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SO01 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Medborgarskapstester
Motionär
Eric Westroth / 78194 / Jönköpings Län

Medmotionärer
Håkan Lösnitz 72024

Motionstext
Det svenska medborgarskapet, som var en av dom mest respekterade medborgarskapen i världen,
har idag blivit degraderat och en stor anledning till detta är, att det är alldeles för lätt att få detta
eftertraktade medborgarskap.
Idag är det enbart baserat på tid i landet och att du inte begått något brott. Inga krav om att känna till
Sverige, dess lagar, traditioner eller kultur finnes. I tillägg kan du idag t o m få ett svenskt
medborgarskap utan att behärska det svenska språket, då inga språktester genomförs.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att det skall införas medborgartester för att kunna få ett svensk medborgarskap. Dessa tester skall
bestå av såväl språktester som kunskapstester om det svenska samhället och dess kulturhistoria

Partistyrelsens yttrande
Partistyrelsen instämmer i att det svenskt medborgarskap tilldelas för lättvindigt och att dess
betydelse bör uppvärderas, vilket alltså är Sverigedemokraterna linje i riksdagen. I principprogrammet
framgår hur partiet värdesätter kopplingen mellan medborgarskap och nationell identitet och det
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bästa för ett samhälle är en hög grad av överensstämmelse mellan de båda. Där framgår också att
partiet redan idag förordar bland annat språk- och samhällskunskapskrav för att beviljas svenskt
medborgarskap, vilket partiet föreslår i motion 2016/17:3409 En ansvarsfull invandringspolitik.

Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att anse motionen besvarad – OK!

SO02 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Rätt till Tolk
Motionär
Eric Westroth / 78194 / Jönköpings Län

Medmotionärer
Håkan Lösnitz 72024

Motionstext
Att nyanlända till Sverige inte kan svenska är ett faktum och att då få hjälp i kontakter med
myndigheter genom att staten, regionen/landstinget eller kommunen tillhandahåller tolktjänster är en
självklarhet. Då om detta inte skulle erbjudas, skulle det bli dyrare för samhället då processer hos t ex
socialtjänsten, sjukvården arbetsförmedlingen eller rättsväsendet skulle bli långdragna och generera
högre kostnader.
Många av dessa nya invånare i Sverige vill sedermera också bli svenska medborgare. Att i samband
med medborgarskapet avskaffa rätten till den skattefinansierad tolktjänsten, ger då ett starkt
incitament till att lära sig det för integrationen så viktiga svenska språket.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att rätten till skattefinansierad tolktjänst upphör vid erhållandet av svenskt medborgarskap.

Partistyrelsens yttrande
Partistyrelsen instämmer i att språket är mycket viktigt för invandrares delaktighet och etablering i det
svenska samhället. Sverigedemokraterna driver redan frågan om språkkrav och att detta ska vara ett
uppfyllt delmål på vägen till ett svenskt medborgarskap. Kravet består i att kunna behärska det
svenska språket på ett grundläggande plan. Det kan dock finnas särskilda omständigheter som gör
att personer förlorar sent inlärda kunskaper. Dessutom är det ett faktum att även med nya regler för
medborgarskap kommer det under viss tid finnas kvar medborgare som saknar språkkunskaper i
svenska. Skulle extra tolkning behövas i kontakten med exempelvis myndigheter så måste det finnas
en möjlighet att anlita tolkar, inte minst för att fullt ut förmedla information om rättigheter och
skyldigheter. Därför yrkar partistyrelsen avslag på motionen.

Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att avslå motionen
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SO03 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Försök med basinkomst
Motionär
Marcus Bornemisza / 79715 / Västerbotten

Medmotionärer
Bengt-Åke Arendolf 60105, Petter Nilsson 69171

Motionstext
Det blir allt vanligare med visstids-, deltids- och korttidstjänster på den svenska arbetsmarknaden. En
arbetslös som lyfter a-kassa och erbjuds till exempel korta vikariat vinner ingenting på detta såsom
systemet fungerar i dagsläget, eftersom de låga löneinkomsterna sänker de sociala förmånerna. Vårt
sociala trygghetssystem är inte anpassat till dagens krav.
Med osäkra anställningar följer även att man inte anses kreditvärdig och därmed har svårigheter att
erhålla lån till fördelaktiga villkor samt få bostadskontrakt.
Därför föreslår jag att försöksmodellen med basinkomst i likhet med den finska FPA införs i Sverige. I
försöket med basinkomst deltar 2000 personer, slumpmässigt utvalda i dec 2016 och i åldern 25 – 58
år. De får under två års tid en basinkomst. Basinkomsten är en inkomst som betalas utan krav på
motprestation eller behovsprövning. Försöket pågår under två år och under den tiden följer man upp
sysselsättningen bland försöksdeltagarna. Uppföljningen baseras i första hand på registerdata. I
slutet av försöket genomförs enkäter eller intervjuer för att utreda andra effekter utöver
sysselsättningseffekterna.
Basinkomst kan vara ett sätt att göra det lättare att ta arbete. Basinkomst kan också förenkla och
effektivisera systemet för social trygghet och avskaffa besvärlig och kostsam byråkrati.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att partistyrelsen verkar för införande av basinkomst på prov med beaktande av den finländska
modellen

Partistyrelsens yttrande
Sverigedemokraterna anser det vara rimligt att kräva motprestation för enskilda som får ekonomiskt
bistånd. Vi ser arbetslöshetsförsäkringen som en del av det grundläggande trygghetssystemet och
ser kontinuerligt över detta för att systemet ska passa alla arbetssituationer. I Sverigedemokraternas
arbetsmarknadspolitiska program föreslår partiet en obligatorisk a-kassa med slopad avgift, så att
alla som arbetar i Sverige också har en garanterad inkomst under perioder då denne av olika skäl
befinner sig mellan anställningar. Sverigedemokraterna menar att en permanent basinkomst
sannolikt skulle försämra den enskildes incitament för att utbilda sig och söka arbete. Därför yrkar
partistyrelsen avslag på motionen.

Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att avslå motionen
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SO04 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Nödstopp för asyl- och
anhöriginvandring
Motionär
Jeff Ahl / 62210 / Halland

Medmotionärer
Per Carlberg 19005, Eric Palmqvist 77766, Petter Nilsson 69171, Lars Forsgren 77736, Robert
Håkansson 79022

