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MIGRATION OCH ASYLMIGRATION OCH ASYLMIGRATION OCH ASYLMIGRATION OCH ASYL    

ASYL OCH MEDBORGARSKASYL OCH MEDBORGARSKASYL OCH MEDBORGARSKASYL OCH MEDBORGARSKAPAPAPAP    

Rätten att söka asyl är en rättighet som måste värnas. Det finns flera orsaker till varför 

människor tvingas fly, till exempel förföljelse, krig, svält och miljökatastrofer. Att fly från sitt 

hemland är oftast inte ett förstahandsalternativ utan kan vara den sista utvägen för att 

behålla livet. Sverige ska vara ledande i att erbjuda en fristad för personer som är i behov av 

skydd.  

Det är oerhört viktigt att migrationspolitiken grundas på medmänsklighet och alla 

människors lika värde. Det går inte att skapa ett demokratiskt samhälle där människor 

behandlas olika med olika typer av svenskt medborgarskap. Har man blivit svensk 

medborgare, då är man det. Det svenska medborgarskapet ska vara oåterkalleligt.  

Enligt utlänningslagen ska en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning vara 

ansökt om och beviljad före inresan i landet. Detta kan innebära att en utlänning måste 

lämna Sverige och resa till ett annat land för att där ansöka om uppehållstillstånd. Detta kan i 

förlängningen leda till att familjemedlemmar separeras. Centerpartiet vill därför att det ska 

bli möjligt att ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige.  

Centerpartiet vill: 

• Värna rätten att söka asyl  

• Att ett utfärdat medborgarskap ska vara oåterkalleligt 

• Att det ska vara möjligt att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning inifrån 

Sverige. 

 

INTERNATIONELL OCH EINTERNATIONELL OCH EINTERNATIONELL OCH EINTERNATIONELL OCH EUROPEISK MIGRATIONSPUROPEISK MIGRATIONSPUROPEISK MIGRATIONSPUROPEISK MIGRATIONSPOLITIKOLITIKOLITIKOLITIK    

Centerpartiet har en långsiktig vision om en värld utan gränser där människor fritt kan röra 

sig. Vi vill på sikt därför avskaffa kraven på visum inom Europa. Ett första steg på vägen i 
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denna riktning har redan tagits inom ramen för det så kallade Östra partnerskapet. 

Utgångspunkten för Östra partnerskapet är att öka EU:s förbindelser med Armenien, 

Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina därmed också underlätta för 

medborgare i dessa länder att resa till EU. 

I de internationella samverkansorganisationerna finns det mycket Sverige kan göra. Bland 

annat bör vi arbeta för att genom UNHCR:s försorg ta emot fler kvotflyktingar. En stor 

grupp flyktingar lämnar aldrig sitt hemland utan söker skydd inom landets gränser, så 

kallade internflyktingar. Det är viktigt att svenska satsningar även riktar sig till denna grupp 

av flyktingar. Arbetet med internflyktingar kan ske i samarbete med andra europeiska 

länder och biståndsmedel kan användas för att lindra internflyktingars situation.  

En europeisk gemensam asylpolitik är i dagsläget högst aktuellt, bland annat beroende på att 

många flyktingar söker sig till EU. Mottagandet av asylsökande måste utgå från de 

mänskliga rättigheterna, ett värdigt mottagande och grundas på öppenhet mot omvärlden. 

Centerpartiet ser medlemsstaternas olika tolkningar av internationella konventioner som 

problematisk och något som måste åtgärdas. Principerna är de samma. Grundvärderingarna 

är de samma. Skillnader i medlemsstaternas tolkningar måste därmed undvikas. Den 

demografiska utvecklingen i Europa med en alltmer åldrande befolkning ställer också krav 

på att EU är med och driver en mer offensiv migrationspolitik som innebär att fler arbetsföra 

människor kommer till EU. 

Många asylsökande utsätts för livsfara när det befinner sig på flykt, många förlorar livet i 

försök att ta sig till trygghet och undan våld. EU:s medlemsstater har många 

utlandsmyndigheter i form av ambassader och konsulat. Dessa skulle kunna användas för att 

ge personer på flykt möjlighet att söka asyl. Centerpartiet vill att EU verkar för att ge 

asylsökande möjlighet att söka asyl vid europeiska ambassader och konsulat.  

