
Migration och 
 integration

Våra medlemmars  
engagemang är  
vår styrka! 
Välkommen som medlem hos Moderaterna.  
Ju fler medlemmar vi blir desto kraftfullare 
blir vår påverkan, vår politikutveckling och 
våra förutsättningar att nå våra mål.

Som medlem kan du till exempel: 
• Engagera dig politiskt.
• Hjälpa oss att sprida våra segrar och vår politik.
• Vara en ambassadör för Moderaterna i relation  

till vänner och kollegor.

Fler engagerade medlemmar  
bidrar även med viktig finansiering  
och bygger bilden av Moderaterna  
som ett vinnarparti.

Varmt välkommen!

Vill du komma i kontakt med ansvarig  
Moderat senior där du bor? Gå in på vår hemsida  

moderataseniorer.se/kontakt/

Kontakt
Ordförande Margareta Pålsson
070-8820892
margareta.palsson@moderaterna.se
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Integration
Arbete och egen försörjning är den bästa vägen in  
i det svenska samhället. Det skall alltid löna sig att 
 arbeta, att gå från bidrag till arbete. 

Det svenska språket är nyckeln till framgång i det svenska 
samhället. Kraven på att lära sig svenska måste vara höga. 

Migration 
För Moderaterna är det självklart att Sverige skall  
vara ett land dit man kan fly från krig och förtryck.  
Men invandringen till Sverige måste utgå från våra 
förutsättningar att ge människor på flykt skydd och 
 möjlighet att bygga sig ett nytt liv här. 

Det är uppenbart att integrationen av alla nya invandrade  
har fungerat mycket dåligt under lång tid. Därför är det nu 
 nödvändigt att begränsa antalet nytillkomna. Sverige behöver 
en stramare och mer långsiktigt hållbar migrationspolitik. 

En stram migrationspolitik förutsätter 

• Tillfälliga uppehållstillstånd.

• Skärpt försörjningskrav vid anhöriginvandring.

• Krav på egenförsörjning och godkända  
språk kunskaper för permanent uppehålls tillstånd 
och även kunskaper om det svenska samhället för 
medborgarskap.

För en förbättrad integration in i det svenska 
samhället krävs

• Ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag  
till arbete.

• Möjligheter att kombinera arbete och utbildning.

• Krav på kvalificering till svenska bidrags system så att full 
 tillgång till bidrag och  ersättningar fås först vid eget  arbete 
eller vid permanent och laglig bosättning i Sverige.

Återvändandet av personer som fått avslag 
på sin asyl ansökan måste kraftigt öka.  
Ett nej skall vara ett nej!
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