se sig själva som svenskar. Andra som svensk-arameer,
medan någon identifierar sig bara som Stockholmare eller kanske Lidköpingsbo. Vissa
kanske snarare bygger sin identitet kring sin utbildning och yrkesroll såsom t.ex.
nationalekonom och företagare, eller sin modestil och kanske till och med trosuppfattning.
Till saken hör att när individer får vara trygga i sin egen identitet uppstår respekt för
varandras likheter och olikheter. Detta leder i sig till en gemenskapskänsla och lojalitet till
varandra som inte alls behöver bygga på likvärdig identitet. Vilket kan avspegla sig i att
gemensamt värna samhället man lever i och tillsammans verka för dess utveckling.
2.2.2 Medborgarskap för identitet, tillhörighet och lojalitet
Centerpartiet anser att medborgarskapet är en oerhört viktig del i inkluderingsprocessen.
Genom detta ökar förutsättningarna för individens identitet med det som anses svenskt,
samt stärker dennes tillhörighetskänsla. Centerpartiet vill därför möjliggöra för att tidigare
bli svensk medborgare och en del av samhället samt i juridisk mening anses svensk i Sverige.
För att bli svensk medborgare idag måste man utöver en rad olika kriterier ha bott i Sverige
under en viss tid, s.k. hemvisttid, som kan variera. I de flesta fall ska man ha varit
sammanhängande bosatt i Sverige i fem år, att jämföra med Kanadas hemvisttid om tre år .
För den som är statslös eller flykting i Sverige gäller andra krav. Vi vill generellt korta ner
hemvisttiden till 3 år för att möjliggöra att tidigare bli svensk medborgare.

3. HUVUDNYCKLAR FÖR INKLUDERING:
INK LUDERING: JOBB,
JOBB , GENOM ANSTÄLLNING
ELLER FÖRETAGANDE, FÖRE SPRÅK
Centerpartiet identifierar i första hand två nycklar som viktiga för ökad inkludering i
samhället: jobb och språk. Ingen av nycklarna måste låsa upp dörren till det mer
inkluderande samhället före den andre. Däremot tror vi i första hand på att man genom
antingen anställning eller eget företagande kan jobba även om man inte till fullo behärskar
det svenska språket. Många gånger kan arbete vara det bästa sättet att lära sig svenska på.
Kunskaper i det svenska språket är naturligtvis oerhört viktiga och ju fortare man lär sig
svenska desto bättre. Många gånger kan man dock klara av vissa arbeten oaktat språket man
talar.
Att ges möjlighet att försörja sig själv och lära sig svenska språket är centralt för att bli en del
av samhället. Genom arbete byggs även självkänsla och självförtroende upp samtidigt som
känslan av tillhörighet och hängivenhet till sitt nya land ökar.

12

Är mottagandet effektivt, med tydliga förväntningar och möjligheter att arbeta skapas
förutsättningar som öppnar upp dörren för ökad tillgänglighet av det svenska språket för
den nyanlände.
Därför anser Centerpartiet att arbetslinjen, gärna i kombination med språkundervisning, ska
vara vägledande när det gäller att inkludera nyanlända i samhället.
3 .1 JOBB GENOM AN
A N S TÄLLNING ELLER FÖRETAGANDE
FÖRETAGANDE – NYCKEL FÖR INKLUDERING
INKLUDER ING
OCH TILLVÄXT
Centerpartiet anser att jobb, genom anställning eller eget företagande, är den centrala
komponenten för ökad inkludering och också ökad tillväxt i landet som gynnar vår välfärd.
Det är viktigt att återigen belysa att en arbetslös invandrare inte är ett integrationsproblem.
Utan snarare är arbetslösheten i sig ett strukturellt problem i samhället; ett
arbetsmarknadsproblem. Mediantiden för en flykting att få jobb är fortfarande oacceptabelt
hög; den ligger runt 5 år för män och 7 år för kvinnor.
3.1.1. Öppna upp för ökad arbetskraftsinvandring
8

Arbetskraftsinvandring till Sverige är inget nytt . Däremot har vi sen 2008 fått en relativt sett
generös lagstiftning för dem som kommer hit för att arbeta. Detta till trots är dagens
regelverk begränsande. Arbetskraftsinvandrare är låsta till ett visst yrke, och måste söka nytt
arbetstillstånd om den byter arbetsgivare eller yrke under de två första åren. Möjligheten att
starta företag är också begränsad om arbetstillstånd erhållits för anställning och för ett visst
yrke. Fler arbetskraftsinvandrare skulle kunna stanna i Sverige och arbeta och därmed bidra
till välfärden.
Centerpartiet vill slopa kravet på koppling till visst yrke och/arbetsgivare. När en
arbetskraftsinvandrare jobbat i Sverige i två år och vill förnya sitt arbetstillstånd ska
personen istället vara fri att börja jobba inom vilken bransch som helst, oavsett om det finns
arbetskraftsbrist i den eller ej. Samtidigt ska individer kunna byta arbetsgivare redan under
de två första åren. Utöver det vill vi att man ska kunna starta företag efter två år som
arbetstagare om man vill. Då ska samma kriterier uppfyllas som gäller vid
arbetskraftsinvandring för näringsidkare. På så vis kan fler gå från anställning till eget
företagande.

8 Sverige hade under 50- och 60-talen en relativt hög arbetskraftinvandring, framför allt från länder som
Finland, Italien, forna Jugoslavien, Grekland och Turkiet. Ändå sedan 70-talet har Sverige däremot nästan
uteslutande tagit emot flyktingar och anhöriga. Tack vare den nya lagstiftningen har det sen slutet på 2008
blivit enklare för utomeuropeiska medborgare att komma till Sverige som ekonomiska invandare.
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Ett ytterligare led i att underlätta arbetskraftsinvandring är att korta ner handläggningstiden
till förslagsvis en månad. Idag tar det ungefär fyra månader att hantera
arbetskraftsinvandringsärenden, medan målet om att hantera de långt mer komplexa asyloch flyktingärenden ligger på ca tre månader. Centerpartiet anser bl.a. på grund av detta att
arbetskraftsinvandringsärenden bör kunna ta kortare tid att pröva än vad asyl- och
flyktingärenden gör. Vi vill även se över möjligheten för externa aktörer med specialiserad
kunskap att under Migrationsverket kunna utreda dessa ärenden och återkomma med
beslutsunderlag, i synnerhet vid start av företag.
Även utländska studenter som kommer hit för att studera bör ges bättre möjlighet att stanna
och arbeta i Sverige. Antalet utländska studenter vid svenska universitet och högskolor har
ökat under de senaste åren. För två år sedan (läs 2009) var en fjärdedel av alla nya studenter
vid svenska universitet utländska. Idag är andelen som söker arbetstillstånd av de
internationella studenter låg. Endast 1,2% sökte om att få arbeta här efter avslutad
9

utbildning år 2009 . För att inte gå miste om högutbildad arbetskraft bör det bli lättare för
internationella studenter att ansöka om arbetstillstånd. Det är ologiskt att vi i dagsläget inte
ser till att öppna upp för att få avkastning för, och tillvarata, den kompetensförsörjning vi
varit med om att erbjuda.
Idag kan internationella studenter enbart stanna i sex månader efter avslutad utbildning. Det
är svårt att få jobb på så kort tid som sex månader. I likhet med kommittén för cirkulär
migration vill Centerpartiet att fler internationella studenter ska kunna etablera sig på den
svenska arbetsmarknaden om de ges möjlighet att stanna i Sverige längre efter avslutat
utbildning.
Däremot är det minst lika viktigt att först attrahera hit utländska studenter som det är att
möjliggöra för dessa att stanna och bidra till svenskt näringsliv och arbetsmarknad. Den
högre utbildningen är en snabbväxande global marknad som skapar nya kontakter, nätverk
och som tillför värdländerna värdefullt humankapital.
Alliansregeringens införde bl.a. därav studieavgifter för studenter utanför EU för att kunna
hålla så pass hög kvalitet på svenska lärosäten för att de därigenom kunna konkurrera på
samma villkor som utländska i de länder Sverige vill jämföras med. Ingången var att detta
skulle kombineras med ett generöst stipendiesystem. Utländska studenter och forskare
bidrar till att internationalisera både högskolemiljön och det svenska samhället i stort. De

