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Abstract

Invandrarpolitik är ett omdiskuterat ämne i Sverige. Alla partier som befinner sig i riksdagen

eller som har varit representerade i riksdagen har åsikter och förslag till invandrarpolitik, men

vissa partier har mer eller mindre fokus på det området. Syftet med min studie är att

undersöka om Folkpartiets invandrarpolitik har förändrats under tidsperioden 1990-2009. Jag

använder mig av Carl Dahlströms tre dimensioner respektive åtta typer av invandrarpolitik

som teori. Mitt material utgörs av partiets partiprogram och motioner som Folkpartiet har

framfört i riksdagen.

Resultatet av min studie visar att Folkpartiets invandrarpolitik 1990 respektive 1997 utmärks

av den kulturella, den inkluderande och den generella dimensionen viket innebär en

identitetspolitik. Under åren 2003,2007 och 2009 betonas den kulturella, den inkluderande

och den selektiva dimensionen, vilket tyder på en mångkulturell politik. Undersökningen visar

att Folkpartiets invandrarpolitik har förändrats under tidsperioden 1990-2009.

Nyckelord: Invandrarpolitik, Folkpartiet, Motioner, Partiprogram
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1. Inledning
1.1. Problemområdet

Den 4 februari 1991 grundades ett nytt parti i Sverige under namnet Ny Demokrati. De

personer som låg bakom bildningen var Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Den 15

september 1991 kom partiet in i Riksdagen och partiet förespråkade idéer och åsikter om att

sänka skatter, kraftigt banta den offentliga sektorn samt driva en mer restriktiv flyktingpolitik

och även minska antalet ledmöter i Riksdagen. Invandringen var dock ett stort bekymmer

enligt många av Ny Demokratins anhängare (NYD Partiprogram 1991:2)

Ny Demokrati fortsatte kampen i riksdagen om sin politik och det ledde till att många andra

riksdagspartier tog avstånd från Ny Demokratis idéer och politik, det skapade ett hårdare

motstånd för partiet, exempelvis från Folkpartiet.

Folkpartiet var ett av de mest kritiska partierna i riksdagen gentemot Ny Demokrati. Detta

eftersom Folkpartiet ansåg att Ny Demokratis politik, särskild invandrarpolitiken, gick emot

de demokratiska principerna i Sverige.

Ett exempel på hur kritiskt Folkpartiet var mot Ny Demokratis politik finner man i en debatt

som pågick i SVT efter valet 1991 där alla riksdagspartier var inbjudna. Bland dem fanns

även Ny Demokrati och Folkpartiet. Kritik kom från Folkpartiets dåvarande ledare Bengt

Westerberg gentemot Ny Demokratis ledare Bert Karlsson för hans politiska idéer, och

speciellt när det gällde invandrarpolitiken. Till slut lämnade Bengt Westerberg debatten mitt

under direktsändningen (Aftonbladet:2005-03-30).

År 1994 var det riksdagsval igen och då förlorade Ny Demokrati nästan alla sina anhängare

runt om i landet, och framför allt förlorade partiet all sin representation. Men de behöll ett

mandat i Laholms kommun fram till 2002.

De flesta ansåg att anledningen till att Ny Demokrati förlorade och försvann var partiets syn

på invandrarpolitiken, som ledde till att många tog avstånd från partiet. Ny Demokrati fick

möta stor kritik för denna från sina egna anhängare men framför allt från andra partier, i

synnerhet från Folkpartiet. Därför är det intressant att titta på de senaste 20 åren för att se om

Folkpartiets invandrarpolitik har förändrats, och om så är fallet utröna när de viktigaste
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förändringarna skedde. Dessutom är det av centralt intresse att se vad Folkpartiet gör i

praktiken i frågan, exempelvis genom att studera Folkpartiets motioner som handlar om

invandrarpolitiken i riksdagen.

1.2. Syfte och frågeställning

Syftet med min studie är att undersöka om Folkpartiets invandrarpolitik har förändrats under

tidsperioden 1990 -2009 utifrån partiprogram och motioner.

Huvudfrågan: Har Folkpartiets invandrarpolitik förändrats under tidsperioden 1990-2009

utifrån partiprogrammen och motioner?

- Vilka invandrarpolitiska idéer uttrycker Folkpartiet i sina partiprogram respektive

riksdagsmotioner under perioden 1990-2009?

- Vilka likheter och skillnader finns hos Folkpartiets invandrarpolitik under perioden

1990-2009?

- När har viktiga förändringar skett angående Folkpartiets invandrarpolitik?

1.3. Begreppsdiskussion

Inför den fortsatta diskussionen behöver vi definiera skillnaden mellan de två begreppen

invandringspolitik och invandrarpolitik. Min definition är som följer:

Invandringspolitik: Den är utformad på många olika sätt i förhållande till nordiska

respektive icke-nordiska invandrare. När det gäller nordiska medborgare så kan de åka in i

och ut ur Sverige med passfrihet, de kan ta ett jobb eftersom de har rätt att söka arbete inom

den gemensamma arbetsmarknaden.  De icke-nordiska invandrarna måste ha pass och i många

fall måste de ha visering eller speciella arbetstillstånd eller uppehållstånd.

Invandrarpolitik: Detta begrepp kan man likställa med integrationspolitik. Den berör folk

med invandrarbakgrund som bor i Sverige, det kan vara infödda svenskar med

invandrarbakgrund. Det kan vara invandrare som har fått uppehållstånd och är bosatta i

Sverige. Den kan också beröra invandrare som har flyttat hit och sedan fått medborgarskap.
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Invandrarpolitiken handlar framför allt om vilka åtgärder staten vidtar för invandrare som bor

i landet.

1.4. Disposition

Uppsatsen är indelad i sju kapitel. Kapitel (1) ger en introduktion till problemområdet

respektive syfte och frågeställningar. I samma kapitel har jag även en avgränsning av min

undersökning. Kapitel (2) behandlar metod, material, och urval. Kapitel (3) presenterar den

teoretiska samverkan Carl Dahlströms tre dimensioner och åtta typer av invandrarpolitiken

har, och ger även en inblick i tidigare forskning. Kapitel (4) presenterar bakgrunden för de

respektive partierna samt redogör för analyser av och resultat för Ny Demokrati och

Folkpartiet respektive motioner från riksdagen. Kapitel (5) innehåller avslutningen och

slutsatsen. Kapitel (6) utgör referenser och litteraturhänvisningar, elektroniska källor,

offentliga publikationer osv. Kapitel (7) innehåll tabellförteckningar.
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2. Teori

2.1. Tidigare forskning

Invandrarpolitik är ett mycket omdiskuterat ämne i Sverige. Alla partier som befinner sig i

riksdagen och som har varit i riksdagen har sina åsikter och sina förslag till invandrarpolitik

men vissa partier har mer och andra mindre fokus på området. Invandrarpolitik är ett väldigt

brett ämne i Sverige idag och internationellt, och även EU har stort inflytande på det.

Det har bedrivits mycket forskning och studier rörande ämnet. Vid Göteborgs universitet,

inom den statsvetenskapliga institutionen, har Carl Dahlström bedrivit ett forskningsarbete

med rubriken ”Nästan välkomna – Invandrarpolitikens retorik och praktik” 2004. I sin

forskning går han genom Invandrarpolitiken i Sverige 1964–2000, sedan tittar han även på

politik, retorik och praktik, han går även genom invandrarpolitiken och demokratin. Resultatet

visar att invandrarpolitikens utveckling har varit motsägelsefull. Politiken har haft inslag av

både förändring och stabilitet. Retoriken har förändrats medan praktiken har varit stabil.

Vid Lunds universitet inom den Statsvetenskapliga institutionens avdelning har Isabelle Blanc

och Tove Jarl skrivit en uppsats med rubriken ”Vem vill bli medborgare 2010” och syftet med

undersökningen är att empiriskt undersöka om det finns någon skillnad i medborgarsynen

mellan Sverige och Danmark och hur detta avspeglas i integrationspolitiken. Frågan är vilka

idéer kring medborgarskap som återspeglas i Sveriges och Danmarks integrationspolitik. Det

riktas en stark kritik mot Danmarks alltför stränga invandrarpolitik, till skillnad från Sverige

som ställer anmärkningsvärt få naturalisationskrav på sina ”nya medborgare”. Anslutningen

mellan synen på medborgarskap och ländernas val av integrationspolitik saknas i tidigare

undersökningar. I den här undersökningen analyserar de därför Sveriges och Danmarks syn på

medborgarskap. Med en beskrivande idéanalys framkallar de idealtyper utifrån tre perspektiv

på medborgarskapet. Genom att tillämpa idealtyperna på Sveriges och Danmarks

integrationspolitik upptäckte de vissa olikheter i ländernas syn på medborgarskapet. Deras

resultat visade även att det finns en stark anknytning mellan ett lands syn på medborgarskap

och val av integrationspolitik.
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2.2. Carl Dahlströms tre dimensioner och åtta typer av
invandrarpolitik.

Jag utgår från Carl Dahlströms tre dimensioner där författaren betonar att när man kombinerar

dessa tre dimensioner så får vi åtta typer av invandrarpolitik. Med hjälp av de tre

dimensionerna och alla åtta typer av invandrarpolitik kommer jag att kunna veta om

Folkpartiet invandrarpolitik har förändrats under tidsperioden 1990-2009. Detta sker med

hjälp av partiernas partiprogram samt de motioner som Folkpartiet framfört i riksdagen

gällande invandrarpolitiken. Genom min teori kommer jag även se om Folkpartiet

genomförde det som står i partiprogrammet i praktiken. Alla dessa dimensioner kommer jag

inte att använda mig av i analysen utan jag kommer titta efter vilken dimensioner är mest

passade i de partiprogram som jag kommer att ta upp senare i uppsatsen. Jag kommer att

börja med att ta upp de tre dimensionerna och sedan kommer jag även ta upp alla de åtta

typerna av invandrarpolitik och förklara dem.

Den första dimensionen som Carl Dahlström tar upp är den kulturella/juridiska. Med denna

dimension menar Dahlström att när det gäller det kulturella så är det statens uppgift att hålla

ihop de etniska, religiösa och kulturella grupperna i samhället. Här fokuserar man på statens

roll i samhället och att staten ansvarar för majoritetsgruppernas kulturella gemenskap och

också att staten även har liknade ansvar för minoritetsgrupperna.

Det handlar om ifall staten har vidtagit åtgärder och tagit ansvar för etniska grupper eller om

det bara är enskilda individuella åtgärder som staten har vidtagit. Här går man utifrån en

kulturell nivå till en mer juridisk skala. Det är viktigt att man tittar på hur staten har handlat

för att bevara de etniska och kulturella grupperna. Det handlar om regler och lagar samt

sociala rättigheter. Om statens beslut handlar om individuella rättigheter, för enskilda

individer, tar staten inte hänsyn till gruppers kulturella och etniska rättigheter (Carl Dahlström

2004:37:38).

Dimension två handlar om att inkludera eller exkludera. Här handlar det framförallt om vilken

slags politik som förespråkas i staten och i samhällets i stort. Skall man inkludera eller

exkludera? Om staten förespråkar en politik med enbart syftet att stödja majoritetsgruppen så

innebär att det är en assimileringspolitik som staten strävar efter. Man exkluderar. Men
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bedriver staten en mångkulturell politik tar staten ansvar för och ger stöd till både

majoritetsgruppen och minoritetsgrupper. Man inkluderar (Carl Dahlström 2004:38:39).

