Moderaternas integrationskommission
Sverige har en integrationskris. Moderaterna tillsätter nu en kommission med uppgift
att formulera realistiska mål och utarbeta konkreta reformförslag för att komma till rätta
med flera av våra allvarligaste samhällsproblem.
De mål som vi vill uppnå kommer i huvudsak att beskrivas i principiella termer. Det handlar
dels om positivt formulerade mål som högre tillit, ökad och etablerad trygghet, tydlig ekonomisk
tillväxt som kommer individerna till del, kraftig förbättrade skolresultat och minskat utanförskap.
Men även mål formulerade i syfte att förhindra en negativ utveckling vad gäller våldsam
kriminalitet och gängbrottslighet samt för minskat sysselsättningsgap och en mer ordnad och
reglerad migrationspolitik.
Integrationskommissionens uppdrag kommer att vara att göra en inventering inom olika
politikområden och lämna förslag på vilka förändringar av politiken som måste till för att
Sverige ska nå målen.






Arbetet kommer att ledas av en kommission bestående av företrädare för Moderaterna
och där även forskare, samhällsdebattörer och andra fristående experter deltar.
Arbetet kommer att ledas av Ulf Kristersson.
Kommissionen kommer att presentera ett antal expertrapporter.
Arbetet kommer att ske koncentrerat under ett år resultera i konkreta och genomförbara
reformer som riksdag och regering kan fatta beslut om.
Våren 2020 ska kommissionen presentera sin slutrapport.

Utgångspunkter
Sverige har under det senaste femton åren beviljat cirka 1,6 miljoner människor
uppehållstillstånd. Av dessa har många tagit sig in i det svenska samhället och är del av vår
gemenskap. De har gjort det utifrån sin vilja att med egna ansträngningar bygga ett bättre liv
för sig och sin familj i vårt land. De har hittat vägarna in i vårt samhälle, ofta med stöd från stat,
kommun och civilsamhälle.
Invandring har bidragit till utvecklingen av Sverige. Men, medan framgångsrik integration
stärker Sverige så är misslyckad integration kostsam, både mänskligt och ekonomiskt.
Det finns i Sverige en bärande idé att integration handlar om en ”process från två håll”, där
invandrare och infödda ska integreras i ett nytt multikulturellt samhälle. Den ansatsen har varit
förrädisk och felaktig. Politiken måste helt och fullt fokusera på att de som kommer till Sverige
ska tillåtas och förväntas bli en del av det svenska samhället. Det är en utgångspunkt för detta
arbete.
Arbetslösheten bland invandrare är i dag genomgående mycket högre än för inrikes födda. I
kombination med segregation på bostadsmarknaden, i skolan och på andra områden leder
detta till en uppdelning av det svenska samhället. Det finns skolor och bostadsområden där
andelen elever och boende med svensk bakgrund är få. Vi har därtill växande skuggsamhällen
med människor som vistas i Sverige utan tillstånd att göra det.

Den dåliga integrationen syns kanske allra tydligast i den grova gängkriminaliteten, i den
gangsterliknande, och ibland familj- eller klanbaserade brottsligheten. Den är på sina håll rent
systemhotande och underminerar statens mest grundläggande roll i samhället
Vårt delade samhälle är påtagligt, men framför allt riskerar denna delning att permanentas.
Om denna utveckling inte kan vändas kommer tilliten mellan människor i Sverige att minska.
De ekonomiska och sociala konsekvenserna, främst för dem som lever i utanförskap, men
också för övriga samhället, kommer i så fall att bli genomgripande.
Integration sker inte i ett vakuum utan är nära sammankopplat med migration. Det har under
lång tid i svensk politik saknats en seriös migrationspolitisk debatt. Vi har i politiken inte ägnat
frågan den tid och kraft som dess omfattning, svåra avvägningar och målkonflikter kräver. Vi
har inte förmått diskutera frågan utifrån flera perspektiv. Hur kan Sverige ta vårt ansvar och
hur ser förutsättningarna ut i Sverige för att ta emot människor på flykt, givet den stora
invandring vi har haft i många år?
Moderaterna har tydligt deklarerat att Sverige under lång tid framöver måste ha en stram
migrationspolitik och att vi vill få på plats en bred överenskommelse om migrationspolitiken
över blockgränserna, för att göra en sådan politik långsiktig och parlamentariskt robust.
Sverige måste nu parallellt ägna all kraft åt att integrera de människor som kommit hit under
de senaste decennierna, vilket är en omfattande uppgift som kommer ta tid.