9 Källa: www.migrationsinfo.se (12:e augusti 2011)
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utgör en stor potential för att utveckla svenskt näringsliv och arbetsmarknad. Det är av
oerhörd vikt att vi fortsätter att ha en mångfald av studenter på våra lärosäten.
Som en effekt av studieavgifterna har dock antalet utomeuropeiska sökande till svenska
lärosäten minskat kraftigt. Enligt de bedömningar som kommer från flertalet lärosäten
kommer tyvärr bara en bråkdel av studenterna att kunna få stipendier. Samtidigt är
ansökningsprocessen i vissa fall krånglig och kostnadskrävande.
För oss i Centerpartiet är utbildning en universell rättighet och inte en medborgerlig.
Centerpartiet vill underlätta såväl ansökningsförfarandet som för utomeuropeiska studenter
att studera i Sverige. De människor som kommer till Sverige är dessutom en resurs för vårt
land. Konsekvenserna av att utländska studenter måste betala för sin utbildning i Sverige har
varit olyckliga. Därför avser vi att i framtiden erbjuda avgiftsfria utbildningar även för
utländska studenter. Däremot anser vi att avgifter bör tas ut av de utländska studenterna för
att finansiera antagningsförfarandet för de utländska studenterna.
3 . 1 . 2 Vi d g a d l o t s – a l l t p å e t t s t ä l l e
Att vägen till minskat utanförskap går via jobb är ingen nyhet. Alliansregeringen har sedan
den tillträdde 2006 genomfört en lång rad åtgärder och reformer för att minska och bryta
utanförskapet, både generella åtgärder och åtgärder särskilt riktade mot
integrationsproblematiken. Etableringsreformen för nyanlända invandrares etablering på
arbetsmarknaden som trädde ikraft i december 2010 är ett stort steg i rätt riktning.
Reformen har inneburit en stor förändring, bland annat på grund av att ansvaret för
introduktionen av nyanlända flyttas från kommun till stat.
Etableringsreformen går ut på att nyanlända invandrare upprättar en individuell
etableringsplan tillsammans med Arbetsförmedlingen och sen med hjälp av en fristående lots
kombinerar språkinlärning, utbildning, arbetsförberedande insatser och praktik för att så
snabbt som möjligt komma i arbete. Enligt etableringsreformen kan lotsen också kunna
fungera som socialt stöd och beakta den nyanländes hela situation, dvs. familjesituation,
behov av hälso- och sjukvård, bostadssituation m.m. Detta stöd skulle kunna ses som ett
ställe dit människor som nyligen fått uppehållstillstånd kan vända sig till för att få kontakt
med till exempel arbetsförmedlingen, skola, förskola, försäkringskassan, bostadsföretag och
annan samhällsservice.
Även om reformen är bra behöver den vidareutvecklas då den dels når för få invandrare,
dels kan etableringen in i samhället stärkas än mer.
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Centerpartiet har länge verkat för att skapa en väg in i samhället för nyanlända och vill vid
behov ytterligare förbättra och effektivisera vägen in i samhället.
Samtidigt vill Centerpartiet att etableringsreformen även inkluderar fler anhöriginvandrare
10

som kommer till Sverige inom sex år efter anknytningspersonen . Då får fler tillgång till
etableringsplan och Arbetsförmedlingens och lotsarnas särskilda insatser för att snabbt
11

komma i arbete. I och med att drygt 60 % av dem som anhöriginvandrar är kvinnor vore
detta även bra ur ett jämställdhetsperspektiv.
De som väljer att delta i etableringsreformen får på så vis etableringsersättning, kontakter,
språkkunskaper samt arbetslivserfarenhet som är meriterande vid vidare jobbsökande.
Lotsarnas uppdrag bör förtydligas med att egenföretagande på ett tydligt ska sätt inkluderas
som en möjlig sysselsättning för den nyanlände. Vid en sådan konstruktion vore det rimligt
att kombinera lotsen än mer med nystartskontor.
3 . 1 .3 F l e x i b e l a r b e t s m a r k n a d g y n n a r a l l a
En moderniserad och reformerad arbetsrätt, framförallt genom att luckra upp dagens rigida
turordningsregler skulle framförallt gynna personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Många i den gruppen har utländsk bakgrund och stängs ut just pga. turordningsreglerna.
Därför vill vi på kort sikt förändra turordningsreglerna genom att införa proportionalitet
som ger företag möjligheten att undanta personal i förhållande till företagets antal anställda.
12

3 .2 EGET FÖRETAGANDE – SKAPAR JOBB TILL SIG
SI G SJÄLV OCH ANDRA
Småföretagens betydelse för sysselsättningen och tillväxten för svensk ekonomi är hög.
Många invandrare ser eget företagande som en möjlighet till försörjning. På så vis löser man
en diskriminerande arbetsmarknadssituation samtidigt som man skapar jobb till sig själv, till
andra, inbringar många skattekronor till samhället, påverkar landets BNP positivt, samtidigt
som man inte belastar transfereringssystemen, tvärtom bidrar man till dem.
Sammantaget gynnar utlandsfödda landets ekonomiska tillväxt och välfärd genom sitt
företagande.

10 Idag gäller den bara för anhöriga som kommer inom två år efter anknytningspersonen.
11 Källa: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0701_2008A01_BR_BE51BR0803.pdf , s.40, (12:e
augusti 2011)
12 Detta redogörs mer om i Centerpartiets motionsprogram Företagande och arbetsmarknad kommitté 9.
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Företagandet bland den invandrade befolkningen är relativt sett stort; var nionde
utlandsfödd är egen företagare att jämföra med var tionde svenskfödd. 2010 fanns det
13

ungefär 70 000 småföretag som drevs av utlandsfödda. Antalet nya företag per år uppgår
uppskattningsvis upp till 7 000 nya företag. Detta innebär att ca vart åttonde småföretag
drivs, och fler än vart sjunde nytt företag, startas av en utlandsfödd person.
Utlandsfödda företagare är oftast något yngre och mer välutbildade än svenskfödda, samt
verkar främst inom ”handel, hotell och restaurang” medan svenskfödda företagare gärna
driver företag inom ”tillverkning” och ”byggverksamhet”.
Viljan att växa och anställa är stor. Dock hindras många pga brist på kapital och ofta
förekommande diskriminering på kapitalmarknaden i form av omotiverat nekade lån.
Istället nödgas många finansiera starten främst genom eget kapital, kompletterat med
banklån och lån från släkt och vänner.
Diskrimineringen på kapitalmarknaderna måste kosta. Samtidigt behövs fler insatser som
främjar invandrares företagande, såsom exempelvis Almis framgångsrika mikrolån via IFS.
Främst är det många kvinnor som lyckats bättre i sitt företagande tack vare dessa mikrolån.
Parallellt med detta bör insatser såsom nystartskontor och de planerade nystartszoner vidgas
och effektiviseras.
3.2.1 Utvecklade nystartskontor
Då många personer med utländsk bakgrund ofta startar företag som ett sätt att ta sig ut ur
utanförskap, blir företagande ett viktigt redskap både för att klara sin egen försörjning, samt
för att skapa nya jobb och bidra till välfärden. Att underlätta företagsstarten så långt möjligt
är därför extra viktigt menar Centerpartiet.
Regeringen gav 2008 uppdrag åt Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Skatteverket att ta fram tjänsten nystartskontor för vägledning och service till dem som vill
starta eget företag. Syftet var att förbättra mötet mellan blivande och befintliga företagare
och myndigheter. Centerpartiet har varit pådrivande i denna process med att förbättra en
sådan myndighetskontakt. Genom att samla relevanta myndigheter via tjänsten
nystartskontor, kan numera företagare få hjälp både snabbare och bättre än tidigare. Inom
ramen för nystartskontor etablerades tjänsten av Arbetsförmedlingen på 109 serviceplatser,
och 112 servicekontor som Försäkringskassan och Skatteverket driver runt om i landet.