Frontex1 är ett nödvändigt samarbete, men det måste fungera bättre än idag. Ofta resoneras 

det kring mer resurser till Frontex men det finns tendenser till att enbart tala om militära 

eller polisiära resurser. I själva verket behöver Frontex fler humanitära insatser, psykolog- 

och traumahjälp måste införas och därigenom ge ett mer mänskligt bemötande av de 

flyktingar som kommer till EU:s gränser.  

                                                        
1 Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre 
gränser 
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Blue Card systemet är ett första steg mot större öppenhet mot omvärlden, men det bör 

utvidgas så att det omfattar all typ av arbetskraft och inte bara så kallade kvalificerade 

arbetstagare. 

Centerpartiet vill: 

• Öka Sveriges mottagande av kvotflyktingar 

• Att biståndsmedel används till att finansiera insatser för att lindra internflyktingars 

situation 

• Att Sverige i det europeiska samarbetet är drivande för att få till stånd en gemensam 

asylpolitik  

• Att EU verkar för att asylsökande ges möjlighet att söka asyl vid europeiska ambassader 

och konsulat  

• Att Sverige verkar för att humanitära insatser, psykolog- och traumahjälp förs in i 

Frotexsamarbetet och därigenom ger ett mer mänskligt bemötande av de flyktingar som 

kommer till EU:s gränser 

• Att EU:s Blue Card system utvidgas till att omfattar all typ av arbetskraft och inte bara så 

kallade kvalificerade arbetstagare  

• Att det drivs en offensiv migrationspolitik där fler arbetsföra människor kommer till 

Europa i syfte att rätta till den demografiska fördelningen i Europa. 

 

FLERA VÄGAR INFLERA VÄGAR INFLERA VÄGAR INFLERA VÄGAR IN    

Centerpartiet ser på migration som en naturlig del av många människors livsprojekt och en 

del av samhällsutvecklingen.  I en globaliserad värld blir det allt vanligare att varor, pengar, 

information, tjänster och personer flyttar över gränserna. Framtidens migrationsströmmar 

bestäms av demografiska trender, klimatutvecklingen, hur efterfrågan på arbetskraft 

utvecklas i olika länder, och av politiska faktorer. 

Frågan om fler lagliga möjligheter att komma in i Sverige är något som Centerpartiet sedan 

länge drivit och kommer att fortsätta driva. En människa ska inte behöva begå en brottslig 

handling, genom att till exempel bli smugglad till Sverige, för att kunna ta sig hit. Det finns 

risk att personer som saknar asylskäl motiverar en inresa till Sverige med att de ska söka asyl 

när de i själva verket är intresserade av att arbeta här. Centerpartiet ser därför mycket 
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positivt på att Alliansregeringen nu öppnat för arbetskraftsinvandring som ger dessa 

personer nya möjligheter.  

Det är viktigt ur konkurrenssynvinkel att Sverige gör sig så attraktivt som möjligt för att 

migrationsströmmarna ska öka till Sverige. Många studier visar att den demografiska 

utvecklingen kommer att leda till att en allt mindre del av befolkningen bidrar till välfärden. 

Migrationen kan bli avgörande för vår välfärd, både i Sverige och i Europa.  

Att arbetslinjen ska gälla även inom migrationspolitiken är en självklarhet för Centerpartiet. 

Därför ser vi det som väldigt positivt att det genom de nya reglerna för 

arbetskraftsinvandring nu är möjligt för en asylsökande som fått avslag på sin asylansökan 

och som har arbetat under sin tid i Sverige kan ansöka om arbetstillstånd utan att först 

behöva lämna Sverige. Det är ett stort steg framåt för många av de personer som får avslag 

men som under tiden i Sverige hunnit etablera sig i svenska samhället och på 

arbetsmarknaden.  

