
 

    Frågor och svar:

Om invandringen

•  25 frågor

•  25 svar



1. “Sverige är svenskarnas land”, säger SD. Vad menas?

Varje folk ska ha rätten till ett eget land. Det finns ingen anledning att detta inte ska 
gälla även oss svenskar.  Vi svenskar måste se till våra gemensamma intressen - ingen 
annan kommer att göra det åt oss. Ett samhälle tar lång tid att bygga upp, men kan 
snabbt raseras.  Vi måste vara rädda om Sverige!

I den socialdemokratiska propositionen “Aktiv flykting och migrationspolitik” , med 
beteckningen 1990/91:195., skrev man:  “...varje land har ett ansvar för sina egna 
medborgare”

Denna hållning har socialdemokratin nu övergivit, med parollen “Alla människors lika 
värde” och en extrem tolkning av denna. Även när (s) föreslår vissa uppstramningar i 
flykting- och integrationspolitiken sker det med motiveringar om att det är till gagn 
för utlänningarna/invandrarna.

SD:s utgångspunkt är vad som är bäst för svenskarna. Detta utesluter in möjligheten 
av en viss invandring, men de som kommer hit ha en ambition att anpassa sig, dvs de 
måste lära sig svenska och försöka klara sin försörjning på ett hederligt sätt. 

2. Måste invandrarna assimileras och bli svenskar? 

Målsättning ska vara assimilering. Realistiskt sett kan i normalfallet en utlänning som kom-
mer hit i vuxen ålder aldrig lära sig tala svenska helt utan brytning. Dessa invandrare kan 
bli svenska medborgare, de kan integreras i det svenska samhället, de kan lämna positiva 
bidrag och bli uppskattade - men de kommer inte att uppfattas som etniska svenskar. 
Beträffande invandrares barn däremot, individer födda i Sverige, måste målet vara att de 
ska både se sig själva som svenskar och av omgivningen uppfattas som svenskar. I den 
mån detta inte sker är det fråga om ett misslyckande.

3. I vilken utsträckning ska invandrare få behålla sin egen kultur?

I all den utsträckning som det inte kommer i konflikt med svenska lagar och regler, inte 
medför extra kostnader eller i övrigt medför olägenheter för andra medborgare.

4. Är SD motståndare till varje form av invandring?

Nej.   -Vi har ingenting emot en begränsad arbetskraftsinvandring, där det rör sig om 
specialkompetens eller bristyrken.  

- I princip accepterar vi även flyktingmottagning, med den reservationen att det ska avse 
närområdet. Den som söker asyl ska respektera intentionerna med Genevekonventionen. 
Dit hör förstaasyllandsprincipen, som innebär att man ska lämna in sin asylansökan i sitt 
eget närområde. 

- Verklig anhöriginvandring ska också kunna ske. 
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5. Är SD särskilt negativt till invandring av afrikaner?

SD ser överhuvudtaget inget anledning till att Sverige ska behöva ha någon omfattande 
utomeuropeisk invandring.  

Erfarenheten visar att prognosen beträffande egenförsörjning, på ett hederligt sätt, är 
sämre för afrikaner än européer.  Afrikanerna behövs för att bygga upp sina egna länder. 
De afrikaner som har skyddsbehov bör göra det i något annat afrikanskt land.

6. Är SD särskilt negativt till invandring av muslimer?

Ja, erfarenheten visar att en stor del av dem kommer till Sverige för att omskapa det sven-
ska samhället, inte för att själva anpassa sig till svenska regler och värderingar.

7. Vill SD helt stoppa fortsatt asylmottagning?

Nej, men ska röra sig om a) verkligt skyddsbehövande  b) från vårt eget närområde..
Det ska också handlat tidfälligga uppehållstillstånd (TUT), inte - som idag - permanenta 
(PUT).

8. Vilka åtgärder förespråkar SD för att motverka missbruket av 
asylinstitutionen?

1 Förläggning av asylsökande till ett mottagningsområde i utkanten av EU.

Intill dess att detta förverkligats:

1.  Bättre gränskontroller, och utlänningskontroller inne i landet.
2.  Ingen rätt att söka asyl annat än i samband med inresa
3  Bötfällning av flygbolag som transporterar personer utan visum. 
4.  Ingen rätt att söka utan id-handlingar och resehandlingar
5.  Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester, för att fastställa rätt identitet.
6. Ingen rätt till ny ansökning i Sverige.
7. Mat och husrum, ej pengar, åt de asylsökande
8. Ingen fri bosättning.
9. Ingen svenskundervisning innan uppehållstillstånd beviljats.
10 .TUT, inte PUT.
11. Obligatoriska HIV-tester
12. svårare bli svensk medborgare
13. större restriktivitet i beviljande av nytt svenskt pass åt den som förlorat sitt pass.
14. Omedelbar avvisning/utvisning av dem som begår grova brott.
15. Utvisning av den “flykting” som återvänt till hemlandet på semester.
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9. Vilka åtgärder förespråkar SD för att anhöriginvandringen ska 
minska?