13 Tillväxtverket via PM – Riksdagens Utredningstjänst
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Vi vill utveckla nystartskontoren. I dagens nio pilotkommuner som fått särskilda medel för
att fördjupa tjänsten om nystartskontor, bland annat genom att anställa en lots eller
vägledare, kan den sökande få hjälp med kunskap och information från myndigheter,
kommuner och rådgivningsaktörer för att kunna starta företag. Dessa är etablerade i
kommuner eller stadsdelar präglade av stort utanförskap och där personer med utländsk
bakgrund är överrepresenterade och inflyttningen av nyanlända stor. Vi vill vidga denna
service till fler ställen.
För att ytterligare underlätta för dem som vill starta företag kan till exempel särskilda
företagspaket inom ramen för nystartkontoren införas. Det kan handla om
målgruppsanpassad coachning, rådgivning, nätverksbyggande, och möjligheter till mikrolån.
Detta är insatser som redan finns att tillgå, men som enligt Centerpartiet kan effektiviseras
och utvecklas genom att samla fler tjänster och aktörer på ett och samma ställe.
Myndigheterna bör fortsätta dessa samordningsinsatser.
3.2.2 Nystartszoner – språngbräda in i arbetslivet
Som ett led i att fortsätta minska utanförskapet har regeringen beslutat om att tillsätta en
särskild utredare med uppdrag att se över möjligheten att införa ett system med
skattelättnader för företag i stadsdelar med utbrett utanförskap; så kallade nystartszoner.
Liknande finns i urbana, utsatta områden i länder som USA, Empowerment Zones, och
Frankrike, Zones Frenches Urbaines.
Centerpartiet anser att efter den initiala introduktionen till Sverige under
etableringsperioden ska det inte finnas riktade insatser till personer med utländsk bakgrund.
Istället ska det satsas på åtgärder för att bryta utanförskapet. I vissa fall når de generella
åtgärderna inte fram till rätt personer vilket gör att systemen behöver förfinas så att de
faktiskt når rätt målgrupp. En framkomlig väg kan vara genom att införa nystartszoner i
Sverige. Genom att framöver etablera så kallade nystartszoner ska sysselsättningen i
områden som i dag har markant högre arbetslöshet än andra stimuleras. Detta genom att
reducera skatter för exempelvis bolagsskatt, sociala avgifter. Dessa skattelättnader ska då
gälla företagare som verkar och anställer inom dessa nystartszoner.
Förutom etablerandet av nystartszoner bör instegsjobben i hela landet ersättas av halverad
arbetsgivaravgift för nyanlända under maximalt två år. Denna sänkning går delvis i linje

14 Malmö, Göteborg, Södertälje, Haparanda, Landskrona, Botkyrka, Strömsund, Skärholmen och
Vilhelmina.
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med den som finns för företag som anställer arbetslösa ungdomar. Instegsjobben har visat sig
vara för krångliga och används därmed i relativt liten omfattning varför detta viktiga
instrument visat sig vara mindre effektivt än väntat.
Ett annat exempel på generella insatser som kan få positiva effekter för personer med
utländsk bakgrund är åtgärder riktade mot efterfrågeorienterade servicenäringar. RUTavdraget har resulterat i att många personer med utländsk bakgrund både startat företag och
fått jobb inom RUT-branscher, även om detta inte var en åtgärd riktad specifikt mot
gruppen personer med utländsk bakgrund.
Sänkt restaurangmoms kan leda till ökade möjligheter för samma grupp eftersom många
restauranger drivs av personer med utländsk bakgrund. Det bör övervägas om det är möjligt
att genomföra ytterligare åtgärder riktade mot efterfrågeorienterade servicenäringar som i
sin tur skulle förbättra situationen för både invandrarföretagare och företagare med svensk
bakgrund. Det är också angeläget att stimulera avknoppning inom vården och öka
möjligheten för privata aktörer. Många med utländsk bakgrund håller upp välfärden genom
att arbeta i den, samtidigt som fler skulle med sina entreprenörkunskaper kunna driva
välfärdsföretag.
3 . 2 .3 F l e r i a r b e t e m i n s k a r b a r n f a t t i g d o m e n o c h b r y t e r b a r n s u t a n f ö r s k a p
Barnfattigdomen ökar i Sverige, vilket är bekymmersamt. I Rädda Barnens statistik framgår
nämligen att det framförallt är barn med utländsk bakgrund som lever under knappa
ekonomiska omständigheter. Den ekonomiska utsattheten bland barn med utländsk
bakgrund är mer än fem gånger så hög (29,5 procent) som bland barn med svensk bakgrund
(5,4 procent). Bland barn med svensk bakgrund har barnfattigdomen faktiskt minskat rejält;
1997 låg den över 16 % .
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Av naturliga skäl har invandrare inte alltid kunnat omfattas av den välståndsökning som
gjort den sänkning möjlig. Antingen hade de ännu inte invandrat till Sverige. Eller så hade
de inte, eller har fortfarande inte, etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden.
Dessvärre hamnar barn som lever i familjer med ekonomiska begränsningar oftare i
ytterligare ett osunt utanförskap, utöver det ”invandrar”-relaterade utanförskap som
eventuellt hela familjen befinner sig i.