I dimension tre, selektiv kontra generell, gäller frågan hur staten använder sin politik eller

vilka politiska redskap som staten använder för att nå sina mål när det gäller invandrarpolitik.

Det är två olika åtgärder. Den selektiva åtgärden handlar om hur staten inriktar sig på en viss

grupp i samhället. När det gäller den generella åtgärden handlar det om vad som är tillgängligt

för alla som befinner sig i samhället. När eller var man sätter gränser mellan dessa två

åtgärder är det svårt att sätta fingret på, såsom författaren betonar (Carl Dahlström 2004:39).

1. Mångkulturell politik. Här menar författaren att man med hjälp av selektiva redskap

framför allt vill ge goda förutsättningar för minoritetsgrupper i ett samhälle för att inkludera

dem i samhällsgemenskapen. Det kan handla om vissa regler och lagar som räknas bort i

relationen med minoriteterna eller att staten vill underlätta för minoriteterna och deras

organisationer att behålla sin särart (Carl Dahlström 2004:41).

2. Segregationspolitik kallar författaren den andra typen. Det handlar även här om särskilda

lagar för individer i en minoritetsgrupp men med syftet att hålla både grupperna –

minoritetsgruppen och majoritetsgruppen – åtskilda. Exempelvis bestämmer man vart en

minoritetsindivid får bo, eller att minoritetsgrupper får särskilda skolor, eller så hänvisas

minoritetsindivider till andra trossamfund, kyrkor och liknande, än de som majoritetsgruppen

har och på så sätt håller man de två grupperna separerade (Carl Dahlström 2004:41).

3. Den här typen kallar författaren för identitetspolitik. Här handlar det om att exempelvis få

alla grupper, såsom majoritets- och minoritetsgrupperna, att få samma tillgång för stöd och

samma tillgång när det gäller villkor inom den religiösa nivån. Här handlar det inte om vad

man får för stöd eller vilken grupp det är utan att alla får medverka i en identitetsskapande

gruppgemenskap. Men villkoren för alla är fortfarande lika för alla grupper, både majoritets-

och minoritetsgrupperna (Carl Dahlström 2004:41).

4. Assimilationspolitik är den typen av politik som endast handlar om majoritetsgruppen; det

är bara majoritetsgruppen som bestämmer och beslutar. Det kan handla om allt från religion

till småföreningar, det finns bara en kultur samt en religion där det bara är majoritetsgruppen

som bestämmer. Alla ska tillhöra dem och resten av minoritetskulturerna och religionerna tar

staten inget ansvar för (Carl Dahlström 2004:41).
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5. Den Residualistiska politiken är en av de åtta typerna av invandrarpolitik. Här utgår man

från att individens behov är det centrala. Det är individens behov som är i fokus och samtidigt

finns det ingen fokus på grupptillhörigheten. Staten ska uppfylla individuella behov och ska

ge stöd utifrån vilket individens behov är. Det kan vara en fråga om sociala faktorer och

ekonomiska behov. Varje individ som bor i Sverige har rätt till socialbidrag enligt den

utformningen av lagarna (Carl Dahlström 2004:41:42).

6. Nationell residualistisk politik presenteras därefter av författaren. Denna politik handlar om

individens behovsprövning: om inte individen har medborgarskap i landet ska behovet inte

ens prövas eftersom villkoren inte är uppfyllda och då exkluderas denne från

välfärdssystemet. Är individen däremot medborgare i landet kan frågan prövas. Detta berör

mest den ekonomiska biten såsom rätten till socialbidrag (Carl Dahlström 2004:42).

7. Den universella politiken är den näst sista typen av politik som Dahlström tar upp. Här är

individen det viktigaste i samhället. Varje person som lever i samhället har rätt att få hjälp

ifrån det gemensamma. En individ åtnjuter allt lagstadgat stöd, utan några enskilda

prövningar, fritt från individuella ekonomiska faktorer eller andra förbehåll. Man har en

grundrätt till barnbidrag m.m. ( Carl Dahlström 2004:42).

8. Den sista kategorin som författaren tar upp kallar han nationell universalistisk politik. Här

liknar det i stort sätt kategori sju förutom att individen måste ha medborgarskap i landet för att

få stöd ifrån samhället (Carl Dahlström 2004:42).

2.3. Analysverktyg

I detta moment utgår jag från Carl Dahlströms tre dimensioner respektive de åtta politiska

typerna som han sätter in i en tabell, och placerar in dessa politiska typer under dimensioner.

Med hjälp av dessa dimensioner och olika typer av invandrarpolitik kommer jag att kunna

placera in vad för invandrarpolitik som förespråkas av Folkpartiet under tidsperioden 1990-

2009. Det underlättar för mig så att jag kan se om Folkpartiet har förändrat sin

invandrarpolitik från 1990 till 2009 eller inte, respektive om det har skett något förändring i så

fall när . Tabellen är hämtad från Carl Dahlströms forskning Nästan välkomna –

invandrarpolitikens retorik och praktik 2004 (Carl Dahlström 2004:40)
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Tabell: 1.1. Carl Dahlströms tre dimensioner och åtta typer av invandrarpolitik

Kommentar: ”Tabellen ovan visar olika kombinationer av tre invandrarpolitiska

dimensioner. Dimensionerna är kulturell och juridisk politik, inkluderande och exkluderande

politik samt selektiv och generell politik. Det finns åtta kombinationer av de tre

dimensionernas vilket ge åtta olika typer av invandrarpolitik” (Carl Dahlström 2004:40).

Politiska typer Kulturell
juridisk

Inkludera
Exkludera

Selektiv                           Exempel
Generell

1. Mångkulturell
politik

Kulturell Inkluderande Selektiv Särskilt goda villkor för minoritetsgrupper t.ex.
Bidrag till invandrarorganisationer.

2. Segregations-
politik

Kulturell Exkluderande Selektiv Särskilda, men mindre goda villkor, för minoritetsgrupper
t.ex.”kommunarrest” för medlemmar av vissa grupper.

3. Identitetspolitik Kulturell Inkluderande Generell Kulturstöd till alla grupper i samhället på lika
villkor t.ex. stöd till alla trossamfund.

4. Assimilations-
Politik

Kulturell Exkluderande Generell Kulturstöd enbart till majoritetsgruppen t.ex.
stöd bara till Svenska kyrkan.

5. Residualistisk
politik

Juridisk Inkluderande Selektiv Stöd till boende i ett land efter särskild prövning t.ex.
Möjlighet att få socialbidrag.

6. Nationell
residualistisk politik

Juridisk Exkluderande Selektiv Stöd till alla medborgare i ett land efter särskild prövning
t.ex. socialbidrag knutet till medborgarskap.

7. Universella
politiken

Juridisk Inkluderande Generell Stöd till alla boende i ett land utan särskild prövning, t.ex.
barnbidrag till alla.

8. Nationell
universalistisk
politik.

Juridisk Exkluderande Generell Stöd till alla medborgare i ett land utan särskild prövning
t.ex. barnbidrag knutet till medborgarskap.
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3. Metod

Den metod jag har valt är kvalitativ textanalys vilken går ut på ”en noggrann läsning av

textens delar, helhet och den kontext vari den ingår” (Esaiasson m.fl. 2009:237). Kvalitativ

textanalys handlar alltså om en tolkning av texten. Det finns fyra faktorer som tolkningsarbete

är beroende av: frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt avståndet

mellan texten och den uttolkande forskaren.

Frågans karaktär har att göra med manifesta eller latenta budskap, dvs. om textens budskap är

öppet eller mera dolt. Här kommer jag i första hand att titta efter manifesta budskap. Tankens

klarhet har att göra med att den som skrivit texten kanske inte alltid uttrycker sig så tydligt,

något som jag tar i beaktande när jag gör min undersökning.

Valet av tolkningsperspektiv har tre aspekter: dels vad texten betyder för mig som forskare,

och dels vad den betyder för avsändaren. Här kommer jag att fokusera på den sistnämnda

aspekten. Den sista aspekten är det klassiska problemet inom all forskning, dvs. att resultatet

påverkas av forskarens förförståelse. Detta är något som jag försöker motarbeta genom en

öppen och förhoppningsvis tydlig presentation av min undersökning (Bergström & Boreus

2005:249:ff).

Det finns ett antal olika former av textanalyser. Den analysform jag har valt är en systematisk

form av textanalys som syftar till att klassificera. Klassificerande textanalys handlar om att

”placera tankeinnehållet under en lämplig sammanfattande rubrik” (Esaiasson m.fl.2009:

238).

Denna form av textanalys passar bra till den undersökning jag vill genomföra, eftersom jag

vill se om det går att rubricera partiernas partiprogram utifrån Carl Dahlströms teori om de tre

dimensionerna, vilka är den kulturella/juridiska, den inkluderande/exkluderande och den

selektiva/generella. Dahlström visar att när man sätter ihop dessa tre dimensioner, så får vi

åtta typer av invandrarpolitik, den mångkulturella politiken, segregationspolitiken,

identitetspolitiken, assimilationspolitiken, den residualistisk politiken, den nationella

residualistiska politiken, den universella politiken och den nationella universalistiska

politiken. Med hjälp av detta kommer jag kunna placera partierna och tidsperioden under de

tre dimensionerna respektive de åtta typerna av invandrarpolitik.
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Den metod som jag tänker använda mig av på operativ nivå, alltså bedriva min undersökning

med, är en idealtypsanalys. En idealtyp är en renodling av det fenomen man vill undersöka

(Esaiasson m.fl.2009: 158). Idealtyper är alltså inga beskrivningar av verkligheten utan

används som ett analysinstrument i syfte att fånga in ”kännetecknade drag hos det verkliga

samhällsfenomenet” (Esaiasson m.ml. 2009: 158).

Den andra delen av metoden som jag anser passar ihop med min undersökning är ”komparativ

typologi”, det handlar om att man delar in länder i olika grupper utifrån att de har olika

egenskaper. När man har delat in dem i olika grupper går det att se vilka likheter och

skillnader det finns (Denk Thomas 2002:8).

I mitt fall kommer jag att dela in Folkpartiers partiprogram gällande invandrarpolitiken under

de tre olika typerna av dimensioner och de åtta typerna av invandrarpolitiken som är mest

anpassade. Dahlström tar upp i sin teori, och med hjälp av dessa kommer jag att se vilka

likheter och skillnader om det finns. Jag skall också ta reda på hur Folkpartiets motioner till

riksdagen uttrycker sig om invandrarpolitiken under denna tidsperiod. Detta är ett sätt på

vilket man kan genomföra ett beskrivande undersökning

3.1. Urval

Målet med min studie är att titta om Folkpartiets invandrarpolitiken har förändrat 1990-2009.

Detta gör jag med hjälp av Folkpartiets partiprogram samtidigt kommer jag att studera några

motioner som Folkpartiet har framfört i riksdagen. Det är fem partiprogram som stå i fokus

samt kommer jag att välja ut några intressanta motioner med syfte på att se om Folkpartiet stå

för det de förespråk i sitt partiprogram eller icke. Det ge möjlighet och studera om det har

skett några viktiga förändringar i Folkpartiets invandrarpolitiken under tidperioden 1990-

2009. Om det har skett så är frågan när i så fall. Samtidigt kan man se vilken idéer och åsikter

stå Folkpartiet för.