Motionstext
Samhällets basala system är överbelastade och skrämmande nog även de rättsvårdande. Kriminella
organisationer, varav vissa med koppling till återvändande IS-terrorister, utmanar statens
våldsmonopol och bedriver egen rättsskipning i alltfler invandringstäta utanförskapsområden. I tider
av kaos, kris och allvarliga hot mot de fundamentala samhällsstrukturerna krävs resoluta åtgärder
från politiskt håll för att upprätthålla samhällsfunktionerna. I Sveriges fall beror många problem i
huvudsak på att ansvarslösa politiker i de övriga riksdagspartierna bedrivit en vårdslös
migrationspolitik. Vi har tagit emot betydligt fler migranter än vad vi har kunnat hantera, dessutom
från regioner i världen som står så pass långt ifrån oss kulturellt att vi aldrig kommer kunna
assimilera in dem i den svenska gemenskapen. Vissa enskilda individer ur dessa grupper kommer bli
och är en del av Sverige, men grupperna som helhet kommer aldrig kunna assimileras med dagens
cementerade utanförskap.
Vi sverigedemokrater har ett mål om att återupprätta ett modernt Folkhem. För att nå dit måste vi ena
det splittrade folket, återupprusta välfärden, försvara den svenska modellen och upprätthålla
rättsstatens funktion. Även om Folkhemsvision ter sig allt mer avlägsen kan vi fortfarande, den dagen
Sverigedemokraterna får reellt inflytande, med offensiva politiska åtgärder ta flera steg i en riktning
som innebär att vi skapar förutsättningar för att på sikt upprätta ett modernt Folkhem. Då krävs att vi
tar krafttag i migrationspolitiken – som är en central faktor för att lyckas. Till följd av de snabbt
eskalerande påfrestningarna på det svenska samhället krävs det att vi inför totalstopp vad avser asyloch anhöriginvandring från de länder som i huvudsak orsakar överbelastningen av
trygghetssystemen, detta totalstopp bör vara på obestämd tid. Huvuddelen av länderna från
Centralasien, Mellanöstern och Afrika berörs av detta, exakt vilka länder bör utredas och fastställas
av partistyrelsen.
Vi måste parallellt med detta skicka hem de utrikes födda som profiterar på samhället utan att bidra
till detsamma – oaktat om dessa har fått medborgarskap eller erhållit permanent uppehållstillstånd i
Sverige. Samtliga som fått permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap och som aldrig har
arbetat i Sverige bör få dessa rättsligt omprövade. Utrikes födda med permanent uppehållstillstånd
eller medborgarskap som är arbetslösa och som varit utan arbete till och från under en längre
tidsperiod utan rimliga skäl, eller har anställningar som saknar kollektivavtalsenliga villkor bör få sitt
medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd omprövat rättsligt. Lagstiftningen bör medge
vissa undantag, men huvudregeln bör vara att de som inte uppfyller kraven ska få sina permanenta
uppehållstillstånd eller medborgarskap omvandlade till tillfälligt uppehållstillstånd. Partistyrelsen får i
uppgift att utreda detaljerna till ett helhetsförslag.
Sverige bör upprätta avtal med ett eller flera länder i respektive region där det/dessa blir transitland/länder, här går till exempel bistånd att använda som förhandlingsmedel från svensk sida. Till
transitländerna omplaceras de som av olika skäl inte kan skickas hem till sitt hemland samt de som
eventuellt blir statslösa.

6

De som redan har tillfälligt uppehållstillstånd från berörda länder bör succesivt skickas hem till sina
hemländer eller till de länder som Sverige upprättat transitavtal med. De utrikesfödda från berörda
länder som fått sitt permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap förvandlat till tillfälligt
uppehållstillstånd bör också succesivt avvisas till sina ursprungsländer alternativt till transitland.
Avvisningarna bör ske i en takt som är hanterbar för myndigheterna, att avvisa kriminella skall
självfallet prioriteras. Kvotflyktingar bör undantas från motionens förslag. Däremot bör ett tak om
maximalt antal kvotflyktingar som befinner sig samtidigt i Sverige, från annat än kulturellt närstående
länder, fastställas.
Finns det internationella avtal som står i vägen för att implementera förslagen i motionen ska
Sverigedemokraterna verka för att omtolka, omförhandla eller om så krävs riva upp avtalen och
istället ersätta dessa avtal med nationell lagstiftning för att behålla de delar i avtalen som är värda att
bevara.
Förslaget i denna motion är tänkt att komplettera och förstärka vår nollvision kring asylrelaterad
migration, istället för en långsiktig vision så kan vi med resoluta åtgärder realisera nollvisionen
omgående.
När vi får reellt inflytande måste vi ha en politik som ger oss Sverige tillbaka, tiden är knapp och
systemkollapsen kommer snart att bli fullständig. Vi kommer bara få en chans den dagen vi får reellt
inflytande. Vi måsta göra det vi kan för att återskapa det trygga Sverige vi en gång växte upp i, det är
vi skyldiga våra barn och barnbarn samt de äldre som en gång byggde detta framgångsrika land.
Det är dags för ett nödstopp för migration till Sverige.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att partistyrelsen ges i uppdrag att utifrån dessa förslag utreda och utforma ett detaljerat
helhetsförslag i enlighet med motionens intentioner