15 Källa: Rädda barnens rapport ”Barnfattigdomen i Sverige 2010”
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Medan klasskompisar ser fram emot semestrar, nya kläder, samt alla aktiviteter som de kan
delta i, måste andra barn avstå från allt detta pga. föräldrarnas utanförskap och därmed
relativt sett knappa ekonomi. I vissa fall leder detta till att deras relation till de andra barnen
inte främjas vilket ofta gör att de heller inte får vara med och leka med de andra barnen på
skolgården. Utöver detta är det angeläget att nyanlända barn kan genomföra sin
introduktionsutbildning i svenska på den lokala skolan för att inte hamna än mer utanför
och istället så snabbt möjligt vara i gemenskap med de andra barnen.
Många ekonomiskt utsatta barn upplever oftare oro, ångest och utanförskap, med försämrad
hälsa som följd. Detta utanförskap påverkar vardagen, självbilden,
framtidsförhoppningarna – samt barnens liv och framtid. Det måste skapas förutsättningar
för drägliga levnadsvillkor för alla barn i landet.
Att underlätta för invandrare att snabbare få arbete och starta företag i Sverige är särskilt
angeläget. Då kan de snabbare försörja sig själva, samtidigt som antalet barn som växer upp
under knappa förhållanden minskar. Utöver förbättringar på arbetsmarknaden är det
betydelsefullt att identifiera och eliminera defekta delar i system som hindrar individer ifrån
att ta ett arbete. Det kan handla om marginaleffekter som skapas av försörjningsstöd,
socialbidrag samt av att vissa av dessa system inte är individanpassade. Det kan inte vara
rimligt att den ene i hushållet tvingas välja bort möjligheten till arbete med reducerad lön
som resultat bara för att den andre parten erhåller exempelvis socialbidrag. Istället bör
individen få hjälp med att ta sig från transfereringssystem till egen försörjning. Ett sätt kan
vara att individanpassa transfereringssystemen. Detta kommer framförallt att hjälpa fler
kvinnor att ta ett arbete.
Samtidigt kan framgångsrika reformer breddas för att tjäna fler syften; exempelvis kan
dagens hemutrustningslån vidgas till att även gälla att ta körkort. Att kunna transportera sig
via bil på egen hand är alltid positivt vid sökandet av jobb, och underlättar anställning.
3 .3 SPRÅK – NYCKEL TILL INKLUDERING
INKLUDE RING
All kommunikation är grundläggande i samspelet individer emellan. God kunskap i det
svenska språket är därför en viktig förutsättning för att på egen hand klara sig i det svenska
samhället i stort. Samtidigt som det underlättar yrkeslivet och därmed möjligheten till egen
försörjning och karriärutveckling.
Utbildning för nyanlända ska anpassas efter behov – utifrån tidigare
kunskaper/utbildningsnivå samt vilken yrkeskategori man kan äntra den svenska
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arbetsmarknaden med. Alla som är nya i Sverige ska snabbt få grundläggande utbildning i
svenska språket, traditioner, kultur och lagar m.m. för att inkluderas i samhället fortast
möjligt. Men även grundskoleutbildning runtom i landets skolor måste anta en mer
inkluderande ansats och ställa samma krav på barn med utländskt ursprung om att uppnå de
mål skolan sätter, samtidigt som dessa elever ska ges hjälp utifrån sina behov.
Trots vikten av goda kunskaper i det svenska språket är även rätten till sitt andraspråk,
modersmålet, viktig. Mångspråkighet är en merit, och viktigt för identiteten, som bör
bejakas.
Utöver det svenska språket har vi i Sverige även fem officiella minoritetsspråk, där finska är
det största. Centerpartiet välkomnar den nya lagen som trädde i kraft 2010 och ger
grundskydd för landets historiska nationella minoriteter och deras språk.
3 .3 . 1 I n f ö r a s t i m u l a n s p e n g
Kommuner runt om i landet är ansvariga för att erbjuda Sfi (svenska för invandrare)
undervisning. I vissa kommuner förekommer undervisningsformer som Sfy (svenska för
yrkeslivet) vilket Centerpartiet välkomnar. Då Centerpartiet även värnar det kommunala
självstyret bör dock kommunerna själva hitta den lösning som passar dess invånare bäst.
Centerpartiet har däremot arbetat för att både kvalitetsstärka Sfi och göra den mer flexibel
för att anpassas till individen. En utredning ska se över hur detta bäst kan utföras. Vissa
förbättringar har redan utförts. Inom ramen för det s.k. Sfi-lyftet har satsningar gjorts bl.a.
på ökad kvalitet i undervisning och på att kompetenshöja Sfi-lärarna.
Utöver detta vill Centerpartiet införa en stimulanspeng för språkundervisning hos företag.
Denna ska kunna ges till arbetsgivare som erbjuder anställda utbildning i svenska på
arbetsplatsen. Antingen står de själva för utbildningen eller köper den av t.ex. kommunen
eller privata aktörer. Det är angeläget att kunna få arbeta om möjlighet ges direkt när man
kommer hit. Att samtidigt kunna lära sig språket är en vinst för alla; individen, såväl som
samhället. Språkundervisningen kan på så vis anpassas till yrket samt den direkta
interaktionen med andra på plats där nyvunna språkkunskaper kan tillämpas och övas på,
istället för begränsas till skolbänkens Sfi.
3 .3 . 2 E f f e k t i v a r e v a l i d e r i n g
Många invandrare som kommer till Sverige har med sig kunskaper och erfarenheter i
bagaget. Idag tar det oftast lång tid och är komplicerade system för att få sina kunskaper
validerade. För att se till att nyanlända invandrare snabbt kommer ut på arbetsmarknaden

21

behöver arbetet med validering förbättras. Centerpartiets målsättning är att validering av
personers kompetens och kunskap förbättras genom mer samlad information, resurser och
förfinade system.

4. VÄLKOMMEN HEM
Genom respekt och öppenhet för varandras likheter och olikheter vill Centerpartiet med
öppen famn ta emot fler människor. Samtidigt vill vi att alla som redan är här ska inkluderas
och kunna se Sverige som sitt hem.
Vi vill att Sverige ska bli så attraktivt som möjligt för fler att välja att flytta till och arbeta i
framför andra länder. Detta sker bäst via bl.a. konkurrensstarka och fördelaktiga system via
t.ex. effektivare och lägre skatter såväl som förbättringar på arbets-, utbildnings- och
bostadsmarknad. Fungerar dessa inkluderande, vill Centerpartiet slopa
integrationspolitiken. Häri ligger också ett stort ansvar hos svenska kommuner att stärka sin
konkurrenskraft för att både lyckas inkludera samtliga invånare, samt attrahera fler för att
bl.a. klara välfärdens finansiering.
Centerpartiet siktar på att vi bli långt fler svenskar än vi är idag. Det är bra för vår ekonomi
och vår välfärd! Det är också bra för de som väljer att söka en fristad i Sverige och
förverkliga sina liv här. Det är även på sikt gynnsamt för de länder som människor flyttar
ifrån genom att bl.a. handeln med det landet kan komma att öka.
Sverige ska bli ett nybyggarland. Ett nybyggarland där allas drömmar kan bli verklighet. Ett
nybyggarland där alla har samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Ett
nybyggarland som genomsyras av respekt för varandra. Där vi alla jobbar tillsammans för att
framgångsrikt bygga upp det nya och fortsatt öppna Sverige.
Avslutningsvis vill Centerpartiet hälsa alla som fått laglig rätt att bosätta sig i Sverige:
Välkommen till Nybyggarlandet!
Centerpartiet vill:
Slopa integrationspolitiken till förmån för en mer inkluderande politik. Integration
genomsyrar samtliga samhällsområden istället för att vara ett eget politiskt område.
Förbättra systemet för ökad arbetskraftsinvandring, både gällande anställning och
företagande, samt stimulera framväxten av Sverige som ett nybyggarland.
Korta ner handläggningstiden för att hantera arbetskraftsinvandring till förslagsvis en
månad.
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Underlätta för utomeuropeiska studenter att studera samt arbeta i Sverige. Detta genom att
ta bort studieavgifterna och införa en anmälningsavgift för att underlätta såväl
ansökningsförfarandet som för utomeuropeiska
studenter att studera i Sverige. Vi vill även öka möjligheten att arbetskraftsinvandra.
Vidga etableringslotsens roll till att omfatta fler anhöriginvandrare. Etableringslotsarnas
uppdrag bör förtydligas med att egenföretagande på ett tydligt sätt inkluderas som en
möjlig sysselsättning för den nyanlände. Samtidigt bör etableringslotsens roll som en väg in i
samhället ytterligare stärkas.
Utveckla nystartskontoren, både genom ett företagarpaket innehållandes bättre och mer
målgruppsanpassad coachning, rådgivning, nätverksbyggande, och möjligheter till
finansiering, samt genom att etablera på fler ställen runt om i landet.
Nystartszoner etableras
Instegsjobb slopas till förmån för halverad arbetsgivaravgift under maximalt 2 år.
Att validering av personers kompetens och kunskap påskyndas och förbättras genom mer
samlad information, resurser och förfinade system.
Möjliggöra för att tidigare bli svensk medborgare genom att generellt förkorta den tid som
man måste ha haft hemvist i Sverige till 3 år för att kunna ansöka om svenskt
medborgarskap.
Införa stimulanspeng för språkundervisning på arbetsplatser, samt skräddarsy SFI som
behovsanpassas än mer till individen såväl som arbetsmarknaden, med möjlighet att arbeta
under tiden.
Utreda hur ett system kan utformas för att kostnadsbelägga diskriminering på
arbetsmarkanden, bostadsmarknaden såväl som kapitalmarknaden.
Att civila samhället får större möjligheter att verka för ett mer inkluderande samhälle.
Att nyanlända barn kan genomföra sin introduktionsutbildning i svenska på den lokala
skolan för att inte hamna utanför och istället så snabbt möjligt vara i gemenskap med de
andra barnen.
Förstärka det lokala ansvaret med samordning av myndigheter, lokala nätverk,
civilsamhällsorganisationer m.fl. för snabb inkludering.
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5. MOTIONER
INTEGRATION,
INTEGRATION , MOTION NR 7 : 1
att Centerpartiet utformar en nationell integrationspolitik.
Motionsyttrande: Centerpartiet instämmer med motionären om vikten av ökad integration.
Alla som bor i Sverige ska ha lika förutsättningar inom samtliga samhällsområden, kunna
förverkliga sina drömmar, samtidigt som de blir en del av samhället.
Flera åtgärder under förra mandatperioden syftade till att framförallt bryta utanförskapet
som ofta invandrare försatts i. Åtskilliga utmaningar återstår. En av partiets fem
förnyelsegrupper 2011 har därför i uppgift att identifiera dessa integrationsutmaningar för
att föreslå liberal, effektiv Centerpolitik att möta dessa nationella integrationsutmaningar
med.
Partistämman beslutade:
att motion 7:1 anses besvarad

