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Ett stort antal människor har de senaste åren flytt
till Sverige. En kraftig omläggning av migrationspolitiken har genomförts av regeringen, men oavsett hur många som kommer till Sverige framöver
finns det redan idag hundratusentals människor
som behöver komma i arbete. Och det snabbt. Att
fler människor jobbar är enda sättet för att garantera social hållbarhet och välfärdens långsiktiga
finansiering.
De senaste åren kan ingen ha undgått det enorma
slöseri som svensk arbetsmarknad tvingat fram i
migrationsströmmarnas spår. I stället för att låta
människor arbeta sig ut ur utanförskap och in i
samhällsgemenskapen har nyanlända förpassats
till passivitet och bidragssystem. Så tar man kål
på en människas drömmar, hopp och drivkraft.
För Centerpartiet är det självklart att ett jobb är
bättre än inget jobb. Bara genom att snabbt få in
en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra
karriär, lära sig språket och ur arbete mejsla fram
sitt nya liv i det nya hemlandet.
De flyktingar som kommer till Sverige kan förenklat delas upp i tre kategorier:

på arbetsplatser, men också utbildningssatsningar.
Om detta råder ingen konflikt i svensk politik idag.
Alla seriösa partier vill förstärka och förbättra utbildningsinsatserna. Efter migrationsuppgörelsen
i oktober står även sex partier bakom breddade
YA-jobb till nyanlända och borttaget krav på kollektivavtal för dessa anställningar.

3. Den svåraste gruppen innefattar personer
med låg utbildning, cirka 50 procent, som både
behöver komplettera sin utbildning, men framförallt behöver komma in i enkla jobb, så kallade
ingångsjobb. För i synnerhet denna grupp, men
även delvis för grupp två, räcker inte det batteri
av åtgärder som finns idag. De jobb till de lönenivåer som gör det lönsamt att anställa dem är för
få och de subventioner som Arbetsförmedlingen
erbjuder kommer in sent och avskräcker många
arbetsgivare. Marknaden för ingångsjobb är extremt underutvecklad i ett europeiskt perspektiv. Svenskt näringsliv talar om 150 000 saknade
jobb. Dessutom motarbetas dessa ingångsjobb av
facken genom lönebildningen.

1. De med högre utbildning och/eller specialistkunskaper som efterfrågas, exempelvis läkare,
sjuksköterskor, arkitekter, programmerare. De
med längre eftergymnasial utbildning, inkl. högskole- och forskarutbildning, utgör cirka 25 procent av de vuxna asylsökande. För dessa gäller
maximalt snabbt validering och komplettering.
Idag läggs alldeles för lite resurser på detta inom
högskolan. C har därför sedan tidigare presenterat
en rad reformer för att stärka valideringen.
2. De med mindre lättanvända eftergymnasiala
utbildningar och de med gymnasieutbildning, cirka en fjärdedel, som har hyggliga chanser att få
jobb på en välfungerande arbetsmarknad. Här behövs bättre lönebildning med introduktionsjobb in
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CENTERPARTIETS FÖRSLAG
För att förbättra chanserna för de nyanlända som
har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden lägger Centerpartiet idag fram ett förslag för att skapa fler ingångsjobb. Vi gör detta därför att vi måste lyckas med utmaningen att ge människor en
plats i det svenska samhället. Vi har inte råd svika
dem som drömmer om en ny start i sitt nya land.
De förtjänar en väg in på arbetsmarknaden.
Centerpartiet föreslår:
- Centerpartiet uppmanar arbetsmarknadens
parter att komma överens om ett nytt avtal riktat
direkt till nyanlända. Det behöver vara ett avtal
som gör det möjligt att anställa med betydligt lägre ingångslöner än i dag.
- Om parterna tar sitt ansvar är Centerpartiet
villiga att matcha avtalet med både sänkt inkomstskatt och arbetsgivaravgift upp till en viss
lönesumma.
- Om parterna inte förmår att ta ansvar är vi
beredda att lagstifta med syftet att få fram fler
ingångsjobb.