Integrationspolitikens brister
Integrationsproblemen i Sverige har en rad förklaringar. De bottnar i hur vår arbetsmarknad
fungerar, i att vår bostadsmarknad är dysfunktionell, i skolmisslyckanden, i en utbyggd
bidragspolitik samt i lågt ställda krav och förväntningar. Det handlar också olika syn på
jämställdhet och andra kulturella skillnader. För att nämna några faktorer.
De krav som har ställts, på att lära sig språket eller delta i insatser, har ofta varit oprecisa och
i många fall obefintliga. Frågan om hur man kvalificerar sig in i våra välfärdssystem har aldrig
egentligen utretts ur perspektivet av hur det påverkar integrationen. Vägen från asylansökan,
till uppehållstillstånd och medborgarskap är i allt väsentligt fri från krav och förväntningar.
Vi har också – i bästa fall – en mycket trevande diskussion om vad det innebär att leva i
Sverige. De senaste årens debatt om ”svenska värderingar” har vare sig varit särskilt
upplysande eller konkret och har saknat politiska slutsatser.
Den bristande integrationen är i dag en central – om inte den enda – förklaringen till flera av
Sveriges absolut största samhällsproblem: Utanförskap och bidragsberoende.
Gängkriminaliteten och den allt mer gangsterliknande brottsligheten i runt om i Sverige.
Segregationen och de dåliga skolresultaten. Ökade offentliga kostnader och trycket på
välfärden, där bristen på läkare, sjuksköterskor, lärare och socionomer på sina håll redan i dag
är mycket stor.
Sverige betalar ett högt pris för den förda politiken och det enda sättet att pressa ner det priset
är att få integrationen att fungera bättre. Problemen är omfattande och behovet att vända
utvecklingen är akut.

En integrationskommission
Hur integrationsproblemen ser ut är i många avseenden väl känt. Det är inte brist på kunskap
som förklarar bristen på politisk handling.
Den diskussion vi för nu är inte heller ny. År 1999 beslutade Moderaterna att tillsätta en
arbetsgrupp mot social segregation och utanförskap, som leddes av Mauricio Rojas. Några år
senare presenterade Rojas Utanförskapets karta, för Folkpartiets räkning. 2002 föreslog
Folkpartiet språkkrav för medborgarskap. 2009 arbetade Moderaterna fram en ny
integrationspolitik, som dessvärre aldrig genomfördes fullt ut i regeringsställning.
En gemensam nämnare för dessa initiativ, analyser och förslag är att de var i grunden riktiga
och förutseende. De borde därtill ha varit många fler, bland annat från Moderaterna i
regeringsställning. En annan gemensam nämnare är att de möttes av massiv kritik. Varje
försök att beskriva problemen rakt och ärligt, och föreslå genomförbara lösningar, avfärdades
som intolerans eller till och med smygrasism.
Detta har varit destruktivt och ohistoriskt. Det har brutit mot hur Sverige normalt har tagit sig
an svåra och känsliga problem. Svensk tradition är att problem identifieras och kvantifieras
och att forskning, beprövad erfarenhet och internationell erfarenhet används för att lösa dem.
Inte sällan har det skett inom parlamentariska utredningar, som leder till lagstiftning.
Nu behöver Sverige återigen ta sig samman. Vi måste vända på alla stenar och vara öppna
för också mer genomgripande förslag. Alternativet är passivitet, som kommer leda till att
situationen förvärras.
Mot denna bakgrund tillsätter Moderaterna en integrationskommission. Det är ett arbete som
vi aviserade redan före 2018 års val, och som vi hade velat genomföra i regeringsställning om
vi hade nått dit. När det nu inte kan genomföras i regeringsställning kommer vi ta oss an det i
egen regi.
Ambitionen är att ta del av erfarenheter från ett brett spektrum av svenskt samhällsliv, men
också att ha en internationell utblick där erfarenheter från andra länder blir en del av
beslutsunderlaget.

Arbetsformer
Arbetet kommer att ledas av en kommission bestående av företrädare för Moderaterna och
där även forskare, samhällsdebattörer och andra fristående experter deltar. Resultatet av
arbetet kommer löpande att vävas in i Moderaternas politikutveckling samt presenteras mer
fristående för en bredare samhällsdebatt. Kommissionen kommer att ledas av Moderaternas
partiledare Ulf Kristersson.
Kommissionen kommer att löpande presentera sina resultat samt leverera en slutrapport med
konkreta politiska förslag våren 2020. De reformerna syftar till att vara utformade så att de
snabbt ska kunna genomföras av regering och riksdag.
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