Partistyrelsens yttrande
Sverigedemokraterna håller med om att en oansvarig invandringspolitik orsakat stora brister i
samhällssystemen, medfört en enorm överbelastning av välfärden i stort och brutit ner samhället.
Partiet driver dock redan många av de frågor som efterfrågas, bland annat ett totalstopp för
asylinvandringen, förbättrade möjligheter till återvandring och ogiltigförklarande av medborgskap
som har erhållits på falska grunder, vilket framgår i avsnittet om asylinvandring i
sverigedemokraternas principprogram. Under de senaste åren har dessutom ett övergripande arbete
på migrationsområdet pågått vilket resulterat i ett nytt och uppdaterat inriktningsprogram.
Motionärernas önskemål får således anses tillgodosedda.

Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att anse motionen besvarad
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SO05 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Möjliggör för kommuner att stoppa
utbetalning av försörjningsstöd till nya nyanlända
Motionär
Louise Erixon / 47597 / Blekinge

Medmotionärer
Björn Tenland Nurhadi (62458)

Motionstext
Strax innan jul 2016 tog Hultsfred kommuns krisledningsgrupp beslutet att stänga
flyktingmottagningen i det kommunala socialkontoret vilket i praktiken innebar att inga nya
ansökningar om försörjningsstöd för nya nyanlända behandlas. Bakgrunden är att trycket varit för
stort med personalbrist, köer till barnomsorg, skola och SFI samt bostadsbrist. Även arbetslösheten i
kommunen ligger på en skyhög nivå.
Att förvägra de nyinflyttade nyanlända försörjningsstöd strider mot socialtjänstlagen vilket Hultsfreds
kommun varit väl medvetna om men samtidigt menar man därifrån att man genom att inte vidta
åtgärden bryter mot andra lagar såsom exempelvis skollagen och arbetsmiljölagen.
Kommunen har helt enkelt vägt dessa mot varandra och kommit fram till att bryta mot
socialtjänstlagen är det mest befogade i sammanhanget. Efter kommunens agerande har anmälan
till IVO kommit in vilka i skrivande stund utreder ärendet.
Undertecknade delar Hultsfreds kommunlednings analys om att en frysning av utbetalning till nya
nyanlända är det mest strategiskt riktiga i situationen som där uppstått. I dagens Sverige tvingas
nämligen kommuner att ta emot migranter oavsett hur förutsättningarna ser ut lokalt.
Dessutom gör ebo-lagen att migranter som kommer till Sverige får bosätta sig var de vill i landet.
Genom att strypa utbetalningarna av försörjningsstöd har kommunerna en möjlighet att sända
signaler till de nyanlända om hur förutsättningarna för en god etablering ser ut.
Sverigedemokraterna var i riksdagen emot förslagen i bosättningslagen som gäller från 1 mars 2016
vilka innebär att kommunerna är tvingade att ta emot en viss kvot nyanlända. Eftersom lagen, trots
våra protester, drevs igenom är det enligt undertecknade inte mer än rätt att vårt parti också verkar
för att skapa incitament för kommunerna som har det sämst ställt att kunna agera såsom Hultsfreds
kommun nu gjort – utan att bryta mot lagen. Detta skulle också underlätta för partiets företrädare
lokalt i exempelvis budgetarbetet.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att det ska vara Sverigedemokraternas uppfattning att lagstiftningen ska ändras så att kommuner
som anser det vara nödvändigt ges rätt att slippa utbetala försörjningsstöd till nya nyanlända
att Partistyrelsen får i uppdrag att utreda hur premisserna för den ändrade lagstiftningen bör se ut.