Såsom jag har nämnt ovanför kommer jag att välja några motioner själv samt de partprogram

som Folkpartiet ha haft under denna tideperiod kommer att vara tillgängliga i min studie.

Detta tyder på att jag har ett strategiskt urval.

Folkpartiet reagerade så hård mot Ny Demokratis invandrarpolitiken i början av 90-talet har

jag nämnde i mitt problemområdet men hur har Folkpartiet gjort och skrivit i sina
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partiprogram i försättningen. Efter Gulfkriget, Balkankriget och krigen i Afghanistan

respektive Irak 2003 har många invandrare sökt sig till Sverige. Invandrarpolitiken har under

lång tid varit i fokus i Sverige och varje parti har sina egna åsikter och förslag om den därför

är Folkpartiet väldigt intressant och se hur de har reagerat fram till idag.

Som jag har nämnt i början är mitt urval ett strategiskt urval. I boken ”Metodpraktikanten”

påpekar författarna att när man gör ett urval med ett mindre antal fall är det mycket relevant

att ha ett strategiskt urval på grund av att forskaren då har lättare att samla in material och

samtidigt hålla koll på sin studie (Esaiasson 2009:180ff).

3.2. Idéanalys

Ludvig Beckman är författaren till boken Grundbok i idéanalys 2005. Beckmans syfte med

idéanalys som metod bygger på tre utgångspunkter, dessa är att beskriva, förklara eller ta

ställning till det material man studerar.

När man gör en idéanalytisk undersökning är forskarens syfte att beskriva och tolka

innebörden av ett budskap eller att undersöka hållbarheten hos de ståndpunkter som

presenteras. Det kan även bli att forskarens syfte är att förklara hur budskapet har kommit till

och vilken följder det kan få. Det är viktigt att förstå innebörden av dem och förstå vilket syfte

författaren har. Det går fortfarande att kombinera alla de tre ovannämnda utgångspunkterna i

samma undersökning (Beckman Ludvig 2005:14).

Jag kommer att använda mig av en beskrivande idéanalys i frågan om ifall Folkpartiets

invandrarpolitik har förändrat i Sverige 1990-2009. Fokuset kommer att ligga på Folkpartiets

partiprogram respektive partiets motioner i riksdagen. Beckman tar i sin bok upp de två

termerna idécentrerad och aktörscentrerad. Med begreppet idécentrerad menas det att fokus

mestadels ligger på argumentet mer än på vem som kommer med det, och frågan om när och

var det hävdats är också mindre intressant.

Med begreppet aktörscentrerad menar Beckman att det är aktören som ligger i fokus. Denne

kan vara allt från en politiker till en tidning, en myndighet o.s.v. Aktören kan som i det

föreliggande fallet vara ett politiskt parti. I min uppsats kommer jag att genom den

aktörscentrerade utgångspunkten fokusera på hur två partier har beskrivit sin invandrarpolitik

genom att redovisa deras partiprogram respektive det ena partiets riksdagsmotioner. Det jag
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kommer att titta på är deras åsikter samt deras förslag som formuleras i partiprogrammen och

Folkpartiets riksdagsmotioner i frågan. I min studie vill jag se vad partierna förespråkar i sina

partiprogram och motioner i riksdagen angående invandrarpolitiken (Beckman Ludvig

2005:17).

Med stöd av Beckman ser jag att en beskrivande idéanalys går att genomföra här. Man har då

material som man utgår ifrån och därefter har man ytterligare annat material att jämföra med,

detta kallar Beckman för jämförelsepunkter. I mitt fall har jag Folkpartiets partiprogram från

1990, 1997, 2003, 2007 och 2009, dessutom har jag motioner om invandrarpolitiken från

Folkpartiets sida i riksdagen att jämföra med. Beckman tar även upp forskarens uppgift att

välja rätt glasögon för att kunna läsa budskapet som finns i texten och kunna kartlägga

oklarheter eller finna sådant som inte syns men som ändå finns med (Beckman Ludvig

2005:48: ff.). När jag har undersökt materialet och fått ut resultat kommer jag att kunna se när

viktiga förändringar har skett angående Folkpartiets invandrarpolitik.

3.3. Material

I min undersökning har jag försökt att få tag på partiprogram genom själva partiet, men

eftersom Ny Demokrati inte existerar längre har det varit väldigt svårt att hitta partiprogram.

Det finns en hel del på nätet men det är inte detsamma och det var väldigt svårt att avgöra om

det är äkta eller inte. Jag har vänt mig till Universitetsbiblioteken i Göteborg, där de har Ny

Demokratis partiprogram från 1991. Det finns mycket om Ny Demokrati på nätet och många

undersökningar, speciellt hos Lunds Universitet. Där fann jag material som är likt det jag

hittade i Göteborg. När det gällde Folkpartiets partiprogram fick jag börja med att ringa dem,

därefter skickade jag ett e-mail till den som är ansvarig i partiet för denna typ av ärenden,

Christer Svensson,. Han skickade fem partiprogram till mig, från 1990, 1997, 2003, 2007 och

2009. Motioner som jag använder i min undersökning är från riksdagens databas som finns på

webbsidan” riksdagen.se”. Mina källor är primära, eftersom det jag utgår från är partiprogram

respektive motioner som är hämtade från en statlig webbsida
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4. Analys och Resultat
4.1. Bakgrunden för Folkpartiet och Ny demokrati.

Folkpartiet är ett liberalt parti som förespråkar liberalismen och det innebär respekt för den

enskilda människan. Detta är utgångspunkten för partiet samt för liberalismen. Folkpartiet

förespråkar en politik där var och en av oss ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra

drömmar om ett gott liv. Liberalismen tror på människans förnuft och samvete. Folkpartiet

anser att politik inte skapar förutsättningar för människor på grund av sättet de lever på utan

snarare river bort alla hinder som står i vägen för människor. Politik ska inte bestämma hur

individen ska leva utan helt enkelt förenkla för hur individen vill leva.

Det liberala samhället bygger på tre kärnor: andlig frihet, materiell frihet och solidaritet. Med

andlig menar folkpartiet att man har rätt att tro och engagera sig i vilken politik man vill

likaså har man rätt att tro på vilken religion man vill, även när det gäller andra faktorer och

övertygelser. Det viktigaste sättet att trygga den andliga friheten är demokratin, den bygger på

politisk frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet.

När det gäller den andra punkten, solidaritet, handlar det om människors omsorg för andra

människors välbefinnande och livschanser. Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en

viktig utgångspunkt för Folkpartiets arbete. I ett liberalt välfärdssamhälle samverkar staten,

samhället och frivilliga sammanslutningar till förmån för alla människors trygghet och stöd.

Den sista punkten, materiell frihet, handlar om att man ska ha rätt att själv välja vilket yrke

man skall ha och vad man vill konsumera, samt var man vill bo och vilken livsstil man skall

ha. Folkpartiet betonar att det mest betydelsefulla sättet att säkerställa den materiella friheten

är marknadsekonomin. Den bygger på individuellt ägande och närings- och avtalsfrihet.

Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system

som går att förena med demokrati (Folkpartiet).
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En bakgrundsdiskussion om Ny Demokratis invandrarpolitik.

En allmän diskussion om Ny Demokratis invandrarpolitik utifrån partiprogrammet från 1991

vilket är det enda partiprogram som Ny Demokrati har haft. Idag existerar inte längre partiet.

Den 4 februari 1991 grundades ett nytt parti i Sverige, ett parti som kallades för Ny

Demokrati. Personerna bakom partibildningen var Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Den

15 september 1991 kom partiet in i Riksdagen. Idéer och åsikter som Ny Demokrati

förespråkade var att sänka skatterna, ha en kraftigt bantad offentlig sektor, de ville bedriva en

mer restriktiv flyktingpolitik, och de ville minska antalet ledmöter i riksdagen. Invandring var

ett väldigt stort bekymmer, ansåg många av Ny Demokratis anhängare. Landstingen skulle

läggas ner och tas bort från det svenska systemet. Resten, till exempel sjukvård, kunde skötas

av privatpersoner. Ny Demokrati ville även att kommunernas verksamhet skulle rationaliseras

så att kommunerna skulle se ut som vilka företag som helst (Ny Demokratis partiprogram

1991:6: ff.). Men i riksdagsvalet år 1994 förlorade Ny Demokrati nästan alla sina anhängare

runt om landet och framför allt förlorade partiet all sin representation. Dock behöll de ett

mandat i Laholms kommun fram till 2002.

Ny Demokratis invandrarpolitik sträckte ut sig över fler olika områden inom den politiska

sfären i Sverige. Migrationen är för dyr för staten och skattbetalarna och den diskuteras av

massmedia som ger den dåligt rykte, och framförallt har migrationen inget klart mål, enligt

Ny Demokrati. Dessutom tar de olika etniska grupperna med sig fler problem till samhället.

Det viktigaste är Ny Demokratis mål, att invandrarpolitiken ska innebära att invandrarna blir

som oss, och de ger ingen annan definition av den. ”De ska bli som vi” eller”De får ta seden

dit de kommer” (NYD 1 991:22) . Dessa citat visar väldigt tydligt vad Ny Demokrati vill ha

för invandrarpolitik i Sverige.

När det handlar om det ekonomiska stöd som majoritetsgruppen får, skall inte vare sig

minoriteterna eller deras etniska och religiösa samfund få något likvärdigt stöd eftersom Ny

Demokrati hävdar att det är bara majoriteten som ska få samhällets stöd. Exempelvis ska all

hemspråksundervisning för invandrare omedelbart tas bort. Vill man ha sitt hemspråk så ska

man betala själv för det. Staten ska inte stå för dessa kostnader.  Ny Demokrati går så långt att

de även vill minska på den så kallade anhöriginvandringen, när make/maka och minderåriga

barn får flytta till Sverige. Alltså, det som Ny Demokrati förespråkar går emot de
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demokratiska principer som den svenska politiken har som grund. Hur kan detta fungera i ett

land som har haft demokrati i mer än hundra år och dessutom har en jämställdhet som är

framstående i världen?

Jag tror snarare att Sverige skulle få ett mycket negativt rykte hos de demokratiska länderna i

världen om Sverige hade gått med på en sådan politik som Ny Demokrati förespråkar, det

skulle ha lett till väldigt dåliga konsekvenser och kunde till och med ha påverkat den svenska

ekonomin. Som jag har beskrivit i det första kapitlet var Folkpartiet väldigt kritiskt till den

invandrarpolitik som Ny Demokrati hävdade. De menade att en sådan politik kunde påverka

Sverige på många negativa sätt. Sverige är medlem i EU och samarbetar med Nato, och båda

dessa organisationers alla medlemsländer är demokratiska och har skrivit under FN:s

deklaration om de mänskliga rättigheterna osv.

För Ny Demokrati är det majoritetskulturen, dess religion, traditioner, värderingar och normer

som räknas och som ska efterföljas. Till exempel ska en människa med invandrarbakgrund få

barnbidrag eller de andra resurserna som är tillgängliga i samhället om denna person har

assimilerats helt i samhället, och det innebär att invandrare ska glömma helt var de

ursprungligen är ifrån, och samtidigt ska de förbli svenskar på alla sätt, med religion och

normer osv. ”Vi anser inte att Sverige ska sträva mot att bli ett mångkulturellt

samhälle”(NYD 1991:37). När man läsa detta citat så förstår man ganska fort vilken politik

Ny Demokrati egentligen vill ha.