1. Familjeåterförening i första hand i hemlandet.

2. Karenstider för att få hit anhöriga.

3. Försörjningsansvar för dem som ska komma hit.

4. Nej till kusinäktenskap.

5. Nej till barnäktenskap.

6. Bara TUT under en första tid, PUT först efter ett antal år.

7. Obligatoriska fingeravtryck och DNA-tester, för att fastställa rätt identitet samt verkliga 
släktskap.

8. Obligatoriska HIV-tester.

9. Omedelbar avvisning/utvisning av dem som begår brott.

10. Vill SD göra det svårare att få svenskt medborgarskap?

Ja! Medborgarskap genom naturalisering måste man kvalificera sig för, det ska inte 
komma nästan med automatik, efter bara några år i Sverige. 

- En första självklar förutsättning är att vederbörande förvärvat tillräckliga kunskaper i 
svenska språket för att kunna göra sig förstådd på och själv förstå andra. 

- Han/hon ska ha förvärvat grundläggande kunskaper om det svenska samhället.

- Han/hon måste ha varit bosatt i Sverige under minst 10 år.

- En verklig kontroll måste göras på att vederbörande inte är brottsbelastad. 

Personer, vars verkliga identitet inte kan fastslås, ska inte kunna få svenskt medborgar-
skap.  

Svenskt medborgarskap ska heller inte beviljas den som har har medborgarskap i annat 
land. Dubbla medborgarskap ska inte accepteras, annat än för andra nordiska länder.

Den som fått svenskt medborgarskap på falska grunder ska få detta återkallat. 
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11. Vad är orsaken till den höga arbetslösheten och det höga bi-
dragsberoendet bland invandrare?

Enligt den propaganda som sköljer över oss finns i stort sett bara en orsak till det faktum 
att en så stor andel av invandrare i vuxen ålder inte försörjer sig genom eget arbete. Den 
är att de diskrimineras och inte släpps in i samhället, skulden läggs på oss svenskar.

SD anser att det främst handlar om andra orsaker, som bristande kompetens och brist-
ande motivation. Många talar dålig svenska och har inte den utbildning och kulturkompe-
tens som krävs på den svenska arbetsmarknaden. Vad man i bästa fall kan få blir då ofta 
ett dåligt betalt förvärvsarbete, som inte ger påtagligt högre inkomst än vad man kan få 
genom bidrag som flerbarnsfamilj.

En grundläggande orsak, till arbetslösheten bland invandrare såväl som bland etniska 
svenskar, är brist på arbetstillfällen. Inte pga att det saknas behoav av arbetsinsatser, men 
pga att pengar saknas att betala löner.

12. Anser SD att de flesta invandrare är kriminella?

Nej! 

För gruppen invandrare som helhet finns en klar överrepresentation i brottsbenägenhet, 
särskilt beträffande våldsbrott, men variationerna mellan olika grupper av invandrare är 
stora. I ena änden finns araber och afrikaner, andra änden östasiater. De senare är mindre 
brottsbenägna än etniska svenskar.

13. Är SD främlingsfientligt?

Nej! 

En viss försiktighet med okända kan vara klokt, intill dess att man fått klart för sig vilka 
man har att göra med.  Till de främlingar som bär sig illa åt i vårt land, och tillfogar andra 
människor skada, finns naturligtvis anledning att vara mindre vänligt inställd.

Gentemot enskilda invandrare som följer svenska lagar, inte ligger vårt samhälle ekonomiskt 
till last och strävar efter att bli svenskar har SD inga invändningar.

14. Är SD rasistiskt?

Nej!   Inte om man använder den åtminstone intill nyligen gällande innebörden av begrep-
pet, nämligen nedvärdering och/eller negativ särbehandling av andra individer, uteslutande 
pga deras rastillhörighet. Detta tar SD skarpt avstånd från.
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18. Är SD för religionsfrihet? Vad lägger SD i så fall in i begreppet? 
Ska inte muslimer ha samma rättigheter som kristna?

Islam är inte bara en religion, den innefattar sharialagar och ställer krav på omvandling av 
hela samhället.

Sverige har en lång tradition av att vara ett kristet land, den traditionen ska vi inte bryta. 
På individnivå ska ingen förhindras att utöva sin egen religion, men vi ska ha gemensamma 
helgdagar. Dessa ska även fortsättningsvis vara de kristna. Svensk lag ska gällar för alla i 
vårt land.

17. Är SD motståndare till etnisk diskriminering? 

I princip är SD motståndare till diskriminering på grundval av etnicitet, men problemet har 
också en annan sida, som dåligt lyfts fram av andra partier. 