B ARNS RÄTT TILL SKOLGÅNG,
SKOLG ÅNG, MOTION NR 7:2
7: 2
7:2:1. att barns rätt till adekvat skolgång värnas
7:2:2. att en åtgärdstrappa införs vad gäller föräldrar som berövar sina barn en
fullgod skolgång
7:2:3. att ensamkommande flyktingbarn och andra asylsökande barn ska lyda under
lagen om skolplikt
7:2:4. att barn till föräldrar som lever gömda ges rätt till skolgång
Motionsyttrande: Alla barns rätt till skola är en viktig fråga. I vissa fall har barn av olika skäl
förvägrats undervisning, eller delar av den. Ibland har religiösa skäl varit bakomliggande,
ibland det faktum att barnets föräldrar är papperslösa. Rätt till skolgång för gömda barn
utreds för närvarande, vilket Centerpartiet starkt välkomnar.
Det motionären anhåller om är ett sätt att värna individens, barnets, rättigheter såsom
skolgång är. Eftersom Centerpartiet anser att individens rättigheter är centrala menar vi att
samhället måste värna barnets rätt till skola när juridisk status, föräldrar, eller andra, inte
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förmår till det. Oavsett anledning. I det här fallet handlar det om att barn inte ska straffas för
livsval som föräldrarna gör.
Motionsyttrande: I och med den nya skollagen som kommer att gälla from 1 juli 2011
försvinner hemundervisning som alternativ utbildningsform. Hemundervisning föreslås
kunna beviljas endast om synnerliga skäl föreligger. Synnerliga skäl kan t.ex. handla om fall
då en elev flyttat hit från något grannland men väljer att gå kvar i grannlandets skola under
återstoden av en termin eller att en elev deltar i en filminspelning eller dylikt.
Bestämmelsen bör också kunna aktualiseras när elever gör längre resor. I bestämmelsens
lydelse ligger att den ska tillämpas med stor restriktivitet. Man föreslår också uttryckligen att
religiösa och filosofiska skäl i framtiden inte ska räknas som synnerliga skäl.
Motionsyttrande: Av de cirka 31 800 personer som sökte asyl i Sverige 2010 var ungefär 10
500 barn. Dessa har rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som barn som är
bosatta i Sverige. Vidare har de också rätt till utbildning, förskola och skolbarnsomsorg.
Däremot omfattas idag inte asylsökande barn och ungdomar av skolplikt.
De barn som sökt asyl ensamma eller tillsammans med föräldrar, och fått avslag på sin
ansökan har dock för närvarande inte rätt till utbildning på samma villkor som de
asylsökande barnen har. Alliansregeringen har därav slutit en solidarisk och moralisk
överenskommelse om att grupper av papperslösa ska, från och med 2013, kunna få vård och
att barnen ska ha rätt till skolgång.
Skolplikt gäller enligt lag alla barn mellan 7-16 år. Den innebär att grundskolan är
obligatorisk för alla barn som är bosatta i Sverige. Då ensamkommande barn, asylsökande,
eller för den delen gömda och papperslösa, ses inte som bosatta i Sverige i den juridiska
bemärkelsen av att vara skrivna här. Därmed kan de inte åläggas skolplikt.
Det finns två delar att beakta här. De barn som fortfarande är under prövning lyder under
kommunens ansvar och ges rätt till skolgång; nämligen de ensamkommande och
asylsökande barnen. Sen finns det de som fått avslag på sin ansökan om asyl och där
prövningsprocessen avslutats; de gömda. De senare har idag inte rätt till skolgång. I och med
detta är det mer angeläget för Centerpartiet att rätt till skolgång ges till samtliga barn oavsett juridisk status - framför att ålägga de skolplikt.
Motionsyttrande: Motionären lyfter en viktig fråga som har utgångspunkt i
barnkonventionens bestämmelser om varje enskilt barns rätt till utbildning.
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Tillgång till utbildning handlar inte enbart om att få lära sig läsa, skriva och räkna. Utan
också om att utvecklas och finnas i ett socialt samt pedagogiskt sammanhang. Skolan kan
därmed fylla en särskilt viktig funktion för ett barn vars liv består av osäkerhet, oro och
rädsla på grund av fruktan att behöva lämna Sverige.
Centerpartiet välkomnar förslaget att ge alla barn som vistas i Sverige, det vill säga även
gömda och papperslösa barn, rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
Alliansregeringen har slutit en överenskommelse om att grupper av papperslösa ska, från
och med 2013, kunna få vård och att barnen ska ha rätt till skolgång.
Partistämman beslutade:
att bifalla att-sats nr 1
att avslå att-sats nr 2
att avslå att-sats nr 3
att anse att-sats nr 4 besvarad

B YTE AV NATIONSMEDBORGARSKAP
NATIONSMEDB ORGARSKAP INOM EU, MOTION
M OTION NR 7:3
7: 3
att Centerpartiet verkar för att införa en tvåårsregel för byte av medborgarskap inom
EU. Om någon vill byta ytterligare en gång bör en femårsgräns gälla för att inte den
demokratiska processen ska påverkas.
Motionsyttrande: Svenskt medborgarskap kan efter ansökan beviljas om individen uppfyller
ett antal lagstadgade kriterier. En av kriterierna handlar om vistelsetiden i Sverige. Kravet
på den skiljer sig mellan individer som kommer från olika ursprungsländer eller deras
juridiska tillstånd. För nordbor räcker det med att man har bott i Sverige under de senaste
två åren, för statslösa eller flyktingar gäller fyra år, medan för övriga utlänningar fem år.
Att likställa EU-medborgare i en svensk medborgarskapsprocess i enlighet med det som
motionären anför anser Centerpartiet vara en stimulerande tanke. EU-samarbetet i sin
helhet syftar på sätt till att stärka de gemensamma relationerna. Den fria rörligheten syftar
till att öka interaktionen mellan länderna, och ge individer större frihet och valmöjlighet att
leva, bo och verka inom unionen. Med detta anser Centerpartiet att skillnaden i tidsregel för
medborgare i ett EU eller EES-land slopas. Istället ska samma tidsregel gälla för byte av
medborgarskap inom EU och EES; två år.
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Partistämman beslutade:
att motion 7:3 bifalls, med tillägg om att samma regler ska gälla även inom EES-samarbetet.