Idag får en asylsökande endast undantag för arbetstillstånd (AT-UND) om Migrationsverket 

bedömer att asylansökan kommer att ta längre än fyra månader att behandla. I den 

utredning som nyligen presenterades om lagen om mottagande av asylsökande föreslås att 4-

månadersgränsen för beviljande av AT-UND slopas. Förslaget från utredningen innebär 

således att alla asylsökande kan få möjlighet till AT-UND, oavsett hur lång tid ansökan 

bedöms ta. (Motion 810, 904) 

Anhöriginvandring är en del av migrationspolitiken. En utredning som föreslår ett 

försörjningskrav för anhöriginvandring har lagts fram och är under beredning. Kravet på 

försörjning skulle till exempel kunna ge incitament för integration och även bättre 

förhållanden för anhöriga att anlända till när de kommer till Sverige. (Motion 903) 

DEN FÖRSTA TIDEN DEN FÖRSTA TIDEN DEN FÖRSTA TIDEN DEN FÖRSTA TIDEN     

Den första tiden i ett nytt land är oerhört viktig för asylsökande. Det är när den asylsökande 

få vistas i trygghet och säkerhet som till exempel trauman kan komma upp till ytan. Den 

sociala kontakten blir därför mycket viktig.  

Många av de asylsökande förblir sysslolösa under en lång tid. Det är oerhört viktigt att vi tar 

till vara den kompetens som finns hos dessa människor. Att få tillgång till utbildning ganska 

omgående är väldigt viktigt. Det gör integrationsarbetet mer effektivt. Men framför allt 
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måste asylsökanden i större utsträckning introduceras till den svenska arbetsmarknaden. På 

så sätt kommer många av de asylsökande att söka bostad på en ort där arbete finns snarare än 

på orter där de riskerar att hamna i utanförskap.  

Idag söker sig många ensamkommande barn till Sverige. Eftersom det inte finns tillräckligt 

många platser i kommunerna blir många barn kvar alldeles för länge i de så kallade 

ankomstkommunerna, Sigtuna, Solna, Mölndal och Malmö. Det är viktigt att samtliga 

landets kommuner arbetar för mottagning av dessa barn. Barnen måste komma till ett 

”normalt” liv så fort som möjligt. Migrationsverket har avsatt medel för att möjliggöra för 

kommuner att ta emot de ensamkommande barnen. Men det finns en oro i kommunerna att 

inte klara av uppgiften. Detta kan förebyggas med ökad kunskap och information samt 

mångfald och samverkan olika aktörer emellan. (Motion 810, 901, ) 

Med tanke på den utsatthet som särskilt barn befinner sig i är det viktigt att beslutsprocessen 

prioriteras och kan ske så skyndsamt som möjligt. Kopplat till detta anser Centerpartiet att 

principen om medborgarskap efter födelseland bör utredas.  Det är dessutom mycket viktigt 

att återförening av familjer sker skyndsamt. 

Rätten till hälso- och sjukvård är en grundläggande mänsklig rättighet. Centerpartiet anser 

att papperslösa och gömda ska ha rätt till vård på motsvarande villkor som övriga 

befolkningen. Utgångspunkten är att sjukvård ska ges efter behov. (Motion 902) 

Centerpartiet vill: 

• Att samtliga kommuner arbetar för mottagning av ensamkommande flyktingbarn  

• Att ärenden som inkluderar barn alltid prioriteras och utreds skyndsamt  

• Utreda principen om medborgarskap efter födelseland  

• Att återföreningar av familjer sker skyndsamt. 

 

INTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATIONINTEGRATION    

INTEGRATION ETT ÖMSEINTEGRATION ETT ÖMSEINTEGRATION ETT ÖMSEINTEGRATION ETT ÖMSEDIGT ANSVARDIGT ANSVARDIGT ANSVARDIGT ANSVAR    

Centerpartiet har en vision om Sverige som ett öppet samhälle där alla är lika värda och 

känner sig välkomna och trygga. Sverige och EU bör vara en fristad för dem som söker 

skydd från förföljelse och förtryck. Vi anser att människor som kommer från olika delar av 

världen lämnar ett ovärderligt bidrag med sociala, ekonomiska och kulturella erfarenheter 
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och att alla som har flyttat eller kommer till vårt land ska ges möjlighet att komma till sin 

rätt och fullt ut bidra till ett bättre samhälle. Det är också viktigt att all gemensam 

samhällsservice och svensk lagstiftning är konfessionsneutral.  