De skriver att eftersom Sverige är på väg mot en europeisk union utan gränser är det väldigt

viktigt att vi värnar den svenska kulturen och förstärker den svenska traditionen. Inom

medievärlden måste vi ha en radiokanal och en TV-kanal för att sprida den svenska kulturen

runt om landet. Övriga partier betalar miljarder för sina tidningar, men det främjar varken

kultur eller mångfald, därför ska presstöd inte längre vara tillgängligt och det ska inte

utbetalas mer (NYD 1991:37).

Ny Demokrati strävar efter en assimilationspolitik eftersom de vill att invandrare ska följa den

svenska kulturen, religionen och värderingarna. Om inte invandrare gör det så ska de skickas

tillbaks dit där de kommer ifrån. För att invandrare ska få lika mycket rättigheter, exempelvis

socialbidrag och barnbidrag, måste de uppfylla vissa krav, såsom att gå på

svenskundervisning. För få samma jämlikhet inför lagen måste man helt enkelt leva som en

svensk och följa den svenska kulturen, det finns bara den kulturen och traditionen.
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4.2. Folkpartiets invandrarpolitik 1990

4.2.1 Kulturell/ Juridisk
Folkpartiets kärna är att den enskilda människan är utgångspunkten. Målet är hennes frihet.

Att alla människor är speciella och att alla är lika mycket värda. Människan har en talang där

de kan känna igen sig hos andra och även kunna sätta sig in i andras situationer.

Varken nationalitet eller vad man än har för tro eller vilket kön man har, vilket yrke man har

eller vilken politisk ideologi man följer spelar roll. Var och en av oss har sin egen moral i

ljuset av vilken man kan utvecklas och skapas. Folkpartiet är ett liberalistiskt parti, det avvisar

allt slags förtryck mot individen och arbetar för ett öppnare samhälle där den individuella

friheten kommer i första hand (FP 1990:1).

Jämlikheten och respekten för den enskilda individen är viktig, alla ska behandlas lika inför

lagen med samma hänsyn. Statens uppgift är att implementera lagar som skyddar individens

frihet och ser till att var och en utvecklas självständigt med villkor som den enskilda

människan väljer. Lagens uppgift är att alla ska leva och få samma möjligheter och inte att

alla ska leva på samma sätt.”Människan skall ha frihet att själv upptäcka världen, utveckla sin

egenart och skapa sin framtid”(FP 1990:1).

Demokratin är en viktig del av den liberala världen. En stat ska byggas på ett demokratiskt

sätt. Det innebär att staten bygger genom allmän rösträtt och fria val. De demokratiska

rättigheterna ska gälla alla, genom den demokratin kan folket kontrollera makthavaren

och byta ut sin ledare, inom demokratin är detta det enda sättet att göra det på (FP 1990:3).

De demokratiska länderna i västvärlden och de andra rika länderna får allt mer ansvar

gentemot de fattiga länderna – som präglas av orolighet och förtryck. Fattigdomen och

förtrycket kan leda till en stor flyktingrörelse eller med andra ord nya folkvandringar. När

flyktingrörelser sker är det de fattiga grannländerna som alltid drabbas (FP 1990:4).
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Såsom vi själva har rätt till frihet och demokrati, har andra folk samma rätt till frihet som vi.

För att skydda den grundläggande lagen samt skydda den enskildes rättighet bland annat mot

hot och förtryck måste vi ha en mänsklig invandrarpolitik, den kan i sin tur hjälpa till att

sprida demokratin i andra världsdelar. Hotet mot den individuella friheten är förtyck, därför är

en human invandrarpolitik, bland annat flyktingpolitik, viktig i Sverige.”Det är självklart att

asylsökande måste garanteras samma rättssäkerhet och respekt som vi kräver för egen

de” (FP 1990:5).

Sverige utvecklas samt blir rikare genom flyktinginvandring och mångfalden är en av de

positiva bieffekterna. Sedan folk med andra språk, idéer och traditioner flyttat hit har det gjort

landet starkare men framför allt rikare. Ett samhälle som bygger på ett liberalt sätt välkomnar

variation och offentlighet och däremot avvisar ett liberalt samhälle all slags fördomsfullhet

och intolerans i den svenska kulturen eller invandrarkulturen. ”Flyktingar och invandrare

skall ha samma rättigheter och skyldigheter som infödda svenska medborgare” (FP 1990:5).

Folkpartiet förespråkar en Kulturell politik samt ett rikt och oberoende kulturliv som är en

förutsättning för ett öppet samhälle. Mer och mer kommer det fram nya idéer om hur man kan

se på verkligheten vi lever i. Dessutom vill folkpartiet hålla den äldre generationens kulturarv

levande. Ytterst handlar det om att öka den enskildes valmöjligheter, att ständigt öka

möjligheterna till nya upplevelser och ny förståelse av sig själv och sin omgivning (FP 1990:

11).

4.2.2. Inkludera/ Exkludera

Man kan konstatera att Folkpartiet vill inkludera invandrare i samhället genom att ge alla

samma möjlighet, både minoriteterna och majoriteten. Folkpartiet ser inga skillnader mellan

en infödd svensk eller en invandrare. Däremot anser Folkpartiet att Sverige bli rikare med ett

samhälle där det finns olika kulturer samt etniska grupper. Av det skälet anser Folkpartiet att

”Flyktingar och invandrare skall ha samma rättigheter och skyldigheter som infödda svenska

medborgare”(FP 1990:5). Folkpartiet strävar efter jämlikhet bortom vad man har för

ursprunglighet, religion eller kulturell tillbehörighet.

4.2.3. Selektiv/ Generell
Folkpartiet använder sig av en generell metod för att ge samhällets resurser och välsignelser

till alla bortom den individuella tron eller tillhörigheten. Det viktigaste för Folkpartiet är att
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verka för att alla ska behandlas lika inför lagen, och att se till det individuella behovet och inte

till ursprunget, vart personen kommer ifrån, samt att en invandrare och en infödd svensk ska

ha samma tillgång till de valmöjligheter som finns. Folkpartiet ger inga särskilda

föreskrifter gällande minoriteter eller majoritetsgrupper (FP 1990:5).

Genom Folkpartiets partiprogram från 1990, kan man konstatera att de eftersträvar

en Identitetspolitik. Folkpartiet anser detta vara bäst, och Folkpartiet vill ge samma stöd till

alla kulturella och etniska grupper som till majoriteten i Sverige. Alla ska behandlas lika inför

lagen, lyda samma regler och vara en tillgång för alla. Sverige blir rikare genom att stödja

andra kulturer och etniska grupper med tanke på nya idéer och nya lösningar som kan bidra

till Sveriges utveckling i framtiden.

4.3. Vad har Folkpartiet för invandrarpolitik 1997?

4.3.1. Kulturell/Juridisk

”Lagstiftningen och tillämpningen av de lagar som skall skydda etniska och andra minoriteter

måste skärpas”(FP1997:8).

Med citatet ovanför menar Folkpartiet att de tar ställning för de minoritetsgrupper som finns i

gemenskapen, och står för majoritetsgrupperna också. Folkpartiet förespråkar en politik som

lutar sig åt en kulturell riktning. Folkpartiet vill att lagar och regler som försvarar de etniska

minoritetsgrupperna i samhället skall skärpas för att de inte skall råka ut för förtryck eller

diskriminering. Att alla ska behandlas lika inför lagen samt respekteras och ha samma

värdighet är utgångspunkten för det liberala samhället.

”Politiken måste respektera den religiösa mångfalden i dagens Sverige. Svenska kyrkans

särställning skall avskaffas.”(FP1997:11).
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Återigen har Folkpartiet inget ansvar för någon grupp i samhället. Religion och kultur ska

stödjas med samma villkor för alla i samhället. Det innebär att både majoritets- och

minoritetsgrupperna har samma möjligheter under samma tak, samtidigt ska politiken

respektera de olikheter som finns i Sverige, och de olika religiösa minoriteterna i samhället,

enligt Folkpartiets partiprogram.

4.3.2. Inkludera/Exkludera

”Varje människa skall oavsett etnisk tillhörighet ha samma rättigheter och

skyldigheter”(FP1997:8).

Folkpartiet ger samma rättigheter till alla i samhället utan några krav på några etniska,

religiösa, och kulturella tillhörigheter. På samma sätt har alla samma skyldigheter också. Det

viktigaste är att alla ska behandlas lika i samhället bortom bakgrunden till var man är ifrån

eller vilken tro man har.

”Internationella kontakter berikar och förnyar kulturen. Världen i all sin mångfald erbjuder

ständigt nya möjligheter till nytänkande och utveckling som vi kan ta tillvara genom

internationella kontakter och den etniska mångfald som i dag präglar Sverige”(FP 1997:11).

De internationella förbindelserna gör landet rikare, samtidigt moderniseras kulturen inte minst

genom all mångfald i världen. Den erbjuder jämt nya möjligheter som i sin tur leder till

nytänkande. Det leder i sin tur utvecklingen i Sverige och det innebär en bättre framtid för

Sverige som ett land, samt för den gemenskapen vi lever i. Därför är det viktigt att vi tar väl

hand om de internationella kontakterna, men inte minst den etniska mångfalden som idag

präglar landet. Det är de olika kulturerna, traditionerna, och den religiösa mångfalden i

Sverige som bidrar till en bättre utveckling i landet.

Folkpartiet vill bygga fler bibliotek med anknytningen till kultur- och informationscentra.

Samtidig ska det finnas medier för den hörsel- och synskadade. Det är också viktigt att

detta finns på utländska språk. Boklån ska vara kostnadsfria, vilket innebär att

kommunerna inte får ta avgift för boklån (FP 1997:11).
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Folkpartiet vill ha mer jämlikhet mellan olika aktörer, och samtidigt mellan majoritet och

minoritet i den politiska sfären. Fler kvinnor och yngre män ska få politiska uppdrag, och

Folkpartiet vill ge invandrare samma möjlighet till den politiska sfären också (FP1997:19).

Det mesta tyder på att Folkpartiet strävar efter en inkluderande politik eftersom Folkpartiet

betonar den mångfald som präglar Sverige idag. Mångfald leder till nya sätt att se på

verkligheten, och samtidigt nya sätt att utveckla samhället, inte minst Sverige. Därför ska

Sverige ta vara på de etniska, kulturella, och religiösa grupperna i samhället.

4.3.3. Selektiv/Generell

”Alla människor i ett civiliserat samhälle måste kunna röra sig fritt utomhus.”(FP 1997:8).

Folkpartiet förespråkar en politik där att alla har rätt att röra sig fritt utan att bli

diskriminerade. Människor som lever i ett samhälle har samma rätt att kunna åka runt om

i samhället. Detta berör vissa minoritetersgrupper i samhället.

”Vetenskap och kultur måste vara tillgängliga för alla. Människor skall ha möjligheter att

ständigt inhämta kunskap och utveckla sina kompetenser”(FP 1997:1).

Det som är tillgängligt måste finnas för alla, skriver Folkpartiet i sitt partiprogram. Det kan

handla om kunskap eller kultur. Det allra viktigaste är att människor måste få tillgång till

möjligheter, lärdomar och få chansen att förbättra sina kompetenser. Så som Folkpartiet ser på

saken skall allt detta vara tillgängligt för alla. Det är till gagn för minoriteten såväl som

majoriteten att invandrare får samma möjligheter att utvecklas.

