
Politik är att vilja

Kan välfärden räddas? Kan tryggheten, socialt och 
ekonomiskt, återupprättas? En förutsättning för att 
lyckas med detta är att Sverige slår in på en annan 
kurs beträffande invandringspolitiken.

Till Danmark minskar nu såväl asylinvandringen 
som anhöriginvandringen. Till Finland har invand-
ringen alltid varit låg. Sverige beviljade under peri-
oden 1994-2003, per capita, mer än tio gånger så 
många uppehållstillstånd åt asylsökande som Fin-
land gjorde.

Hur kan detta komma sig? Också Finland har ju un-
dertecknat Genevekonventionen. Förklaringen lig-
ger i vår utlänningslag och en extremt liberal praxis. 
Viljeinriktningen hos våra politiker och myndigheter 
skiljer sig från den i andra länder.

Invandringen till Sverige är, och har under lång tid varit, av sådan omfattning och karak-
tär att förutsättningarna saknas för en fungerande assimilering. Personer med utländsk 
bakgrund är nu mångfaldigt överrepresenterade i den grova brottsligheten. Årligen 
kostar den förda invandringspolitiken svenska folket betydligt mer än 100 miljarder 
kronor.

Massinvandringen har inneburit djupgående förändringar av det svenska samhället - 
ändå finns ingen opposition i riksdagen mot den förda politiken! Alla de sju riksdags-
partierna är överens om inriktningen. Den opposition i frågan som finns, den finns än 
så länge utanför riksdagen och den representeras av Sverigedemokraterna.

Även om Sverigedemokraterna har förslag också inom andra politiska områden är 
än så länge invandringspolitiken partiets huvudfråga. Genom sin existens ger SD en 
valmöjlighet beträffande invandringen. Som väljare kan du genom att lägga sin röst på 
Sverigedemokraterna  ge uttryck för din önskan om en politisk kursändring i denna 
fråga.

Men det är en sak att se problemen i sammanhanget, en annan att presentera förslag 
på konkreta åtgärder.  

Vad vill Sverigedemokraterna göra?



Vid sitt riksårsmöte i maj 2005 antog Sverigedemokraterna ett åtgärds-
manifest om invandringen i 33 punker. Här följer en sammanfattning 
och viss mån utvidgning av dessa, gjord av SD Haninge:

A. Ärendehanteringen, 
dvs villkoren för utfärdande av uppehållstillstånd och medborgarskap

• Sverige ska inom EU stödja förslagen “Safe haven”, dvs asyl-
mottagning i områden intill EU:s utkanter.

Innebörden av detta är att skyddsbehövande få akut skydd, samtidigt som ma-
teriella drivkrafter och fusk med identitet motverkas . Invandringen till euro-
peiska länder kan med “Safe haven” bli kontrollerad.

• En återgång till Genevekonventionens ursprungliga intention-
er, nämligen att flyktingmottagandet skall ske i närområdet.

I första hand ska flyktingar få asyl i något land inom den egna världsdelen. Detta 
underlättar anpassningen samtidigt som en återvandring lättare kan genom-
föras, den dag skyddsbehovet upphört. Muslimer bör få asyl i andra muslimska 
länder.

Detta är de två huvudpunkterna. Detta kan kompletteras med, eller underlättas 
av, ett antal andra åtgärder. Några av dem får mest betydelse då länge de två 
huvudpunkterna inte är genomförda:

•  Asylansökan i Sverige skall göras vid gränsen i samband med inpasserandet 
och en fullgod presentation av identitet ska presenteras - annars ingen prövn-
ing. Asylsökande som begår brott - även av mindre grov art - ska omedelbart 
utvisas utan vidare prövning av ansökan.

•  Fingeravtryck och DNA-tester till förebyggande av id-bedrägerier skall tas 
rutinmässigt. Tester av HIV samt tuberkulos och andra epidemiska farsoter skall 
också vara obligatoriska.