Centerpartiet har som politiskt parti ett stort ansvar för att gå i täten för en värdegrund som 

utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt svensk lag och där integration är 

ett gemensamt och ömsesidigt ansvar. Vi är idag ett mångkulturellt parti med kunskap, 

erfarenhet och engagemang på integrationsområdet. Kontakterna mellan närsamhället, och 

utrikes födda är avgörande för en fungerande integrationsprocess på alla nivåer, såväl lokalt, 

regionalt som nationellt.  

Centerpartiet tar starkt avstånd från hedersrelaterat våld och förtryck. Det är vår skyldighet 

att bekämpa traditioner som riskerar att leda till allvarliga kränkningar av enskilda 

människors fri- och rättigheter. Ingen ska behöva utsättas för förtryck i hederns namn. Ingen 

ska tvingas gifta sig med en person som han eller hon inte själv valt. Ingen ska behöva mista 

livet på grund av hedersrelaterat våld. Föreställningar om oskuld och kyskhet står ofta i 

fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller 

påstådda beteende. Centerpartiet anser att det lagliga ansvaret avseende könsstympning, för 

föräldrar med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap, även bör omfatta vistelser 

utanför Sveriges gränser. En sådan lag ställer stora krav på specifik kunskap om 

hedersrelaterat våld och förtryck och särskilda rutiner vid exempelvis polisutredningar, 

riskbedömningar och bedömningar av stödinsatser.  

Centerpartiet vill: 

• Att gemensam samhällsservice och svensk lagstiftning skall vara konfessionsneutral 

• Skapa en värdegrund som utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt 

svensk lag och där integration är ett gemensamt och ömsesidigt ansvar. Kontakterna 

mellan närsamhället och utrikes födda är avgörande för en fungerande 

integrationsprocess på alla nivåer, såväl lokalt, regionalt som nationellt. 

• Tradition eller religion får inte sättas före individens rätt till mänskliga rättigheter eller 

åtnjutande av samhälleliga rättigheter enligt svensk lag. 

• Föräldrars rätt att bestämma över sina barn får inte ställas över barns rätt till mänskliga 

rättigheter och samhälleliga rättigheter enligt svensk lag 

• Att föräldrars lagliga ansvar när det gäller könsstympning utomlands utvidgas. 

 



Protokoll - område 9 

7 

ARBETE ÄR VÄGEN TILLARBETE ÄR VÄGEN TILLARBETE ÄR VÄGEN TILLARBETE ÄR VÄGEN TILL IN IN IN INTEGRATIONTEGRATIONTEGRATIONTEGRATION    

Centerpartiet anser att arbete är nyckeln till integration. När människor har ett arbete kan de 

ta makten över sina egna liv och får kontakter med andra på ett naturligt sätt. Därför är det 

oerhört viktigt att människor lotsas in på arbetsmarknaden redan under den första tiden i 

Sverige.  

Mediantiden för nyanlända är idag mellan 7-8 år från det att en nyanländ folkbokförs till det 

att personen kommer i sysselsättning. Siffran för kvinnor är över tio år. Arbetslösheten är 

idag nästan tre gånger så hög för utrikes födda.  

Alliansregeringen har sedan regeringsskiftet infört flera åtgärder för att stärka nyanlända 

och utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas lönekostnader har sänkts 

kraftigt inom ramen för de så kallade nystarts- och instegsjobben. Det har tillförts medel för 

att stärka företagandet bland personer med utländsk bakgrund. Det har även gjorts stora 

satsningar för att förbättra möjligheten till validering och öka kvaliteten i sfi (svenska för 

invandrare)-utbildningen. Regeringen har även inrättat nystartskontor i ett antal kommuner 

och stadsdelar i olika delar i landet där utanförskapet är särskilt stort. 

Arbetsförmedlingens upphandlingsrutiner försvårar idag för små förmedlingsaktörer. 