Det är viktigt att människor själva får bestämma hur de ska leva sina liv, och att de får makt

över vart de själva vill bosätta sig. Jämställdheten måste öka, människor måste

själva bestämma över förändringarna i sin tillvaro. Det viktigaste i det svenska samhället med

de olika kulturella, religiösa, och etniska tillhörigheterna är att ingen ska uteslutas från

inflytande över samhället. Då kan olikheten bli samhällets styrka (FP 1997:13).

Detta tyder på att Folkpartiet har en generell politisk syn på samhället, eftersom partiet vill ge

det som är tillgängligt för majoriteten också till minoriteten, och ingen får mer eller mindre.
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Invandrare får samma möjligheter som infödda svenskar, detta berör även den religiösa,

kulturella och politiska sfären.

Folkpartiet förespråkar en kulturell politisk syn, samtidig har partiet en inkluderande metod

att ta in invandrare i samhället med samma villkor som majoriteten. Den generella metoden är

den sista dimensionen Folkpartiet använder sig av. Det innebär att det som är tillgängligt är

tillgängligt för alla utan några särskilda villkor. Detta pekar mot att Folkpartiet har

en identitetspolitik. Kulturstöd ges till alla grupper i samhället på lika villkor, exempelvis stöd

till det religiösa trossamfundet.

4.4. Vad har Folkpartiet för invandrarpolitik 2003?

4.4.1. Kulturell/Juridisk

”Rättsstaten måste reagera med full kraft mot handlingar som innebär hets, hot,

diskriminering eller våld. Lagstiftningen och tillämpningen av de lagar som skall skydda

etniska och andra minoriteter måste skärpas” (FP2003:12)

Folkpartiet betonar att staten måste stå emot med all kraft emot åtgärder som kan vara hets

och hot eller inskränkning av rättigheter med våld. Därför är det allra viktigt att

lagstiftningen, också i praktiken av de stiftande lagar som skall skydda olikheten i samhället,

exempelvis de etniska, kulturella, religiösa minoriteterna, måste skärpas så att ingen känner

sig kränkt på grund av att han eller hon tillhör en annorlunda minoritet i samhället. Det är

en liberal utgångspunkt, att ingen människa ska känna sig kränkt på grund av tillhörighet till

någon minoritetsgrupp.

De internationella kontakter som Sverige har idag bidrar mycket till nya möjligheter, genom

utbyte med mångfalden. De bidrar även till att Sverige bli rikare. Inte minst genom att man

kan se på verkligheten med ett nytänkande, vilket bidrar till utvecklingen i Sverige och leder

till en bättre framtid för kommande generationer. Därför är det viktigt att vi tillvaratar

mångfaldens resurser genom internationella kontakter och den etniska mångfald som i dag

präglar Sverige (FP 2003: 15).

Folkpartiet tycker att den mångfald som präglar Sverige idag är positiv, eftersom den gör

landet rikare genom att den bidrar till landets utveckling på ett bra sätt. Samtidigt vill
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Folkpartiet att lagstiftningen och tillämpningen av lagen som skyddar minoriteter i Sverige

måste skärpas. Det innebär i sin tur att Folkpartiet har en kulturell syn eftersom partiet tar

ansvar för både majoritet och minoritet i samhället.

4.4.2. Inkludera/Exkludera

”Kristendomen har i tusen år varit den dominerande religionen i Sverige. Kunskapen om och

förståelsen för detta arv och humanismens betydelse för vår kultur är en viktig grund i det

svenska samhällets utveckling. Staten har ett ansvar för att säkra en fri religionsutövning,

men skall inte ta ställning för en viss religion eller ett visst samfund.”(FP 2003:15)

Det långa citatet ovanför påpekar tydligt att kristendomen har haft ett stort inflytande på den

svenska historien i tusen år, och den har varit den dominerande religionen i landet. Inte minst

är den en del av den svenska kulturen och en viktig bas i det svenska samhället. Folkpartiet

betonar att staten inte ska vara partisk för det och ta enbart ansvar för kristendomen, utan

snarare ta samma ansvar för alla religioner respektive samfund. Samtidigt det är viktigt att

staten garanterar en fri religionsutövning.

Det tyder på att Folkpartiet har en inkluderande politisk syn eftersom Folkpartiet inte enbart

stödjer en religion, kultur, etnicitet utan snarare tar partiet samma ansvar för alla. Det är ett

sätt att inkludera invandrare i alla olika kulturella och religiösa sammanhang i samhället.

4.4.3. Selektiv/Generell

”Arbetsmarknadsutbildningar skall underlätta för de arbetssökande att söka sig till de delar

av arbetsmarknaden där nya jobb uppstår. Arbetslösheten bland invandrare, ungdomar,

handikappade och långtidsarbetslösa kräver särskilda insatser.”(FP 2003:20).

Det ska vara lättare att få jobb genom arbetsmarknadsutbildning. Den ska göra det lättare för

människor som söker jobb genom att skicka människor på specifika utbildningar som kopplas

till olika jobb så att de arbetssökande bli redo när nya jobb dyker upp; arbetsmarknaden

skickar arbetssökande till jobbet. Arbetslösheten har en hög siffra bland invandrare såväl som



27

bland handikappade, ungdomar och långtidsarbetslösa. Därför måste det till särskilda åtgärder

för att lösa problemet så att de utsatta grupperna som drabbas kan komma ut i arbetslivet.

Folkpartiet (2003) tar ansvar för alla etniska, kulturella och religiösa grupper i samhället såväl

som för majoriteten, vilket innebär att Folkparitet stödjer en kulturell metod. Folkpartiet

vill inkludera invandrare i samhället genom att ta avstånd från att ta ställning för en viss

religion eller kultur. Folkpartiet använder ett selektivt medel genom att ge särskilda regler och

lagar till vissa grupper i samhället, exempelvis att Folkpartiet förespråkar vissa särskilda

åtgärder för att ge människor med invandrarbakgrund hjälp. Ett kulturellt, inkluderande och

selektivt synsätt innebär att Folkpartiet (2003) hade en mångkulturell invandrarpolitik.

4.5. Vad har Folkpartiet för invandrarpolitik 2007?

4.5.1. Kulturell/Juridisk

Folkpartiet har som syfte att ta samma ansvar för de olika minoritetsgrupperna i samhället i

samma utsträckning som för majoriteten. Folkpartiet vidtar samma åtgärder för olikheterna i

samhället, till exempel de olika religiösa, kulturella, och etniska grupperna som det

berör. Folkparitet tar inget särskilt ansvar för en viss religion, kultur, eller etnisk grupp (FP

2007:22).

Kristendomen har i tusen år varit den dominerande religionen i Sverige. Kunskapen om och

förståelsen för detta arv och humanismens betydelse för vår kultur är en viktig grund i det

svenska samhällets utveckling. Staten har ett ansvar för att säkra en fri religionsutövning,

men skall inte ta ställning för en viss religion eller ett visst samfund. Politiken måste

respektera den religiösa mångfalden i dagens Sverige. Svenska kyrkans särställning skall

avskaffas (FP 2007:23).

Folkpartiet grundar sig på ett liberalt samhälle med demokrati och jämlikhet som främsta

principer. Att Sverige är ett kristet land sedan 1000 år tillbaka är inget som går att förneka.

Samtidigt har religionen haft en stor roll i det svenska samhället. Men Folkpartiet vill

fortfarande inte att staten skall ta något särskild ansvar för enbart kristendomen, utan statens

uppgift är att bejaka en fri religionsutövning. Samtidigt skall staten inte ha något särskilt

ansvar för ett visst samfund. Därför är det viktigt att staten tar bort lagen som ger en
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särställning åt den svenska kyrkan och därefter låter politiken värdera den religiösa

mångfalden i dagens Sverige.

4.5.2. Inkludera/Exkludera

”Arbetsmarknadsutbildningar skall underlätta för de arbetssökande att söka sig till de delar

av arbetsmarknaden där nya jobb uppstår. Arbetslösheten bland invandrare, ungdomar,

handikappade och långtidsarbetslösa kräver särskilda insatser.”(FP 2007:30)

Att alstra jobb är en viktig punkt för Folkpartiet. För genom att jobba kan människor etablera

sig i samhället. Samtidigt är arbetslösheten bland människor med invandrarbakgrund väldigt

hög. Därför är det väldigt viktigt med arbetsmarknadsutbildningar som gör det enklare för

individer som söker jobb. Eftersom arbetslösheten är såpass hög bland invandrare får de

särskilda insatserna införas för att bryta detta mönster.

”Politiken skall understödja konstnärlig mångfald och utveckling samtidigt som äldre tiders

skapande hålls levande.” (FP 2007: 24).

Folkpartiet utgår ifrån att det politiska mönstret i Sverige skall ge bidrag åt alla kulturer och

främja mångfalden i landet. Men samtidigt ska man tillvarata den äldre kulturen i Sverige.

Alltså skall staten stödja minoritetskulturer och samtidigt bibehålla den gamla svenska

kulturen levande.

4.5.3. Selektiv/Generell

Folkpartiet anser att internationella impulser alltid skall gynnas så att de kan berika det

svenska samhället. Detta bidrar till Sveriges utveckling i framtiden, därför är det väldigt

viktigt att Sverige tar vara på de etniska resurserna och den mångfald som präglar det svenska

samhället idag (FP 2007: 23).

”Lagstiftningen och tillämpningen av de lagar som skall skydda etniska och andra

minoriteter måste skärpas”(FP 2007:17)
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Som jag har nämnt ovan bidrar den kulturella mångfalden och de etniska grupperna till det

svenska samhället, därför är det viktigt att lagstiftningen och lagarnas praxis som försvarar de

etniska, kulturella och religiösa grupperna i samhället förbättras.

Folkpartiet har ett kulturellt synsätt genom att det tar lika ansvar för den etniska, religiösa, och

kulturella tillbehörigheten. Samtidigt tar Folkpartiet i princip ett liknade ansvar för

majoritetsgruppen också. Folkpartiet anser att det är viktigt för människor att få ett jobb och

ett arbete, inte minst för människor med invandrarbakgrund. Därför väljer Folkpartiet

att inkludera invandrare i samhället. Det selektiva synsättet är den tredje dimensionen

Folkpartiet använder sig av. Det är för dem viktigt att det finns särskilda goda lagar som

skyddar invandrare och minoritetsgrupper i samhället. Detta visar att Folkpartiet har en

mångkulturell invandrarepolitik som innebär särskilda goda villkor för minoritetsgrupper.

4.6. Vad har Folkpartiet för invandrarpolitik 2009?

4.6.1. Kulturell/ Juridisk.

Folkpartiet är ett liberalt parti. Utgångspunkten för Folkpartiet är ”idén om friheten och varje

människas rätt att forma sitt eget liv” (FP 2009: 3)

Den som månar om stöd för minoriteternas kultur, traditioner och religion finner i Folkpartiets

politik en försvarare för dessa olikheter. Folkpartiet betonar att politiker måste respektera de

olikheter som finns i Sverige idag, olikheter mellan olika folkgrupper och inte minst olika

religiösa inriktningar.