Partistyrelsens yttrande
Partistyrelsen instämmer i att det är problematiskt att kommuner tvingas ta emot nyanlända oavsett
hur deras situation ser ut. I motion 2016/17:3351 Sverigedemokraternas bostadspolitik föreslår
Sverigedemokraterna att avskaffa EBO-lagstiftningen föreslår Sverigedemokraterna att kommuner
ges rätt till veto vid EBO-bosättning och partiet motsätter sig också alla former av tvingande
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anvisningar. Det är för Sverigedemokraternas del grundläggande att ingen kommun ska tvingas ta
emot fler nyanlända än vad kommunen själv bedömer är möjligt att klara av.
Avseende det konkreta förslaget att vissa kommuner ska ges rätt att neka nyanlända försörjningsstöd
kan konstateras att partiet presenterat ett helt nytt system för hur migration till Sverige ska
organiseras, vilket bland annat kraftigt begränsar tillgången till de allmänna bidragssystemen för
icke-medborgare. Vidare kommer med Sverigedemokraternas politik krävas att den som invandrar till
Sverige har sin försörjning säkrad. Avseende flyktingmottagande är det också partiets mening att
ansvaret ska ligga på statlig nivå. På så sätt blir det inte heller kommunernas ansvar att begära
undantag från generella regler om försörjningsstöd. Därmed är det partiets mening att
motionärernas intentioner har tillgodosetts, även om lösningarna är av annan karaktär än den
efterfrågade.

Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att avslå motionen

SO06 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Hyresbidrag för fattigpensionärer
Motionär
Benny Rosengren / 74430 / Ludvika Dalarna

Motionstext
Det kan inte vara meningen att pensionshöjning för fattigpensionärer ska leda till sänkt
bostadsbidrag. Den avsedda standardhöjningen uteblir i så fall. Även en fattigpensionär måste ha
råd att gå till läkare, tandläkare, lösa ut medicin och skaffa glasögon mm.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att SD ska driva linjen att varje pensionshöjning för fattigpensionärer blir reell. Detta innebär att
normen för bostadsbidrag för fattigpensionärer måste göras om.

Partistyrelsens yttrande
Sverigedemokraterna skjuter till betydande resurser till gruppen garantipensionärer. Det är riktigt att
en del av denna förstärkning medför lägre kostnader för bostadsbidraget eftersom detta är
behovsprövat. Partistyrelsen delar inte uppfattningen att varje förstärkning för denna grupp måste
innebära en reell höjning i exakt antal kronor. Detta eftersom behovsprövade bidrag är ett effektivt
sätt att nå de grupper som har det allra sämst ställt. En strikt regel är därför inte önskvärd.
Det kan dock finnas anledning att se över bostadsbidraget i sin helhet, men det är värt att påpeka att
Sverigedemokraterna i budgetmotionen för 2017 redan har föreslagit satsningar på detta område.
Sverigedemokraterna har föreslagit förstärkningar, dessutom är det partiets ståndpunkt att bidraget
ska indexeras så att det inte ”halkar efter” och blir mindre värt på grund av inflationen.
Sverigedemokraternas grupp i Socialförsäkringsutskottet tar till sig motionärens synpunkter och
kommer att se över om det kan behövas ytterligare förstärkningar, utöver de som partiet redan
föreslår. I och med att Sverigedemokraternas befintliga satsningar tillmötesgår motionärens syfte
anser partistyrelsen motionen som besvarad.
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Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att anse motionen besvarad

SO07 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Ålderskontroll av ensamkommande
Motionär
Mattias Eriksson / 36568 / Gävleborg

