Motion av Peter Wallmark (SD) om integrationsplikt för nyanlända
Det svenska samhällskontraktet bygger på att vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Det
gemensamma finansieras genom inbetalda skatter. Individerna accepterar frivilligt att rättigheter och
skyldigheter går hand i hand. Rättigheterna finansierar av individers skyldighet att betala skatt. Det har
historiskt varit en självklarhet. Höga skatter finansierar en väl utbyggd välfärd som individen får ta del
av när behov uppstår.
När tiotusentals individer kommer till vårt land varje år av olika orsaker och söker uppehållstillstånd ökar
utgifterna för välfärdsstaten. Att de nyanlända som senare får uppehållstillstånd får sina rättigheter
tillgodosedda är fundamentalt i en rättsstat, tyvärr är det desto sämre med att avkräva dem skyldigheter
som att integreras i samhället i den bemärkelsen att förstå och acceptera att i Sverige gäller
samhällskontraktet alla och åt båda hållen.
När nyanlända tillåts att i leva i Sverige på andras bekostnad utan krav på att lära sig språket eller följa
lagar uppstår ett incitament för samhällskontraktets legitimitet vilket i sin tur undergräver viljan att
betala skatt. SFI-undervisning utan krav på att faktiskt lära sig svenska samt rätten till tillgång till tolk
utan tidsbegränsning är två viktiga orsaker till att integrationen inte fungerar. Det skapar många av de
problem vi ser idag med utanförskap och arbetslöshet bland både nyanlända och personer som
invandrat tidigare.
Trenden är nedåtgående varför alla borde vara intresserade av en lösning. Problemen med
integrationen har pågått i många år och kommer inte att lösas på lång tid. Att fortsätta som nu med att
ösa mer pengar över projekt som inte har någon verkan är inte konstruktivt. Situationen med
utanförskap och dess negativa konsekvenser eskalerar snarare än minskar. Därför kan integrationsplikt
för nyanlända vara ett steg på vägen. Vårt förslag innebär i korthet att nyanlända individer från första
dagen i kommunen ska acceptera en plan för att uppnå anställningsbarhet. Planen ska föreskriva att
individen ska göra framsteg i SFI samt att genomgå en kurs i samhällsorientering med godkänt resultat.
Ett prov ska säkerställa att varje individ förstår att svensk lag står över andra lagsystem, såväl religiösa
som sekulära. Integrationsplikten ska gälla alla vuxna, även föräldralediga och pensionärer.
En integrationsplikt kan skapa de förutsättningar som behövs för att individen får rätt förutsättningar
för att bli en del av samhället, känna tillhörighet och vara självförsörjande. Gör din plikt, kräv din rätt, är
den ordning som ska råda i ett Stockholm som säger sig vara till för alla.
Jag föreslår
att Socialförvaltningen tar fram ett förslag på hur integrationsplikt för nyanlända kan utformas för att
individen så snabbt som möjligt ska behärska det svenska språket, bli självförsörjande och känna
tillhörighet till samhället.
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