Centerpartiet vill därför underlätta för fler privata alternativa arbetsförmedlingar. Att skapa 

regler som ökar antalet privata arbetsförmedlare gynnar särskilt människor med 

invandrarbakgrund eftersom förmedlingar med rätt kompetens, kontakter och kunskap då 

kan bistå den arbetssökande. Parallellt är det är också mycket viktigt att öka den kulturella 

kompetensen hos de offentliga arbetsförmedlarna. 

Centerpartiet vill: 

• Öppna för större mångfald av arbetsförmedlare. Ett ökat utbud av aktörer gynnar särskilt 

utrikes födda, då de specialiserade förmedlingarna kan erbjuda rätt kompetens och 

kontakter. 

•  Att öka den kulturella kompetensen hos de offentliga arbetsförmedlarna. 

 

FÖRBÄTTRAD INTRODUKTFÖRBÄTTRAD INTRODUKTFÖRBÄTTRAD INTRODUKTFÖRBÄTTRAD INTRODUKTIONIONIONION    

Enligt Monika Werenfels- Röttorps utredning Egenansvar – med professionellt stöd, som 

presenterades våren 2008, och som kommer att ligga till grund för kommande proposition 
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från regering föreslås en ny introduktionslag som ska förbättra introduktionen i det svenska 

samhället och på arbetsmarknaden. Utredningen föreslår att staten tar över det ekonomiska 

ansvaret för försörjningen av nyanlända under introduktionstiden. Nyanlända ska ha rätt till 

en introduktionslots. Tillsammans med lotsen ska den nyanlände utarbeta och upprätta en 

etableringssplan. Utredningen föreslår också en sfi-peng i syfte att stärka etableringsplanens 

mål. Det innebär att den nyanlända kan välja sfi-undervisning i en annan kommun än 

hemkommunen. Åtgärderna har fokus inriktat på individen och det ställs krav på att 

personen deltar aktivt för att den statliga introduktionsersättningen ska betalas ut. (Motion 

810) 

Kontakterna mellan närsamhället och de nyanlända är mycket viktiga under introduktionen. 

Kvalitén och resultatet av introduktionen blir bättre både för vuxna och barn om det tidigt 

finns möjlighet, att i kontakter med människor i det omgivande samhället, praktisera det 

svenska språket. Ideella organisationer har en viktig roll för introduktionen i samhället och 

gör det möjligt för människor att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort.  

Redan idag tar flera frivilligorganisationer ett stort ansvar med stöd åt asylsökande där det 

mänskliga och humana perspektivet är i fokus. Regeringen presenterade i mars ett förslag till 

överenskommelse om dialog med idéburna organisationer inom det sociala området och 

regeringen har under våren 2009 beslutat att a en motsvarande överenskommelse om dialog 

inom integrationsområdet. Detta i syfte att få fram en överenskommelse om hur relationerna 

mellan den ideella sektorn och offentligas roll kan utvecklas samt ideella sektorns olika roller 

i integrationsprocessen.  

Centerpartiet anser att den ideella sektorn bidrar till att öka mångfalden och människors 

valfrihet genom att driva viktiga verksamheter inom invandrar/flyktingmottagande. Den ger 

människor självförtroende och makt att påverka samhället och sina liv. Nytänkande och 

alternativa metoder och nya processer bör uppmuntras.   

Män och kvinnor ska ges samma förutsättningar i introduktionenMän och kvinnor ska ges samma förutsättningar i introduktionenMän och kvinnor ska ges samma förutsättningar i introduktionenMän och kvinnor ska ges samma förutsättningar i introduktionen    

Varje människa har ansvar för sin egen situation och sin egen utveckling. Individen ska ha 

rätt till introduktionsersättning, men det förutsätter också att personen är aktiv på heltid, 

d.v.s. aktivt arbetssökande, i arbetspraktik, eller i sfi-undervisning. Röttorpssutredningen om 

ny introduktionslag föreslår att introduktionsersättningen bli individuell och är inte längre 

beräknad på familjens totala ekonomiska situation. Båda makarna bidrar därmed lika 
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mycket till familjens försörjning och det blir kostsamt om inte både mannen och kvinnan är 

lika aktiva under introduktionstiden.  