MIGRATION OCH INTEGRATION,
INTEGR ATION, MOTION NR 7:4
7: 4 - 7:6
7:4:1. att grunderna för politisk asyl även ska omfatta det som i motionen angivits
vad gäller förföljelse av kvinnor och HBT-personer av enskilda, familjer eller en stat.
7:4:2. att det inte ska vara acceptabelt att det finns statslösa barn i Sverige.
7:4:3. att asylsökande tilldelas en personlig handläggare som förmedlar all
information och eventuella beslut som rör dem
7:4:4. att asylbeslut ska fattas på tre månader, om inte ska en person automatiskt
beviljas uppehållstillstånd
7:4:5. att det ska vara möjligt att jobba, utbilda sig eller starta eget företag under
asylprocessen.
7:4:6. att alla asylsökande ska få ett tillfälligt personnummer direkt när de kommer
till Sverige
7:4:7. att Migrationsverket läggs ner och ersätts av en myndighet som är uppbyggd på
idén om att fri rörlighet ska främjas
7:4:8. att Dublinförordningen avskaffas
7:4:9. att alla Sveriges kommuner ska påverkas för att ta emot ensamkommande barn
7:4:10. att tillstånd för arbetskraftsinvandring inte är knutet till ett specifikt yrke
7:4:11. att i fortsättningen inte utse någon integrationsminister
7:4:12. att en friare prissättning på bostäder införs
7:4:13. att EBO-lagstiftningen avkaffas
7:4:14. att ungdomsmottagningar och andra vårdinrättningar har tillräcklig kunskap
och snabba rutiner när det kommer till ”hedersrelaterat” våld
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7:5:1-11. att-satser nr 1- 11 föreslår samma förslag som ovan i motion 7:4.
7:5:12. att Centerpartiets hållning i fråga om arbetsrätt, ingångslöner och
arbetsgivaravgifter i större utsträckning också fokuserar på invandrares möjlighet på
arbetsmarknaden
7:5:13. att svenska för invandrare ersätts av svenska för yrkeslivet
7:6. samma förslag som ovan i motion 7:4 och 7:5.
Motionsyttrande: Centerpartiet värnar mänskliga rättigheter och möjligheten för människor
på flykt att söka fristad i Sverige.
Asyl ska, enligt FN:s flyktingkonvention, ges till den som är flykting eller är alternativt
skyddsbehövande. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU: regler definieras
flykting som personer som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av:
ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller, tillhörighet till
viss samhällsgrupp.
Enligt de konventioner som Sverige anslutit sig till, och med vår egen lagstiftning, är det
möjligt för kvinnor och HBT-personer som motionären lyfter att söka skydd i Sverige på
grund av förföljelse. För att kvinnor och HBT-personer ska söka skydd under politisk asyl
såsom motionären anför krävs en översyn av Utlänningslagen. Centerpartiet välkomnar en
uppföljning av tillämpningen av skyddsgrunderna i utlänningslagen, dvs grunderna för att
beviljas uppehållstillstånd såsom flykting eller skyddsbehövande.
Motionsyttrande: Motionären belyser ett angeläget problem. Statslösa barn är nämligen inte
erkända medborgare av något land. Detta trots att internationella konventioner slår fast att
medborgarskap är en grundläggande trygghet. UNHCR pekar på att problemet med
statslöshet kan angripas på två sätt. Dels genom att reducera antalet personer som är
statslösa. Och dels genom att undvika att barn föds statslösa.
Statslösa barn anses särskilt utsatta, varför beslutsprocessen om medborgarskap för dessa bör
prioriteras och ske så skyndsamt som möjligt. Kopplat till detta anser Centerpartiet att
principen om medborgarskap efter födelseland bör utredas. Dessutom är det mycket viktigt
att återförening av familjer, om möjligt, sker skyndsamt.
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Motionsyttrande: Ett effektivt arbete med handläggning av asylsökandes ärenden är
naturligtvis att eftersträva. Däremot fattar inte riksdag och regeringen beslut om
myndigheternas arbete på den detaljnivån som motionären yrkar om.
Utan, främst styr regeringen myndigheternas verksamhet genom årliga regleringsbrev.
Dessa anger myndigheternas ekonomiska ramar samt i förekommande fall verksamhetens
mål och krav på återrapportering.
Motionsyttrande: Migrationsverket arbetar idag med att korta väntetiderna för beslut, där
målet är just tre månaders handläggningstid. Centerpartiet instämmer i vikten av att
effektivisera och korta prövningstider för asylansökningar så långt möjligt.
Emellertid måste realiteten beaktas; vad pågår i vår omvärld och vad är praktiskt möjligt.
Väntetiden skulle exempelvis öka markant vid tillströmning från ett konfliktdrabbat land
såsom Libyen. Det är orimligt att exempelvis samtliga Libyers ansökan per automatik
beviljas pga. av att föreslagen tidsram inte kunde hållas i när trycket på myndigheten
temporärt ökade.
Motionsyttrande: Asylsökande kan redan idag både utbilda sig, arbeta samt starta företag,
genom att ansöka om undantag från skyldigheten om bevis över arbetstillstånd. Denna
möjlighet finns då man under asyltiden i första hand förväntas försörja sig själv. Antingen
med hjälp av egna sparpengar. Eller genom arbete alternativt eget företagande, vilka
Centerpartiet är stark förespråkare av.
Motionsyttrande: Asylsökande i Sverige erhåller ett kort efter inskrivning hos
migrationsverket, så kallad LMA-kort. Detta visar att personen är asylsökande och har rätt
att vistas i landet under väntetiden.
Motionären vill införa ett tillfälligt personnummer i syfte att asylsökande ska kunna arbeta,
eller starta företag under sin prövotid. Denna möjlighet finns redan, då inskrivna
asylsökande kan ansöka om undantag från arbetstillstånd, så kallad AT-UND.
Utifrån vad motionären anför är det med detta oklart vad vinsterna med tillfälligt
personnummer skulle vara. Dessutom är det oklart huruvida dessa vinster överstiger
kostnaderna av att administrera ett tillfälligt personnummersystem.
Motionsyttrande: Målet för Centerpartiet är att uppnå fri rörlighet, men vi är inte där än.
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Att ersätta migrationsverket med en myndighet som är uppbyggd på idén om att fri
rörlighet ska främjas är svårt. I huvudsak då sannolikt alltid kommer att finnas ett behov av
ett migrationsverk som prövar asylansökningar etc.
Motionsyttrande: Migrationsverkets tillämpning av Dublinförordningen har, framförallt i
ärenden rörandes i ensamkommande asylsökande barn, både uppmärksammats och
diskuterats.
EU:s ministerråd har beslutat om förordningen, vars bestämmelser anger vilken
medlemsstat i EU som har ansvar för att pröva en asylansökan. Dess regler kan således inte
ändras eller tas bort genom nationell lagstiftning.
Centerpartiet instämmer i att den inte är helt oproblematisk, då både mottagnings- och
asylsystemen skiljer sig i Europa. Vi ställer oss däremot bakom utgångspunkten om att EU:s
medlemsländer både har vilja och förmåga att leva upp till det gemensamma regelverk som
finns. Innan Dublinförordningen kom till uppfylldes inte rätten att få sin asylansökan
prövad, utan många länder skickade bara de asylsökande vidare.
Det finns möjlighet för Migrationsverket att inte tillämpa Dublinförordningen, men då
krävs starka humanitära skäl som ska vara intimt förknippade med exempelvis
barnets personliga situation.
Människor på flykt vill ibland söka skydd i ett visst land. De drabbas dock negativt utav
Dublinförordningens förstalandsprincip, då geografiska avstånd och rådande
transportmöjligheter föranleder till mellanlandningar innan önskad slutdestination.
Exempelvis kan ensamkommande barn från säg Iran, drabbats av myndigheternas hårda
tillämpning av Dublinförordningen, när de skickas till första asylland trots att de har sina
anhöriga i en kommun i Sverige. Det anser Centerpartiet inhumant! Rätten till att söka asyl
är absolut, och människor måste ha rätt att söka skydd i det land de själva vill.
Allt som ofta tas inte hänsyn till den asylsökandens individuella situation, om personen sökt
asyl i annat EU-land. Utan Dublinförordningen tillämpas och de asylsökande, till och med
ensamma barn, återsänds till första asylland. Centerpartiet anser därav att Sverige i betydligt
högre grad än i dag ska nyttja undantagsmöjligheten från Dublinförordningen. Tydliga