Grunden till att så många svenskar vill slippa bo i invandrartäta områden, låta sina barn 
gå i invandrartäta skolor eller gå på krogar där det finns många invandrare är att många 
redan har gjort dåliga erfarenheter, förknippade med detta. Ska man gå till roten med 
problemet måste man försöka komma tillrätta med ett dåligt beteende från alltför många 
invandrares sida.

16. Hur ser SD på DO:s verksamhet?

DO-institutionen bör läggas ned och lagstiftningen mot etnisk diskriminering ses över.

Den verkliga diskriminering som förekommer mot invandrare i Sverige är inte av sådan 
omfattning att det motiverar denna långtgående lagstiftning och denna byråkrati. Det 
fungerar som en hämsko på småföretagandet, det ger individer möjligheter att utöva 
utpressning och det leder i vissa fall till just diskriminering - av etniska svenskar.

15. Hur ser SD på kampanjer mot främlingsfientlighet och rasism?

Dessa kampanjer riktar sig i praktiken inte mot denna - måttligt utbredda - företeelse. I 
själva verket har de sin udd mot varje kritik mot massinvandringen och det mångkulturella 
projektet. 

SD anser att dessa kampanjer utgör ett felaktigt sätt att använda skattemedel. Överhu-
vudtaget ställer sig SD kritiskt till åsiktskampanjer med skattemedel, i detta ligger något 
djupt odemokratiskt. 
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19. Är SD anhängare av alla människors lika värde?

Ja.  SD står bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Det betyder dock inte att Sverige måste ha fri invandring och att alla människor på jorden 
har samma rätt till det svenska systemet för ekonomisk trygghet.

Det betyder heller inte att alla människor är likadana. Det finns skillnader i kultur, tradition 
och värderingar.

20. Vill SD ta bort hemspråksundervisningen?

Ja. Ska sådan undervisning ske, då ska den bedrivas utanför ordinarie skoltid och bekostad 
av föräldrarna själva.

21. Vilka besparingar eller nedskärningar i övrigt vill SD  göra 
kring invandringen?

- Integrationsverket kan omedelbart läggas ned.
- DO. kan också läggas ned.
- Anlitande av flyktingadvokater kommer att minska med stopp för nya ansökningar.
- Ingen tolkhjälp efter tre år i Sverige.
- Behovet av tolkservice kommer också att minska med minskad invandring.

23. Behöver inte Sverige, med låg nativitet och en åldrande be-
folkning, invandring för att klara välfärden?

Det finns redan många arbetslösa i Sverige, friska människor i yrkesaktiv ålder som inte 
förvärvsarbetar. Först måste dessa sättas i arbete, innan man kan tala om import av 
arbetskraft. 

Problemet är bristande ekonomiska resurser hos stat, landsting och kommuner för att 
betala löner åt den personal som behövs.

22. Ser SD inga fördelar med invandring?

Nej, inte av betydelse. Med den typ av invandring som idag dominerar, nämligen invandring 
av bidragstagare, är nackdelarna helt dominerande - sett ur svensk synpunkt.  Alltför ofta 
rör det sig också om kravmaskiner och antidemokrater. 
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25. Vill SD tvinga invandrare att flytta tillbaka?

De som begått brott ska tvingas att flytta tillbaka. 

I övrigt bör det svenska samhället kräva återvandring av personer som kommit hit pga 
uppgivna skyddsbehov, men som i själva verket inte har det. Detsamma gäller i de fall 
där uppehållstillstånd utverkats på falska premisser beträffande identitet eller släktskap. 
Därvid  skall uppehållstillståndet återkallas och eventuella bidrag dras in. 

24. Nog måste det väl ge ekonomiskt plus om vi kan locka hit ar-
betskraftsinvandrare?

Det beror på med vad, hur mycket och hur länge dessa arbetar. Det beror också på vilken 
följdinvandring det kan medföra av släktingar. Skulle dessa förbli kvar i hemlandet med 
invandraren arbetar, och sänder pengar dit, medverkar det inte till att hålla den svenska 
ekonomin igång.

Den som inte kan vårt språk och vårt samhälle har med nödvändighet ett handikapp i 
förhållande till svenskar - varav många redan är utan arbete.

Mer om Sverigedemokraterna
Internet: http://www.sverigedemokraterna.se

Närradio: 88 MHz, varje lördag 14.00-15.00 med repriser söndag 9.00 och torsdag 
20.30. 

Vill du 

•  bli kallad till ett informationsmöte om Sverigedemokraterna?
•  hjälpa till med hushållutdelningar av SD-flygblad?
•  snarast gå partiets grundkurs? 

Hör då av dig till SD-kansliet: telefon 641 20 11. 
Adress: Sverigedemokraterna, Box 200 85, 104 60 Stockholm

Vill du stöda Sverigedemokraterna ekonomiskt?  Postgirot är 23 45 65 - 0.

Alla krafter behövs i arbetet!