Motionstext
Idag inom bland annat olika skolverksamheter har personalen skyldighet att göra en orosanmälan till
socialtjänst i de fall man misstänker att barn far illa.
I Sverige idag så finns det dock ingen skyldighet för personal som jobbar inom t.ex. skola, eller på
HVB-hem att anmäla om man misstänker att ensamkommande ungdomar kan misstänkas vara över
18 år och därmed myndiga.
Man tror att mörkertalet med felaktiga åldrar inom gruppen ensamkommande ungdomar i Sverige är
högt och därför bör en obligatorisk anmälningsskyldighet finnas för personal som jobbar med denna
grupp att anmäla till kommunen som i sin tur blir skyldiga att utföra någon form av ålderstest för att
säkerställa att personen ges rätt ålder.
Det är också viktigt att lyfta säkerhetsrisken för de facto ensamkommande ungdomar att vistats med
personer som i självfallet är vuxna då man inte kan garantera barnen en skyddad miljö. Det finns
exempel på brottmål där förövaren utgett sig vara minderårig men där domstolen sedan konstaterat
att personen ifråga är myndig och då inte heller placeras med andra ensamkommande ungdomar.
Ett stort problem idag är att kommuner inte vill genomföra åldersbedömningar eftersom statsbidrag
för minderåriga är högre än för myndiga migranter.
Det är därför motionärens uppfattning att Sverigedemokraterna bör arbeta fram ett förslag där detta
införs och blir obligatoriskt för personal och kommuner att följa.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att ge partistyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten till att införa anmälningsplikt för
kommunpersonal som jobbar med ensamkommande ungdomar att anmäla vid misstanke om att en
person ljugit om sin ålder och att kommunen därefter bli skyldiga att genomföra en åldersbedömning
av personen.

Partistyrelsens yttrande
Sverigedemokraterna har under en tid drivit frågan om att medicinskt ålderstesta asylsökande som
säger sig vara minderåriga. Detta är något som frekvent sker i våra grannländer, vilket resulterat i att
andelen som ljugit om sin ålder visat sig vara upp till 60-75 procent. Precis som motionären skriver är
detta fel ur många avseenden, vuxna som utger sig för att vara barn innebär framför allt ökad
otrygghet för barn och unga och de hotar även rättssäkerheten. En person som är vuxen ska inte
hamna i en grupp med barn eller behandlas som barn i något avseende.
Det råder idag anmälningsskyldighet för kommunanställda som jobbar med barn –och ungdomar
generellt vid misstanke om barn far illa. Mot bakgrund av att barn och unga har farit illa på grund av
ensamkommande vuxna som uppgivit sig vara barn går det förvisso att argumentera för

10

anmälningsskyldighet. Samtidigt anser partistyrelsen att detta ansvar inte bör åläggas personal inom
barn- och ungdomsverksamhet. Det lägger dels till extra arbetsuppgifter samtidigt som det öppnar
upp för att godtycklighet såväl som externa aktörers påtryckningar får en avgörande roll.
Eftersom Sverigedemokraterna i motion 2016/17:3639 Åldersbedömningar tidigare i asylprocessen
föreslår att alla som har beviljats uppehållstillstånd i egenskap av minderåriga sedan juni 2011 ska få
sin ålder medicinskt prövad finns inte heller något behov av att enskilda kommunanställda ska
åläggas aktuell anmälningsplikt.

Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att avslå motionen

SO08 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Utbildning och ekonomisk hjälp till
hemvändande
Motionär
Martin Westmont / 60953 / Stockholms stad

Motionstext
Sverigedemokraterna bör informera människor som har invandrat till Sverige om möjligheterna att
återvandra. Trivs man inte i Sverige, eller man kommer aldrig kunna acceptera våra normer, våra
värderingar eller svensk jämställdhet mellan kvinnor och män, ja då är återvandring ett alternativ. De
som förbinder sig att återvandra ska kunna få hjälp så starten i hemlandet underlättas. Hjälpen kan
bestå av utbildning anpassat efter arbetsmarknaden i hemlandet och/eller ekonomiskt stöd.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att i principprogrammet under punkt 9. SVERIGEDEMOKRATERNA OCH INVANDRINGEN", femte stycket
lägger till texten "i form av utbildning och ekonomiskt stöd".
Så hela stycket lyder:
Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för
såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd i form av utbildning och
ekonomiskt stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