Folkpartiet avvisar särskilda regler för vissa enskilda religioner, till exempel att staten skulle

ha lagstiftning som ger Svenska kyrkan en särställning. Den internationella mångfalden gör

Sverige rikare genom att den bidrar med nya tänkesätt och nya möjligheter för utvecklingen,

inte minst den mångfald som präglar i Sverige idag. De nya uppfattningarna och

möjligheterna kan leda till Sveriges utveckling i framtiden (FP 2009:57:58).

”Rättsstaten måste reagera med full kraft mot handlingar som innebär hets, hot,

diskriminering eller våld. Lagstiftningen och tillämpningen av de lagar som skall skydda

etniska och andra minoriteter måste skärpas.” (FP 2009:42)
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Hot och diskriminering som förekommer i samhället emot etniska samt andra minoriteter

måste tas på allvar, därför vilar det största ansvar på rättsstaten att bjuda motstånd med full

kraft emot förekommande hot respektive emot diskrimineringen. Lagar som är stiftade för att

skydda de etniska minoriteterna samt andra minoriteter måste förstärkas.

Folkpartiet förespråkar ett kulturellt samhälle där staten ska ge både majoritets- respektive

minoritetsgrupperna samma möjligheter. Samtidigt tar Folkpartiet samma ansvar för den

etniska och religiösa mångfalden i samhället (Carl Dahlström 2004:37:38).

Folkpartiet tar i sitt partiprogram upp frågan om integrationspolitik. De menar att den är helt

misslyckad, vilket är ett stort problem för både politiken och samhället, och detta leder i sin

tur till att människor blir beroende av bidrag, Folkpartiet vill eliminera dessa orsaker genom

att sätta fart på förmågan och initiativkraften hos den enskilde människan (FP 2009:42:43).

Att kunna det svenska språket är betydelsefullt i sammanhanget. Det är viktigt att lära sig

språket för att kunna etablera sig i samhället. Folkpartiet anser att åtgärder som att anvisa en

människa en arbetsplats eller en bostad inte skall tillgripas mot bostadssegregationen. Inte

heller andra åtgärder som inskränker människors frihet.

Därför är det viktigt att människor får makt över på vilket sätt de vill förändra sitt eget liv.

Utanförskapet är vanligt i Sverige, och för att bryta upp det måste samhället som helhet skapa

fler jobbtillfällen. Det är mycket viktigt att människor försörjer sig själva eftersom det leder

till självrespekt (FP 2009:42:43).

”Staten har ett ansvar för att säkra en fri religionsutövning, men skall inte ta ställning för en

viss religion eller ett visst samfund. Politiken måste respektera den religiösa mångfalden i

dagens Sverige.”(FP 2009:57).

Folkpartiet tar inget särskilt ansvar för någon religiös eller kulturell grupp i samhället utan vill

snarare ha en fri religionsutövning och gemenskap. Folkpartiet står för en politik som inte är

beroende av någon religion. Och de menar att politiken måste ta hänsyn till den religiösa

mångfalden i det svenska samhället idag.

4.6.2. Inkludera/ Exkludera
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Folkpartiet påpekar att det är väldigt lätt att föra med sig utanförskapet in i nästa generation,

därför är det viktigt att skolor som finns inom utsatta områden måste få extra hjälp till stökiga

barn, ge barn som har det svårt hemma tillräckligt med stöd och ge dem tillräckliga kunskaper

inom det svenska språket. (FP 2009: 44).

”Politiken skall understödja konstnärlig mångfald och utveckling samtidigt som äldre tiders

skapande hålls levande”. Folkpartiet stödjer mångfald och vill samtidigt hålla den egna

kulturen, som är majoritetens, levande (FP 2009:59).

Diskrimineringslagen ska vara kraftfull och omfatta hela samhällslivet. Konsekvenserna ska

ligga på en nivå som har en avskräckande effekt. För att underlätta för människor med

utländsk bakgrund att komma in i arbetslivet har alla arbetsgivare ansvar för just

dessa personer, och var och en ska bedömas efter den egna förutsättningen. Men det tyngsta

ansvaret vilar på den statliga sektorn eftersom den är den största, och därför att den skall vara

en förebild (FP 2009:44).

”Antalet förtroendevalda har minskat drastiskt. Avståndet mellan politiker och medborgare

har ökat. För att vända denna utveckling krävs fler förtroendevalda i Sverige. Framförallt

behövs det fler fritidspolitiker i alla åldrar, både kvinnor och män, infödda svenskar och

invandrar” (FP 2009: 92).

Det viktigaste är att politikerna ska vara nära medborgarna. Speciellt när det gäller beslut, där

ska medborgarna känna att de har haft en del inflytande, därför ska alla diskussioner ske

öppet så att alla kan se och lyssna (FP 2009:92:93). Det är viktigt att Sverige har unga

politiker som är infödda svenskar men dessutom politiker med invandrarbakgrund för att få

fram många nya möjligheter att testa olika andra lösningar som kan leda till nytänkande. Man

vill ha en smidigare omställning till regionala förhållanden. En kommunal suveränitet med ett

tydligt ansvar hos de regionalt förtroendevalda är viktigt för demokratin.

”Internationella kontakter berikar och förnyar kulturen. Världen i all sin mångfald erbjuder

ständigt nya möjligheter till nytänkande och utveckling som vi kan ta tillvara genom

internationella kontakter och den etniska mångfald som i dag präglar Sverige”.(FP 2009:58).
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Folkpartiet anser att det är viktigt att de internationella kommunikationerna utökas. Samtidigt

främjas kulturen av globaliseringen vi lever i idag med all sin mångfald. Man föreslås hela

tiden nya möjligheter som bidrar till utvecklingen, inte minst genom mångfalden och de

etniska samt religiösa grupperna i Sverige. Det liberala samhället står för en och samma sak:

demokrati. Därför har det liberala samhället ansvar för alla slags kulturella och religiösa

samfund samt för att stödja dem.

Att inkludera invandrare i samhället anser partiet vara en viktig uppgift, för det minskar

utanförskapet. Folkpartiet anser att ett samhälle med mångfald är något bra, eftersom det leder

till en ökning av möjligheterna för ett öppnare samhälle där vi kan sitta och prata igenom

problem som uppstår, samt lära känna varandra. Men det kan bli tvärtom också, hävdar partiet

i sitt program. Att mångfald leder till problem när bidragsberoendet samt arbetslösheten ökar,

den leder då till ett misslyckande för samhället.

4.6.3 Selektiv/Generell

Utanförskap förs lätt vidare till nästa generation. Förskolor och skolor i utsatta områden

måste ge extra stöd till barn med stökiga hemmiljöer och till barn med bristfälliga kunskaper

i svenska. Skolorna måste erbjuda särskilt hög kvalitet både för barnen i området och för att

kunna locka andra att söka sig dit” (FP 2009:43).

Här påpekar Folkpartiet att de områden som är utsatta för utanförskap samt deras skolor måste

få särskilt hjälp för att bättre förmedla kunskap. Dessutom ska sådana skolor få extra stöd

också för att locka till sig andra ungdomar och barn. Folkpartiet vill ge särskild hjälp som

inriktar sig mot en särskild minoritet i samhället, med andra ord invandrare och deras

bostadsområden.

”Alla arbetsgivare har ansvar för att underlätta för människor med utländsk bakgrund att få

arbete som passar den enskildes förutsättningar. Den offentliga sektorn är en mycket stor

arbetsgivare och bör vara ett föredöme” (FP 2009:44)

Folkpartiet utgår från att man ska lägga ansvar på alla arbetsgivare för att göra det lättare för

människor som har invandrarbakgrund till att få jobb. Folkpartiet lägger det största ansvaret

på den offentliga sektorn, det vill säga de statliga arbetsgivarna. Och arbetsförmedlingen ska

underlätta för invandrare att komma in i arbetslivet.
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Man kan konstatera att Folkpartiet förespråkar en mångkulturell politik eftersom partiet anser

att invandrare bidrar till att Sverige kan bli rikare genom att ge dem all frihet som vi själva

har, inte minst i den politiska skalan, för att det leder till nytänkande och nya idéer som bidrar

till Sveriges utveckling i framtiden. Folkpartiet anser att med hjälp av ett kulturellt medel,

som innebär att alla ska ha samma möjlighet i samhället, samt inkludera invandrar i

gemenskapen med hjälp av ett selektivt medel där invandrar för stöd att komma ut från

utanförskapet och inlemma sig i samhället.

4.7. Folkpartiets motioner angående invandrarpolitiken i Riksdagen

Folkpartiets motion i Riksdagen 1994/95: Sverige har varit ett homogent samhälle, men de

senaste årtiondena har Sverige ställts inför många hundra språk. Sverige har förändrats på så

sätt men utan några allvarliga tvister. Invandrare har bidragit till kulturlivet och berikat det,

och samtidigt har många småföretag nystartat och det är invandrare som ligger bakom dem.

Det har inte varit några stora problem att stå emot de rasistiska rörelserna eller stå emot

främlingsfientliga (Lars Leijonborg 1994/95: Sf635).

På den internationella arenan betraktas Sverige som ett förebildsland när det kommer till att

ta emot invandrare. Sverige fick det tyska prestigefyllda Bertelsmann-priset 1992 som innebär

att 'Att leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle''. Men det går inte heller att blunda för

de problem som finns i samhället, att arbetslösheten bland invandrare är hög och att

invandrare har svårt att komma in i samhället. Dålig ekonomi och andra klyftor leder till

kriminalitet, en kultur som dessutom lätt överförs från föräldrar till barn. Att det finns

problem är helt riktigt men det ska inte överdrivas. Man ska inte förstora upp problemet.

Folkpartiets inställning är att staten ska erbjuda invandrare en bra introduktion.” ( Lars

Leijonborg 1994/95: Sf635)

Folkpartiet ska ge hög kvalitet på svenskundervisningen genom effektiva

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samtidigt ska Sverige ta vara på invandrare med särskilda

erfarenheter och ta vara på kraften i det mångkulturella samhället och därigenom utvecklas.

Det finns svenskar som är rädda för invandrare men det är tvärtom så att det mångkulturella

samhället och invandrarna berikar Sverige. ”Vår utgångspunkt är att invandrare som kommer

till Sverige skall integreras i det svenska samhället – inte assimileras”( Lars Leijonborg

1994/95: Sf635 ). Utskottets förslag avslogs av majoriteten i riksdagen.
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Folkpartiers motion i Riksdagen 2002: Utgångspunkten är mer frihet i flera avseenden för

invandrare gentemot krav på att ta eget ansvar. Att försörja sig själv och sin familj när man är

vuxen och frisk är ett krav. Man ska ställa krav på invandrare att aktivt söka jobb och

samtidigt ställa krav i samband med socialbidraget. Att jobba med en låg lön är bättre än att ta

emot socialbidrag. Problemet med att hamna i ett bidragsberoende är stort. Det ska finnas

krav på svenskundervisning. Man ska kunna uppvisa ett betyg i ”SFI” som betyder svenska

för invandrare, detta är helt nödvändigt. Det skall ges möjlighet för invandrarna att bestämma

över sig själva och bestämma vilken utbildningsanordnare de vill söka sig till genom en ”sfi-

peng”. En SFI-plats innebär en garanterad och definierad arbetsplats efter studierna.