direktiv bör utgå till Migrationsverket om hur undantaget kan tillämpas, framförallt så att
inte barn behöver återsändas till första landet. Centerpartiet vill därmed förtydliga
skrivningarna så att det klarläggs att Migrationsverket ska använda sig av undantaget mot
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att skicka tillbaka asylsökande till första landet om detta land bryter mot grundläggande
internationella åtaganden och inte uppfyller FN:s mottagandekrav.
Motionsyttrande: Många ensamkommande barn söker sig till Sverige. På grund av platsbrist
i många kommuner blir många barn kvar alldeles för länge i de så kallade
ankomstkommunerna, Sigtuna, Solna, Mölndal och Malmö. Det är angeläget att samtliga
landets kommuner arbetar för mottagning av ensamkommande barn så dessa snabbt ges
möjlighet till ett normalt liv. Trots att Migrationsverket avsätter medel för att möjliggöra för
kommuner att ta emot dessa barn, finns en oro i kommunerna att inte klara av uppgiften
eller andra skäl för att inte ta emot ensamkommande barn. Ökad kunskap och information
samt mångfald och samverkan olika aktörer emellan kan vara sätt att överbrygga dessa
hinder.
Centerpartiet anser det angeläget att samtliga kommuner arbetar för mottagning av
ensamkommande flyktingbarn. Samt att ärenden som inkluderar barn alltid prioriteras och
utreds skyndsamt.
Motionsyttrande: Centerpartiet var det första partiet att förorda ett
arbetskraftsinvandringssystem. Arbetskraftsinvandringsreformen kan ses som en win-win
situation för samtliga inblandade. Människor får en möjlighet till jobb i Sverige tack vare
reformen. Utan reformen hade vi förlorat skatteintäkter, erfarenhetsutbyte och i effektivitet.
Parallellt med detta hade en del företag inte kunnat göra viktiga satsningar.
Denna värdefulla reform är ett steg i rätt riktning. Centerpartiet instämmer med motionären
om att arbetskraftsinvandringsreformen behöver utvecklas med ytterligare liberaliseringar
som underlättar rörligheten.
Därför vill Centerpartiet avskaffa kravet på koppling till ett visst slag av arbete när en person
som kommit till Sverige som arbetskraftsinvandrare vill byta jobb efter två år. Dagens regler
hindrar en arbetskraftsinvandrare i sin karriärutveckling, då denne endast kan söka nya jobb
inom samma slags arbete som det ursprungliga uppehållstillståndet gällde för.
Motionsyttrande: Centerpartiet instämmer med motionären i sak. Däremot är det viktigt att
komma ihåg att ett enskilt parti inte kan välja vilka ministerposter som ska finnas i
regeringen. Det avgör statsministern, och eventuellt i samråd med regerande partiledarna
vid en koalition.
Motionsyttrande: Segregering beror till stor del på diskriminering på bostadsmarknaden, där
problemet är större på hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden. Detta är ett problem i
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hela Sverige. Främst drabbas personer med utländsk bakgrund.
Diskrimineringsombudsmannen utförde förra året en studie (läs 2010) som visar att
diskriminering är ett reellt problem och har länge haft en underskattad effekt på
segregationen.
Centerpartiet anser inte att en friare prissättning på bostäder per automatik relaterar till
segregation, eller främjar integration. Det som snarare behövs är att komma åt
diskriminering på bostadsmarknaden, både vad gäller anskaffning av kapital för ägande av
bostad, såväl som möjlighet att hyra, eller köpa, bostad i de områden man önskar på lika
villkor som andra medborgare. Ett sätt att komma till bukt med segregation till följd av
diskriminering på bostadsrättsmarknaden kan vara att se till att det kostar att diskriminera.
De två viktigaste förändringar som skett är dels att kommunala bostadsbolag ska drivas
affärsmässigt och på konkurrensneutrala villkor, d v s de ska ge avkastning och
kommunerna får inte längre subventionera dem, dels att de kommunala bostadsbolagens
hyror numera inte är normerande över de privata fastighetsägarnas hyror. I praktiken
innebär detta friare hyressättning, dock inte ”fri”.
Det råder inget tvivel om att produktionen av nya bostäder behöver öka, inte minst
hyresrätter, vilket i sig skulle främja tillgängligheten och förhoppningsvis samtliga
medborgares möjlighet till egen bostad. Det vi och Alliansen gör just nu är att skapa en
bostadsmarknad i balans. Friare hyressättning och förenklade regelverk är viktiga delar som
Centerpartiet driver.
Motionsyttrande: Det finns ingen EBO-lagstiftning, och därmed inget att avskaffa som
motionären yrkar för. EBO betyder eget boende, och innebär att asylsökande kan välja var
de vill bosätta sig under asyltiden. Centerpartiet värnar individers valmöjligheter, och anser
därför att asylsökandes möjlighet att välja eget boende ska kvarstå.
Motionsyttrande: Detta sker redan idag. Regeringen tog under förra mandatperioden fram
riktlinjer för bl.a. detta i sin handlingsplan: ”Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer”.
Motionsyttrande: Dessa besvaras därmed av partistyrelsen i enlighet med svar i 7:4 samt
erhåller samma förslag till beslut.
Motionsyttrande: Centerpartiet instämmer med motionären och har i regeringsställning
redan genomfört flertalet reformer som syftar till just det som anförs. Att bryta det
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utanförskap som framförallt många invandrare, och unga, befinner sig i kommer även
fortsättningsvis att vara prioriterat.
Motionsyttrande: God kunskap i det svenska språket är en viktig förutsättning för att på
egen hand klara sig i samhället i stort. Samtidigt som det underlättar yrkeslivet och därmed
möjligheten till egen försörjning och karriärutveckling.
Kommuner runt om i landet är ansvariga för att erbjuda SFI undervisning. I vissa
kommuner förekommer liknande undervisningsformer som SFY som motionären vill
främja. Detta välkomnar Centerpartiet. Då Centerpartiet även värnar det kommunala
självstyret bör dock kommunerna själva hitta den lösning som passar dess invånare bäst.
Centerpartiet har däremot arbetat för att både kvalitetsstärka SFI och göra den mer flexibel
för att anpassas till individen. En utredning ska se över hur detta bäst kan utföras. Vissa
förbättringar har redan utförts. Inom ramen för det s.k. Sfi-lyftet har satsningar gjorts bl.a.
på ökad kvalitet i undervisning och på att kompetenshöja Sfi-lärarna. Utöver detta vill
Centerpartiet införa en stimulanspeng för språkundervisning hos företag. Denna ska kunna
ges till arbetsgivare som erbjuder anställda utbildning i svenska på arbetsplatsen. Antingen
står de själva för utbildningen eller köper den av t.ex. kommunen eller privata aktörer.
Motionsyttrande: Motion 7:6 besvaras av partistyrelsen i enlighet med svar i motion 7:4 och
7:5, samt erhåller samma förslag till beslut.
Partistämman beslutade:
att anse att-sats nr 1 i motion 7:4 besvarad
att anse att-sats nr 2 i motion 7:4 besvarad
att avslå att-sats nr 3 i motion 7:4
att avslå att-sats nr 4 i motion 7:4
att anse att-sats nr 5 i motion 7:4 besvarad
att anse att-sats nr 6 i motion 7:4 besvarad
att avslå att-sats nr 7 i motion 7:4
att avslå att-sats nr 8 i motion 7:4 med tillägg om att förtydliga skrivningarna så att det
klarläggs att Migrationsverket ska använda sig av undantaget mot att skicka tillbaka
asylsökande till första landet om detta land bryter mot grundläggande internationella
åtaganden och inte uppfyller FN:s.
att anse att-sats nr 9 i motion 7:4 besvarad
att bifalla att sats nr 1 i motion 7:4
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att anse att-sats nr 11 i motion 7:4 besvarad
att anse att-sats nr 12 i motion 7:4 besvarad med tillägg om att det ska kosta att diskriminera
på bostadsmarknaden
att anse att-sats nr 13 i motion 7:4 besvarad
att anse att-sats nr 14 i motion 7:4 besvarad
att att-satserna nr 1-11 i motion 7:5 anses besvarade i motion 7:4
att anse att-sats nr 12 i motion 7:5 besvarad
att anse att-sats nr 13 i motion 7:5 besvarad
att att-satserna i motion 7:6 anses besvarade enligt svar i motion 7:4 och 7:5