Partistyrelsens yttrande
Kombinerat med högre krav på att de invandrare som avser stanna i Sverige ska anpassa sig till det
svenska samhället anser Sverigedemokraterna att det ska finnas goda möjligheter för den som hellre
önskar återvandra.
Det är Sverigedemokraternas övertygelse att många som tidigare, till följd av då rådande
omständigheter, sökt sig till vårt land idag vill återvända till sina hemländer. Sverigedemokraterna
driver redan frågan att kommuner bör erbjuda invandrare, som förbundit sig att återvandra,
utbildning och kunskaper anpassade efter förutsättningarna och behoven i hemlandet. Dessutom
förespråkar Sverigedemokraterna i det kommunpolitiska inriktningsprogrammet väl fungerande och
kontrollerade återvandringsbidrag, såväl som en ordning där kommuner i högre grad anställer
återvandringshandläggare, vars uppgifter är att bistå i återvändandeprocessen och följa upp de
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återvändandes situation under den första tiden i hemlandet. Ett sådant system gör det också möjligt
att motverka fusk med återvandringsbidrag.
Även om partistyrelsen således instämmer i motionärens åsikt om hur återvandringsstöd kan
utformas är det dock vår mening att principprogrammets uppgift är att slå fast grundläggande
principer och inriktningar för sverigedemokratisk politik. Den skrivning som finns idag, i vilken det talas
om aktivt och generöst stöd, täcker enligt partistyrelsens mening in såväl ekonomi som utbildning och
även eventuella andra aspekter, såsom kontakt med myndigheter i hemlandet eller liknande. Att lyfta
upp ett par former istället för att tala om principer riskerar att i onödan begränsa möjligheterna att
utforma politiken. Risken är också att fokus flyttas från den politiska kompass som resonemangen i
ett principprogram är tänkta att vara.

Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att avslå motionen

SO09 Socialförsäkrings- och migrationsfrågor - Tydliggöra invandringen till Sverige
Motionär
Martin Westmont / 60953 / Stockholms stad

Motionstext
Idag benämns allt för ofta alla som invandrar eller har invandrat till Sverige som flyktingar. Sanningen
är att många är invandrare som har sökt sig till Sverige utan skyddsskäl. En del är
arbetskraftsinvandrare och del är riktiga flyktingar enligt UNHCR:s kriterier. Motionären anser att vi
bör tydliggöra detta för svenska folket som tyvärr i den rapportering vi ser kan få en bild av att alla
som invandrar och som har invandrat till Sverige är människor på flykt från krig och förföljelse. Ett
tydliggörande bidrar till en sund och konstruktiv debatt om invandringen till Sverige.

Jag föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att i principprogrammet under punkt 9. SVERIGEDEMOKRATERNA OCH INVANDRINGEN", andra stycket
lägger till texten "För en sund och konstruktiv debatt anser vi även att man tydligt bör särskilja på olika
invandrargrupper såsom invandrare, arbetskraftsinvandrare och flyktingar".
Så hela stycket lyder:
Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men vi menar att invandringen måste hållas på
en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet
eller mot vårt lands välfärd och trygghet. För en sund och konstruktiv debatt anser vi även att man
tydligt bör särskilja på olika invandrargrupper såsom invandrare, arbetskraftsinvandrare och
flyktingar.

Partistyrelsens yttrande
Partistyrelsen instämmer i att olika former av invandring ofta blandas ihop i den allmänna debatten,
både medvetet som omedvetet och har förståelse för motionärens goda intentioner att vilja tydliggöra
begreppen och kriterier. Principprogrammet syftar dock till att presentera grundläggande principer
och inriktningar för sverigedemokratisk politik, snarare än att lyfta fram enskilda och konkreta förslag.
I och med att det i berört stycke också framgår att såväl omfattning som karaktär av invandring är
avgörande, är det partiets mening att det finns olika sorters invandring. Dessutom har partiet tagit
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fram ett omfattande migrationspolitiskt inriktningsprogram som fördjupat tar sig an såväl teoretiska
som praktiska skillnader mellan olika former av migration. Det är därför vår mening att en uppräkning
av olika sorters invandrargrupper i principprogrammet inte är nödvändig.

Partistyrelsen föreslår Landsdagarna 2017 besluta
att avslå motionen
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