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11 Migration 
Sveriges migrationspolitik har misskötts under många år, vilket lett till ett allt större 

utanförskap, större fattigdom och större splittring. Sverigedemokraterna vill ta ett 

helhetsgrepp i frågan, och agera ansvarsfullt och långsiktigt för svenska folkets bästa. 

Vi tror på att migrationen skulle kunna vara en kraft av godo, men att den kräver stora 

förändringar. Frågan kommer inte att bli mindre aktuell av att staten, region- och 

kommunsektorn kommer att tvingas prioritera mycket hårt i efterdyningarna till corona-

krisen.

Vårt främsta förslag till förändring rör asylinvandringen. Denna har varit mycket 

stor på senare år, och oftast bestått av personer som rest från säkert land till säkert land 

på jakt efter generösa villkor. Sverigedemokraterna vill därför återgå till principen om 

första säkra land. Enligt denna skall asylsökande söka asyl i det första säkra land de når, 

och har därför inte rätt till asyl i andra länder om de fortsätter resan vidare. Vidare anser 

vi att villkoren för asylsökande måste stramas åt. I ställer för att som idag få bosätta sig 

fritt, ofta i särskilt utsatta områden, bör asylsökande bo i särskilda transitcenter under 

tiden deras ansökan bearbetas. Även reglerna för anhöriginvandring bör skärpas och i 

den mån anhöriginvandring tillåts måste strikta försörjningskrav gälla.

Arbetskraftsinvandringen är en relativt liten andel av invandringen, men har vuxit 

snabbt sedan kraven lättades. En stor del av de som kommer jobbar nu inom 

lågkvalificerade yrken och under dåliga villkor, trots att den svenska ekonomin är en av 

världens mest avancerade. Vi anser att endast högkvalificerad arbetskraft ska kunna få 

arbetstillstånd, och under rimliga svenska villkor, samtidigt som vi vill få bukt med 

kompetensutvisningarna som dagens system medfört. Företagen som bygger Sverige 

måste få lättare tillgång till internationell spetskompetens, utan att hindras av onödig 

byråkrati. 

Slutligen föreslår vi att välfärden först och främst ska vara till för medborgare. 

Utlänningar som vill bo i Sverige ska inte ha rätt till välfärden såsom medborgare, 

såvida de inte kvalificerat sig därtill genom arbete i exempelvis två år. Istället ska de 

avkrävas en heltäckande privat sjukförsäkring, vilket är normen i flera andra länder. Vi 

anser också att uppehållstillstånd i Sverige alltid ska vara tillfälliga, och inte som nu, 

permanenta. 