Anspråket på accepterad ”SFI” bör rensas ut ur begreppet ”anställningsbar” och även personer

med svaga språkkunskaper ska kunna få stöd av arbetsförmedlingen (Lars

Leijonborg 2002/03: Sf226).

”Medborgarskapets betydelse och krav betonas” Folkpartiet tycker att ett svenskt

medborgarskap är väldigt betydelsefullt. En invandrare ska kunna informeras om vad som

gäller för ett svenskt medborgarskap tidigt när han eller hon anländer till Sverige eftersom att

inte ha det ger begränsade rättigheter. Att ha ett svenskt medborgarskap innebär till exempel

att man får rösta i riksdagsvalen, och samtidigt får personen stanna kvar i Sverige under en

obegränsad tid. Dessa rättigheter får man inte utan medborgarskap. Därför är det väldigt

viktigt att det finns tydliga krav på personen som söker medborgarskap i Sverige.

Medborgarskap ska inte vara lätt att få för personer som har hållit på med något kriminellt,

och en person som frestas att ägna sig åt brottslig verksamhet under tiden personen har

svenskt uppehållstillstånd ska känna att ett svenskt medborgarskap är väldigt efter

strävansbart, och därmed avstå från brott. På detta sätt betraktas det i bästa fall hedersamt av

personen att ta emot medborgarskapet och mottagandet blir förbundet med en viss

högtidlighet. Dessutom bli det naturligt i det här fallet att godtagbara kunskaper i det svenska

språket ska bli ett krav för alla som söker medborgarskap. Utskottets förslag avslogs av

majoriteten i Riksdagen (Lars Leijonborg 2002/03: Sf226).

Folkpartiets motion i Riksdagen 2003: Den integrationspolitik som socialdemokraterna har

bedrivit beskrivs exakt på liknade sätt som tidigare den så kallade invandrarpolitiken

med väldigt vackra ord. Det framkommer hela tiden nya uppgifter om samarbete mellan olika

myndigheter och traditionella stora svenska organisationer. Socialdemokraterna har lyft fram

likande förslag i regeringen under de senaste årtiondena utan att det medfört några som helst
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effekter. Problemet med segregationen kvarstår utan några förändringar. Den långvariga

arbetslösheten drabbar mest människor med utländsk bakgrund. Undersökningar och

rapporter från Riksdagen, statskontoret, Integrationsverket och från Göteborgs universitet

visar på dålig kontakt mellan invandrarbefolkningen och de svenska myndigheterna. En räcka

av ständigt upprepade misstag karakteriserar den svenska integrationspolitiken (Ana Maria

Narti: 2003/04: Sf346).

En av de två nya utredningar som kom hösten 2002 lanserade en ny organisation för att lära ut

det svenska språket till invandrare, den andra handlade om försörjning, ”Etablering i Sverige”,

att nya invånare inte behövde fotfäste i arbetslivet. Av detta blev det bara vackra ord som

dessutom redan hade sagts tidigare. Däremot fick komvux ansvaret för svenskundervisningen.

Att koppla flyktingar direkt till socialbidrag är helt fel, däremot ska människor få mera betalt

för aktivt satsande än för overksamt utanförskap. Redan 1996 informerades invandrarnas

organisationer om att man skulle sluta förlita sig på socialbidrag (i utredningarna SOU

1996:55 ” Sverige, mångfalden och framtiden” och SOU 1996:151 ”Bidrag genom

arbete”). Problemet är att den traditionella socialdemokratiska integrationspolitiken förlitar

sig på den offentliga sektorn. Det leder till att invånare bli passiva, mottagare av åtgärder

samtidigt som de är kvar med sina problem, de blir åtgärdernas föremål utan någon utväg att

själva få inflytande över sin situation. De bör få en skyldighet att agera själva för att värna

om sina rättigheter.

Ett samarbete mellan de offentliga sektorerna och de tunga aktörerna i samhället respektive

invandrarorganisationerna är väldigt viktigt, samtidigt som ett samarbete mellan de olika

aktörerna och invandrargrupperna är betydelsefullt för att för minska segrationen i landet. I de

svaga grupperna ingår alltid invandrargrupper (Ana Maria Narti: 2003/04: Sf346).

En förskjutning av makten har blivit tydlig de senaste åren i både integrations- och

arbetsmarknadspolitik. Mellan tidsperioden 1995-2000 förekommer EU-projekt för effektiv

integration i arbetslivet, vilka startats av några invandrargrupper. Liknade verksamheter är

nästan obefintliga idag, det som kommuner och arbetsförmedlingar gör idag är att dra in alla

resurser, och inga pengar eller möjligheter finns kvar för invandrargrupper.” Kan ett samhälle

som inte erkänner minoriteternas rätt till egen makt betraktas som demokratiskt?”

Det är människorna själva som skapar arbetstillfällen om de får stöd att ta ansvar för att

komma igång med egna verksamheter. Det framkommer i utredningen om den nya
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integrationspolitiken att det inte är AMS eller komvux som skapar nya

arbetstillfällen. Massprogram och likartade åtgärder är dömda att misslyckas eftersom bred

kunskap och behörighet behöver tas in i sammanhanget. Det är viktigt att stimulera kunskap

istället för att komvux och liknande satsningar på gymnasienivå ger olika skräddarsydda

kurser för små grupper. Det är bra att bilda egna grupper bland de arbetslösa människorna; då

tar de ansvar för sin verksamhet, Det är inte bara de professionella nätverken som ska vara

runt dem – det gäller framför allt invandrare men det kan mycket väl också innefatta svenska

arbetslösa. Allt detta har folkpartiet som krav på ett integrationsprogram (Ana Maria Narti:

2003/04: Sf346).

Eftersom de nya utredningarna kommer i gång är det viktigt att komma ihåg Folkpartiets

omtalade krav på ”en total reformering av både arbetsmarknadspolitiken och

integrationspolitiken.” Det är viktigt att veta de viktigaste aktörerna är invandrarna själva och

inte några politiker eller tjänstmän på AMS eller de traditionella svenska organisationerna i

kommunerna. Invandrare får inte framstå som passiva objekt för beslut och projekt och

program som majoritetssamhället fattar eller bedriver.”Tyngdpunkten i politiken bör flyttas

från centrala myndigheter och organisationer till gräsrötterna. Integrationspolitiken kan inte

leda till integration så länge som landets nya invånare inte har egen makt, inte själva tillåts

ta ansvar och handla för att komma in i arbetslivet och handla som engagerade deltagare i

samhällslivet.” (Ana Maria Narti: 2003/04: Sf346).

4.8. Vilka likheter och skillnader finns hos Folkpartiets
invandrarpolitik under perioden 1990-2009.
Folkpartiet (1990 -1997) är övertygat om att invandrare med sina kulturella och religiösa

skillnader bidrar till Sverige genom nytt tänkande och utformningar att se på

verkligheten. Folkpartiet förespråkar en kulturell politik som inkluderar invandrare i

samhället genom att ge alla samma rättigheter och möjligheter utan några förbehåll.

Folkpartiet utgår från ett generellt medel som innebär att det som är tillgängligt skall vara

tillgängligt för alla samt att alla ska behandlas lika inför lagen. Folkpartiet står för

en identitetspolitik eftersom den inte ger någon särskild rätt till någon exklusiv religiös, etnisk

eller kulturell tillbehörighet, utan det som är tillgängligt är tillgängligt alla och det vikigaste är

att alla ska samverka i den gemenskapidentiteten.
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Folkpartiet 1990 och 1997 är likt sig på alla sätt, partiet visar inga skillnader. Lars

Leijonborgs motion i riksdagen 1994/95 tyder på att Folkparitet har en och samma

invandrarpolitik i sitt partiprogram, och i praktiken alltså i riksdagen. I motionen betonar Lars

Leijonborg följande om Folkpartiets mål med invandrarpolitiken: ”Vår utgångspunkt är att

invandrare som kommer till Sverige skall integreras i det svenska samhället – inte

assimileras”( Lars Leijonborg 1994/95: Sf635 ).

Både 2003, 2007 och 2009 står Folkpartiet för en kulturell politik och har ett

inkluderade synsätt när det handlar om att hjälpa dem som är utanför, och sist men inte minst,

har en selektiv syn genom att de vill ge invandrare särskilda goda villkor. Folkpartiet har

en mångkulturell politik i det att partiet anser att invandrare med sin bakgrund bidrar med nya

tankesätt vilket bidrar till utveckling av Sverige och dess framtid. Folkpartiets

invandrarpolitik överensstämmer med partiprogrammet i det att Folkpartiet har en

mångkulturell invandrarpolitik, och det viktigaste uttrycket för detta kom i en motion

som Lars Leijonborg lade fram för riksdagen år 2002.

I motionen står det att invandrare måste genomgå språkliga tester i svenska för att bli

godtagbara att ansöka om medborgarskap. Partiet står för en kulturell, inkluderande och

generell politik och med dessa tre dimensioner blir den en identitetspolitik. Ett år senare

ändrade Folkpartiet sin invandrarpolitik till att bli en kulturell, inkluderande och selektiv

politik vilket innebär en mångkulturell invandrarpolitik. Denna typ av invandrarpolitik

innebär särskild goda villkor för minoritetsgrupper i samhället.

Återigen, motionen 2002 om invandrarpolitiken i riksdagen överensstämmer inte med något

av Folkpartiets partiprogram från 1990-2009 och samtidigt inte med några andra motioner i

riksdagen heller. Denna motion påvisar snarare att Folkpartiet är på väg mot en

assimilationsinriktad invandrarpolitik snarare än vare sig en kulturell, inkluderande och

selektiv politik, alltså den mångkulturella politik som partiet har fört 2003, 2007 och 2009

eller en kulturell, inkluderande och generellt politik alltså den identitetspolitik som de

förfäktade 1990 och 1997.

Ana Maria Nartis motion i riksdagen 2003 påpekar väldigt noggrant att Folkpartiet har

en mångkulturell invandrarpolitik eftersom hon enligt den vill erkänna alla minoritetsgrupper

i samhället respektive ge de mer självständighet att styra över sitt liv och arbete. Folkpartiet
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ville även i sin motion från 2003 ge mer möjligheter för invandrare att bilda sina egna

arbetslöshetsgrupper och kunna styra över sig själva.

För att sammanfatta det hela kom jag fram till att Folkpartiets partiprogram från 1991 och

1997 respektive Lars Leijonborgs motion från 1994/95 överensstämmer mycket väl med

varandra och visar att Folkpartiet har en kulturell, inkludera och generell invandrarpolitik,

vilket innebär en identitetspolitik. Folkpartiets partiprogram från 2003, 2007 och 2009

respektive motioner från Riksdagen under denna period visar att Folkpartiet under denna

tidsperiod har en kulturell, inkluderande och selektivt politik, vilket innebär att Folkpartiet då

har en mångkulturell invandrarpolitik.

Sedan återstår Lars Leijonborgs motion från 2002 om att ställa krav på invandrare. Denna

motion överensstämmer inte med Folkpartiets partiprogram från 1991 eller 1997, och inte

heller med partiprogrammen från vare sig 2003, 2007 eller 2009.