Undersökningar visar att det idag finns stora skillnader mellan hur män och kvinnor 

behandlas i introduktionen. 2 Män ges en bättre och mer omfattande introduktion än kvinnor 

i termer av snabbare start på svenskundervisningen, fler veckotimmar i introduktionen, mer 

kontakter med arbetsmarknaden etc. Det tar idag ca 3 år längre för en nyanländ kvinna att 

komma i sysselsättning än för en man. Detta kan både vara ett uttryck för att kvinnor i lägre 

grad än män har som mål att etablera sig på arbetsmarknaden eller att det förekommer 

könsdiskriminering. Att nyanlända män och kvinnor inte ges samma förutsättningar i 

introduktionen till det svenska samhället är oacceptabelt. Centerpartiet vill därför att 

introduktionen ska genomsyras av ett genusperspektiv. Kvinnor med små barn bör t.ex. ges 

möjlighet att delta i sfi-undervisningen på samma villkor som män. 

SfiSfiSfiSfi    

Bland vuxna nyanlända deltar 90 procent i undervisning i svenska under sitt första år i 

Sverige.  Det är endast en knapp tredjedel som fått godkänt på någon betygsnivå i sfi 12 

månader efter sin folkbokföring. Efter två år har en tredjedel godkänt, övriga har hoppat av 

eller fortsätter inom sfi. En stor del av bristerna finns i introduktionens svaga anknytning till 

arbetsmarknaden och att svenskundervisningen genomförs isolerat, utan kontakt med 

arbetsmarknaden. Många deltagare hamnar i validering eller vuxenutbildning först efter 

introduktionsperioden och efter deltagande i sfi.  

Centerpartiet vill så tidigt som möjligt introducera sfi-studerande på arbetsmarknaden och 

stimulera dem till att i större utsträckning klara sin egen försörjning. Då introduktionstiden 

ofta är en lång process föreslår vi att individen redan inom 6 månader i 

introduktionsprogram med sfi erbjuds en praktik eller yrkesutbildning. Detta innebär att det 

ges möjlighet att läsa svenska samt genomgå yrkesutbildning med delar av utbildningen på 

hemspråk. På så sätt förkortas tiden från uppehållstillstånd till inträdet på arbetsmarknaden.  

Centerpartiet vill införa en sfi-peng med tydlig koppling till individen och som blir en reell 

utbildningspeng där var och en kan välja utbildare. Därmed betonas individens eget ansvar 

och möjligheterna till individuell anpassning av utbildningen ökar. Genom konkurrensen 

                                                        
2 Ds 2007:4, Fler i arbete och  Integrationsverket, 2007:05, Ett förlorat år: En studie och analys av insatser och resultat 
under introduktionens första månader  
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som uppstår mellan utbildningsanordnarna främjas också utbildningens kvalitet. För att 

ytterligare säkra en hög kvalitet i sfi-undervisningen förutsätter förslaget att det sker en 

certifiering av såväl kommunala som privata sfi-anordnare. 

Utbildning Utbildning Utbildning Utbildning iiii samhällsorientering samhällsorientering samhällsorientering samhällsorientering, demokrati, demokrati, demokrati, demokrati och kultur och kultur och kultur och kultur    

Många av de utrikes födda kommer från icke demokratiska länder vilket gör att man saknar 

demokratiska traditioner och kunskap om hur man kan vara med och påverka. Inom ramen 

för introduktionsutbildningen bör det vara en tydlig betoning på att öka kunskapen om 

Sveriges demokratiska system och vikten av att delta i det politiska livet och allmänna val. 

Introduktionen bör även utökas till att omfatta samhällsorientering, hur funktioner i 

samhället fungerar, om skyldigheter och rättigheter som invånare i Sverige har samt 

grundläggande information om svensk kultur. 