•  Avskaffa möjligheten att lämna in ny ansökan (NUT) efter lagakraftvunnet 
avvisningsbeslut. Omedelbart verkställande av avvisnings- och utvisningsbeslut. 
Inget fortsatt bistånd utan medverkan till återvändande. Den som saboterar 
verkställighet genom att gömma f.d. asylsökande straffas. Stopp för föräldrars 
möjligheter att driva barn till apati för att utverka PUT. Sådant skall inte belö-
nas.



• ”Danska regler” för familjesammanföringar, 24-års- och anknytningsregler, 
egen bostad, stabil ekonomi, etc. Detta är viktigt för att förhindra tvångsäkten-
skap. Id-kontroller även vid anhöriginvandring.

• asylsökanden. Inga kontanta bidrag för asylsökanden, enbart mat och husrum. 
Inget tillstånd för reguljärt arbete före uppehållstillstånd. Däremot skyldighet 
till motprestation för uppehållskostnaderna.

•  Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ska vara regel. Inte permanenta (PUT).

• Restriktivitet i beviljande av svenskt medborgarskap. Kunskaper i svenska 
språket och svenska förhållanden ska vara självklara förutsättningar.

B. Omprövningar/utvisningar,
dvs omständigheter som befogar detta

•  Upphävande av uppehållstillstånd och utvisning av utlänningar vid grov brotts-
lighet eller upprepad brottslighet. Upphävande av uppehållstillstånd då det visat 
sig att “flyktingen”, snart efter sitt PUT, kunnat besöka det land varifrån han/hon 
flytt. Upphävande av uppehållstillstånd om utlänningen underordnar svensk lag-
stiftning och myndighetsbeslut hemlandets religion, påbud och traditioner.

• Även svenskt medborgarskap ska vid brottslighet kunna återkallas, då indivi-
den har dubbla medborgarskap. Lagändringar, så att köpta medborgarskap kan 
återkallas.

• Sanktioner mot länder som vägrar ta emot sina egna medborgare. 

C. “Integrationsfrågorna”,
dvs villkor och krav på anpassning

•  Skärpt gränskontroll, bötesföreläggande för transportbolag som inte iakttar 
visumskyldigheten. Effektivare utlänningskontroll inne i landet. Större restrik-
tivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat ett tidigare utfärdat 
dokument.



•  Nej till extrem islamsk klädsel som burka/nikab på offentlig plats. Maskerings-
förbud ska här gälla. Nej till fler moskéer. Förbud mot kusinäktenskap. Nej till 
könsuppdelade sim- och gymnastiklektioner.

•  Särskilt stöd åt elever med invandrarbakgrund ska villkoras. Också föräldrar-
na måste då visa ett aktivt engagemang i ett inhämta svenska språket. Stopp 
för utländska föräldrars möjligheter att sända sina barn till koranskolor i hem-
länderna för att “avsvenskas”. Nej till konfessionella friskolor. Ingen reguljär 
undervisning på arabiska eller andra invandrarspråk i skolan. Ingen samhällsfin-
ansierad hemspråksundervisning. Med undantag av den primära informationen 
till asylsökande ska myndigheternas information och handlingar endast tillhan-
dahållas på svenska. Ingen tolktjänst vid körkortsprov. Svenskundervisning ska 
vederbörande betala själv efter tre år i Sverige.

•  Ingen särbehandling av individer och grupper på grundval av etnicitet. Riv upp 
lagen som innebär omvänd bevisföring och som renderar arbetsgivare dryga 
böter på grund av påstådd “diskriminering av invandrare”.

•  Sanktioner mot föräldrar till minderåriga återfallsförbrytare.

Mer information om Sverigedemokraterna i Haninge finns på föreningens webbsida:

www.sdhaninge.se

Målkonflikter
Politik handlar om hanterande av målkonflikter och att göra prioriteringar när 
resurserna är knappa. Det finns miljoner och åter miljoner människor i världen 
som lider nöd. Lösningen kan inte ligga i att de alla flyttar till Sverige - redan nu 
märks konsekvenserna av en alltför okontrollerad invandring till vårt land.