INVANDRING, MOTION NR 7 : 7
att man snarast ändrar attityden till invandringen och studerar de lösningar som man
vidtagit i t.ex. Israel för att snabbt integrera invandrare
Motionsyttrande: Centerpartiet instämmer med motionären om vikten av ökad integration.
Alla som bor i Sverige ska ha lika förutsättningar inom samtliga samhällsområden, kunna
förverkliga sina drömmar, samtidigt som de blir en del av samhället.
Flera åtgärder under förra mandatperioden syftade till att framförallt bryta utanförskapet
som ofta invandrare försatts i. Åtskilliga utmaningar återstår. En av partiets fem
förnyelsegrupper 2011 har därför i uppgift att identifiera dessa integrationsutmaningar för
att föreslå liberal, effektiv Centerpolitik att möta dessa med.
Partistämman beslutade:
att anse motion 7:7 besvarad

ENSAMKOMMANDE BARN, MOTION NR 7 : 8
7:8:1. att ensamkommande flyktingbarn återsänds till sitt hemland och sitt språk, där
vi i Sverige, ev. med nordisk samverkan eller genom FN, upprättar ett dugligt
kollektivt boende med vårt stöd ekonomiskt, medicinskt, pedagogiskt och med en
möjlighet till sociala kontakter.
7:8:2. att personal etableras från landet i fråga och personal anställs i s.k. utlandstjänst
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Motionsyttrande: Motionären tar upp en viktig fråga. Barn som kommer till Sverige utan
föräldrar är naturligtvis extra utsatta och ensamma, vilket i sig är problematiskt. Däremot är
motionärens lösning komplex. Det är omöjligt, och i Centerpartiets mening inhumant, att
återsända ensamkommande flyktingbarn som har skyddsskäl. Att inrätta speciella barnhem i
barnens hemländer fyller inget syfte om barnet sätts i ett hem i det land det söker sig ifrån
pga. skyddsbehov.
Motionsyttrande: Centerpartiet anser inte att etablering av barnhem i andra länder är rätt
väg att gå för att hjälpa ensamkommande barn. Därmed anser Centerpartiet att förslaget om
personalfrågor inte är aktuellt.
Partistämman beslutade:
att avslå att sats nr 1 i motion 7:8
att avslå att sats nr 2 i motion 7:8

ANKNYTNINGSFÖRHÅLLANDE,
ANKNYTNINGSFÖRHÅLLAN DE, MOTION NR 7 : 9
7:9:1. att tvåårsregeln avskaffas, för den förhindrar ej skenäktenskap som den var
tänkt att göra.
7:9:2. att ompröva lagstiftningen så att den möjliggör för kvinnor att få stanna i
Sverige utan orimliga beviskrav om förhållandet tagit slut på grund av våld i
relationen
7:9:3. att serieimporten måste försvåras för män genom generösare bedömning och
att Migrationsverket ges möjlighet att ta fram noggrannare beslutsunderlag
7:9:4. att till de kvinnor som flyttar till Sverige på grund av en relation, en så kallad
anknytning, så skall tydligare information på deras språk ges om deras rättigheter
och vart de kan vända sig om problem uppstår.
Motionsyttrande: Centerpartiet anser det bekymrande att två-årsregeln vid
anknytningsförhållanden i utlänningslagen föranleder till att många utländska kvinnor
pressas att stanna kvar i en relation där misshandel förekommer. Väljer de att bryta sig ur
relationer innan den två åriga prövotiden utgått, kan de bli utvisade ur Sverige. För vissa
kvinnor skulle det kunna leda till fruktansvärda konsekvenser för dem i hemlandet. I
Utlänningslagen står, som motionären också lyfter, att om ett anknytningsförhållande brustit
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på grund av våld i relationen kan utlänningen få stanna kvar i Sverige. Om det i praktiken
är svårt, med tanke på bevisbörda, kan det finnas anledning att man ser över den delen.
Partistämman beslutade:
att bifalla att-satserna i motion 7:9

KVOTERING AV ENSAMKOMMANDE
ENSAMKO MMANDE FLYKTINGBARN, MOTION NR 7 : 10
att vi inför en kvotering till förmån för ensamkommande flickor.
Motionsyttrande: Centerpartiet uppskattar motionärens omtanke om flickor som generellt
sett anses vara mest utsatta. Är flickor i skyddsbehov ska de, precis som samtliga
ensamkommande barn, få söka fristad i Sverige.
Att kvotera ensamkommande flyktingbarn är därför helt otänkbart. Ett sådant
förhållningssätt är omöjligt, då det är individuella skyddsbehov som ligger till grund för en
asylprövning för ensamkommande barn, liksom för alla andra flyktingar.
Med detta anser Centerpartiets att det inte är politiker som ska välja vilka barn som ska
komma hit.
Partistämman beslutade:
att avslå motion 7:10
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