ModersmålsundervisningModersmålsundervisningModersmålsundervisningModersmålsundervisning    

En god språkundervisning i svenska är central och inslag av modersmålsspråket kan 

underlätta den svenska språkinlärningen. Kommunerna är skyldiga att erbjuda 

modersmålsundervisning för alla elever som har ett annat språk än svenska som dagligt 

umgängesspråk i hemmet. Modersmålsundervisning utgör en viktig del i integrationsarbetet 

och visar också på en öppen och välkomnande attityd. För att möjliggöra för fler invandrare 

att få tillgång till modersmålsundervisning vill vi att gränsen på fem elever för en 

undervisningsklass tas bort. (Motion 905) 

Centerpartiet vill: 

• Att staten ska ta över ansvaret för introduktion av nyanlända invandrare i enlighet med 

den modell som föreslås i Röttorpsutredningen. 

• Män och kvinnor ska ha samma förutsättningar i introduktionen med snabbare start på 

svenskundervisningen, fler veckotimmar i introduktionen och mer kontakter med 

arbetsmarknaden.  

• Introduktionen och sfi ska genomsyras av ett genusperspektiv. 

• Kvinnor med små barn ska ges möjlighet att delta i sfi-undervisning. 

• Att individen inom 6 månader i introduktionsprogram med sfi erbjuds en praktik eller 

yrkesutbildning. 

• Införa en sfi-peng som innebär att var och en kan välja utbildare, bland såväl kommunala 

som privata utförare. 
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• Att introduktionen utökas till att omfatta samhällsorientering, hur funktioner i samhället 

fungerar, om skyldigheter och rättigheter som invånare i Sverige har samt grundläggande 

information om svensk kultur. 

•  Att introduktionsutbildningen ger kunskap om Sveriges demokratiska system och vikten 

av att delta i det politiska livet och allmänna val. 

• Att alla sfi-utförare, såväl kommunala som privata, certifieras  

• Modersmålsundervisning är en viktig del i integrationsarbetet som visar en öppen och 

välkomnande attityd. 

 

SEGREGATIONSEGREGATIONSEGREGATIONSEGREGATION    

Bättre information om bostadsBättre information om bostadsBättre information om bostadsBättre information om bostads---- och arbetskraftssituationen  och arbetskraftssituationen  och arbetskraftssituationen  och arbetskraftssituationen     

Att begränsa nyinvandringen till endast vissa delar av landet begränsar individens rätt att 

själv välja boendeform eller bostadsort, vilket Centerpartiet vill undvika. Centerpartiet vill 

istället utforma en strategi för ett ökat mottagande i kommuner med lågt eller inget 

flyktingmottagande. För Centerpartiet är individens valmöjlighet central, även när det gäller 

asylsökandes val av bostad. Fortfarande finns stora brister i informationen till asylsökande 

om var det finns bostäder och arbete, samtidigt som alltför många asylsökande slussas in i ett 

passivt bidragsberoende och arbetslöshet.  

Personer som har sökt asyl i Sverige och väntar på beslut får välja om de vill bo hos släkt och 

vänner, d.v.s. i eget boende (EBO) eller i boende anordnat av Migrationsverket, d.v.s. i 

anläggningsboende (ABO). En stark koncentration av nyanlända till vissa segregerade 

bostadsområden försvårar inte bara individens etablering, den kan också innebära stora 

ekonomiska påfrestningar för berörda kommuner. Det är mot den bakgrunden viktigt att 

utveckla EBO till ett eget boende och inte släktboende ”SBO”. 

Vi vill också genomföra kraftfulla och tydliga informationssatsningar om var det finns 

möjligheter till arbete och bostad för nyanlända, samtidigt som vi måste underlätta för 

asylsökande att arbeta. Samordningen behöver förbättras utifrån ett regionperspektiv, så att 

människor kan bo i en kommun och arbeta i en annan. Arbetsförmedlingens samverkan med 

länsstyrelsen behöver intensifieras för att hitta nya former avseende kartläggningen av både 

arbetsmarknads- och boendesituationen. Detta kommer att leda till att flyktingmottagandet i 
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större utsträckning decentraliseras och sprids över landet, och inte som idag där det i hög 

grad koncentreras kring storstadsregionerna.   

Centerpartiet vill möjliggöra för bosättning inom en funktionell arbetsmarknadsregion och 

därigenom göra det möjligt att ge introduktion åt ett större antal nyanlända invandrare. Det 

betyder även att de nyanlända kan få sitt behov av trygghet tillgodosett inom regionen men 

också att inflyttningen till redan invandrartäta områden minskar. Detta i syfte att öka 

tillgänglighet för individen att kunna ta del informationen. Forskning visar t.ex. att 

pendlingsavstånden varierar mycket mellan olika grupper. Högutbildade svenskfödda män 

har typiskt sett lång räckvidd på arbetsmarknaden, medan den är mycket betydligt kortare 

för utrikes födda.  

Centerpartiet vill: 

• Utforma en strategi för ett ökat mottagande i kommuner med lågt eller inget 

flyktingmottagande. 

•  Att människor oavsett bakgrund, själva ska få välja bostadsort. Det behövs dock 

kraftfulla och tydliga informationssatsningar om var det finns möjligheter till arbete och 

bostad för nyanlända. 

• Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna bör ges ett särskilt ansvar för att stimulera till 

rörlighet och bättre samordning utifrån ett regionperspektiv, så att människor kan bo i en 

kommun och arbeta i en annan. Insatserna bör särskilt inriktas på att öka utrikes födda 

benägenhet att pendla. 

 

DISKRIMINERING DISKRIMINERING DISKRIMINERING DISKRIMINERING     

Alla människor har lika rätt och värde. Ingen ska bli diskriminerad. Alliansregeringen har 

sedan årsskiftet 2009 valt att bekämpa diskriminering mer effektivt genom att samordnade 

olika diskrimineringslagarna till en gemensam lagstiftning samt att Jämo, HO, DO och 

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning slås samman till en 

myndighet. Det ska också kosta att diskriminera. En diskrimineringsersättning har därför 

införts av regeringen fr.o.m. 1 januari 2009. Ersättningen ska både vara en ersättning för den 

kränkning som diskrimineringen innebär och avskräcka från diskriminering. 

Alla arbetsgivare måste bli bättre på att rekrytera människor som representerar befolkningen 

och den mångfald vi har i vårt land. Men stat, kommun och landsting har ett särskilt ansvar 
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som förebilder i sin roll som arbetsgivare, inte minst när det gäller rekrytering av människor 

med annan bakgrund än traditionellt etnisk svensk eller genom att arbeta aktivt mot 

diskriminering. Alliansregeringen har även genomfört försök med avidentifierade 

ansökningar under 2007 vid ett antal myndigheter och man avser att överväga behovet av 

ytterligare åtgärder efter utvärderingarna av försöket . 

Idag är det mycket svårt för den som blivit diskriminerad att få rätt i domstol. Genom att öka 

möjligheterna att lägga fram bevis kan möjligheterna för den diskriminerade att få rätt bli 

större, ett sätt att göra detta är att utreda en modell för så kallad ”Praktikprövning” 

(”Situation Testing”). Modellen används i flera länder med positiva resultat t.ex. i USA och 

Kanada. Praktikprövning innebär att den myndighet/företag/arbetsgivare som misstänks för 

diskriminering utsätts för ett test där personer med likvärdiga meriter, exempelvis ålder, 

utbildning, inkomst, kvalifikationer etc., men med olika etnisk bakgrund utsätts för en 

likadan situation för att bedöma om man diskrimineras p.g.a. sin etnicitet. Detta kan 

underlätta framtagandet av bevis mot den diskriminerande aktören (t.ex. krog, arbetsgivare, 

myndighet eller bostadsbolag).  

Centerpartiet vill: 

• Att stat, kommuner och landsting tar ett särskilt mångfaldsansvar och agerar förebilder i 

sin roll som arbetsgivare. 

• Att praktikprövning utreds som en metod för att komma åt den utbredda 

diskrimineringen 

 
 

PartiPartiPartiPartistämman beslutade: stämman beslutade: stämman beslutade: stämman beslutade:     

att anta ovanstående punkter  

att lägga partistyrelsens ovanstående text till handlingarna  

att motionerna 901-905 anses besvarade 

 