4.9. När har viktiga förändringar skett angående Folkpartiets
invandrarpolitik?

Folkpartiet har haft en kulturell, inkluderande och generell identitetspolitik utifrån sitt

partiprogram från 1990 och 1997. Under denna tid har Folkpartiet framfört några motioner i

Riksdagen som handlar om invandrarpolitiken där de stödjer invandrare och infödda svenskar

på samma sätt. Folkpartiet ansåg under den tiden att ett samhälle som bygger på en

mångkulturell vision blir olika gruppers olikheter samhällets starka sida. Folkpartiet påvisar

att invandrare berikar Sverige, samtidigt berikas utvecklingen i landet. Därför vill Folkpartiet

ge samma rättighet till alla samhällets resurser åt både majoritetsgrupper och

minoritetsgrupper. Just de motionerna har jag beskrivit ovanför.

År 2002 kom Folkpartiet med en ny motion som berör invandrarpolitiken. Motionen påkallar

större frihet för invandrare men också större krav på att de ska ta eget ansvar. Folkpartiet

ställer en del krav på invandrare, exempelvis att invandrare ska jobba för en låg lön som är

lite mer än ett socialbidrag men mindre än en vanlig lön. Svenskundervisning är ett krav för

att man ska få jobb men framförallt för dem som söker medborgarskap. Alltså invandrare som

söker till medborgarskap måste genomgå en test i det svenska språket. Motionen fick avslag

av riksdagen. Här har det skett en stor förändring hos Folkpartiets invandrarpolitik när partiet
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går från en Identitetspolitik till att partiet börjar ställa krav på invandrare angående en hel del

nya saker.

Men 2003 skedde ännu en stor förändring hos Folkpartiet. Från att ha haft en kulturell,

inkluderande och generell invandrarpolitik som lade betoningen på en identitetspolitik visar

Folkpartiets motion från 2002 att de nu vill ställa krav på invandrare som söker

medborgarskap i det att de ska genomgå ett språktest på svenska. Därefter återgick Folkpartiet

till en kulturell politik som var inkluderande, men nu blev den selektiv. Det syns i

partiprogrammet, och samtidigt föreslår Folkpartiet i en motion från 2003 att staten måste

hjälpa invandrarna att komma i gång själva eftersom det är människor som skapar

arbetstillfällen om de får stöd och tar ansvar för att komma igång med egna verksamheter.

Folkpartiet föreslår att arbetslösa invandrare ska bilda egna grupper och samtidigt ta ansvar

för sina handlingar. Det är inte arbetsförmedlingen och politikerna på olika nivåer som

skapar jobbtillfällen, utan det är människorna själva som gör det. Folkpartiet vill att alla ska

erkänna minoriteter som lever i det svenska samhället och samtidigt inkludera dem genom ett

selektiv politik, att ge dem särskilt goda villkor för att få utöva sina kulturer och

traditioner.”Kan ett samhälle som inte erkänner minoriteternas rätt till egen makt betraktas

som demokratiskt?”

Man kan säga att det har skett två stora förändringar hos Folkpartiet. Den första är efter

perioden 1997-2002 när Folkpartiet kom med en motion som gick emot det egna

partiprogrammet, när de ville att man skulle ge invandrare som ansöker om medborgarskap ett

språktest. Den andra stora förändringen var att Folkpartiet 2003 gick ifrån sitt tidigare

partiprogram som hävdade en identitetspolitik och bytte till en mångkulturell politik, och

samtidigt tog bort alla krav på invandrare som förekommit i motionen från 2002.
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4.10. Sammanfattning

I detta avsnitt behandlar jag och återger kortfattat innehållet i svaren som analysen gav. Jag

kommer även att rita en tabell där Folkpartiet och deras respektive viktiga åratal kommer att

var med. I tabellen kommer jag att placera in Folkpartiet under de tre dimensionerna samt de

åtta typerna av invandrarpolitik.

Tabell.1.2 Resultat av analysen

Kommentar: I tabellen ovan finns det tre dimensioner och de åtta typerna av invandrarpolitik
samt partierna och deras respektive väsentliga årtal.

Folkpartiets partiprogram från 1990 respektive 1997 går ut på att inga särskilda goda villkor

ges åt vare sig minoritetsgrupper eller majoritetsgruppen, däremot går deras invandrarpolitik

ut på att ha en kulturell politisk syn. Att Folkpartiet stödjer alla kulturer samtidigt visar att

Folkpartiet här har en inkluderande politik. Det innebär att man visst får behålla sina rötter

men samtidigt får man inget extra för det. Den tredje dimensionen är den generella, här menar

Folkpartiet att rättigheterna i samhället och samhällets tillgängliga resurser är till för alla; det

Politiska
typer

Kulturell
juridisk

Inkludera
Exkludera

Selektiv      Parti
Generell     Årtal

Mångkulturell
politik Kulturell Inkluderande Selektiv Folkpartiet

2003-2007-
2009

Segregations-
politik

Kulturell Exkluderande Selektiv

Identitets-
poltik

Kulturell Inkluderande Generell Folkpartiet
1990-1997

Assimilations-
Politik Kulturell Exkluderande Generell

5.Residualis-
tisk politik

Juridisk Inkluderande Selektiv .

6. Nationell
residualistisk
politik

Juridisk Exkluderande Selektiv .

7. Universell
politik

Juridisk Inkluderande Generell

8. Nationell
universalistisk
politik.

Juridisk Exkluderande Generell
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spelar ingen roll vilket ursprung individen har, utan det viktigaste är att alla får lika mycket av

samhällets tillgångar. Folkpartiets invandrarpolitik under perioden 1990-1997 är

en identitetspolitik, med det menas att alla ska ha lika mycket och samma stöd, men viktigast

är att man samverkar i samhället.

Folkpartiet har i sina partiprogram från 2003, 2007 och 2009 en invandrarpolitik där de tar

samma ansvar för alla kulturella eller religiösa samfund, alla etniska tillhörigheter på samma

nivå som de tar ansvar för majoritetens. Det Folkpartiet förespråkar är en kulturell politik.

Folkpartiet inkluderar minoriteterna och majoriteten, d.v.s. Folkpartiet stödjer både

minoriteterna och majoriteten lika mycket.

Folkpartiet ger särskilt goda villkor till vissa grupper, och religiösa samfund och kulturella

gemenskaper. Detta går att definiera som selektiv politik. Folkpartiet bedriver en kulturell

politik och har en inkluderande strävan att stödja befolkningen med hjälp av selektiva

redskap. Man kan konstatera att Folkpartiet har en mångkulturell invandrarpolitik.

Men kan även se att Folkpartiet har bytt från en identitetspolitik till

en mångkulturell invandrarpolitik. Folkpartiet har framfört en del motioner som handlar om

invandrarpolitiken i riksdagen. I en motion från 1994/1995 beskriver Folkpartiet väldigt

tydligt att de tycker att invandrare med sina olika bakgrunder och olika erfarenhet bidrar till

det svenska samhället, och samtidigt berikar de Sverige. De skriver också att alla ska ha

tillgång till det som samhället bjuder på oavsett vad man ha för tro eller kultur. Viktigast är att

alla är med och bygger samhället och har del i ansvaret för samhället. År 2002 kom

Folkpartiet med en motion som ställde en hel del krav på invandrare, exempelvis att man

måste genom gå ett språktest i svenska och klara av det om man ska få medborgarskap i

Sverige. Att svenskundervisning ska vara obligatoriskt att gå på, samt att invandrare ska jobba

för en lön som inte är full lön men är lite mer än socialbidraget och ändå jobba heltid.

Folkpartiet kom med ytterligare en motion 2003 som handlar om invandrarpolitiken där

Folkpartiet vill ge väldigt goda villkor till minoritetsgrupperna, och samtidigt vill de inkludera

dem i samhället genom att bidra till att de ska fungera som självständiga grupper. Folkpartiet

tycker att invandrare berikar Sverige och att de bidrar väldigt mycket till den svenska

utvecklingen. Detta tyder mycket på att Folkpartiet har en mångkulturell invandrarepolitik.

Detta anses vara en stor förändring för Folkpartiet.
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5. Avslutning
5.1. Slutsats

I slutsatsen börjar jag med att ta upp dessa tre frågor: Vilka invandrarpolitiska idéer uttrycker

Folkpartiet i sina partiprogram respektive riskdagsmotionerna under perioden 1990-2009? I

anslutning till den frågan tar jag även upp likheter och skillnader i invandrarpolitiken hos

Folkpartiet. Nästa fråga är: När har viktiga förändringar skett i Folkpartiets invandrarpolitik?

Och huvudfrågan är: Har Folkpartiets invandrarpolitik förändrats 1990-2009 utifrån

partiprogrammen och motionerna? Denna fråga besvarar jag sist, eftersom svaret kommer

fram i min behandling av alla de andra frågorna.

Vilka invandrarpolitiska idéer uttrycker Folkpartiet i sina partiprogram

respektive Riksdagsmotionerna under tidsperioden 1990-2009?

Folkpartiet, enligt sina partiprogram från 1990 och 1997, har en kulturell och

inkluderande politik, samt ett generellt synsätt. Det innebär att Folkpartiet vill stödja alla

kulturer samt religiösa verksamheter på samma villkor. Folkpartiet anser att invandrare måste

inkluderas i samhället respektive i det politiska livet. Invandrare kan bidra till nya sätt att se

på verkligheten och inte minst bidra till Sveriges utveckling i framtiden. Folkpartiet har

en identitetspolitik eftersom minoritetsgruppen respektive majoritetsgruppen har samma rätt

till stöd under samma villkor. Viktigast är att medverka i en identitetskapande

gruppgemenskap men fortfarande är villkoren för alla lika för den typen

av sammanslutningar.

Folkpartiet, enligt sina partiprogram 2003, 2007 och 2009, utgår från att man skall stödja

samtliga kulturer i Sverige, majoritetsgruppen och minoritetsgrupperna. Kulturell politik är

vad partiet anser vara lämpligt, eftersom minoritetskulturerna bidrar till Sveriges utveckling.

Partiet anser att en inkluderande politik är ett viktigt medel för att minoritetsgrupperna ska få

samma möjligheter som majoriteten, framför allt i den politiska sfären. Folkpartiet anser att

en selektiv politik är ett bra medel att hjälpa minoritetsgrupperna genom att ge dem särskild

hjälp att medverka i samhället. En mångkulturell politik är vad Folkpartiet förespråkar i sitt

partiprogram samt i sin invandrarpolitik.



43

Folkpartiets motion i Riksdagen 1994/95 som hävdar att Sverige har förändrats de senaste

åren och har gått från ett homogent samhälle till en nation med många hundra språk utan

några allvarliga problem. Invandrarna bidrar till den svenska utvecklingen med sin bakgrund

och sina erfarenheter. I den motionen är Folkpartiet väldigt tydligt och utsagorna

överensstämmer med partiprogrammet gällande invandrarpolitiken så som Folkpartiet

framfört den under samma tidsperiod 1990-95. Folkpartiets motion i riksdagen 2002 ställer

krav på invandrare att genomgå språkliga tester för att bli godtagbara för svenskt

medborgarskap, och samtidigt ställer Folkpartiet krav på att de skall vara aktiva arbetssökande

annars riskerar de att förlora sitt socialbidrag. Denna motion överensstämmer inte med

Folkpartiets partiprogram eller den andra motionen i riksdagen från samma tidsperiod.

Folkpartiets motion i riksdagen 2003 om att ett samarbete mellan de offentliga sektorerna och

de tunga aktörerna i samhället respektive invandrarorganisationerna är väldigt viktig, och det

också för att för minska segrationen i landet. Under tidsperioden 1995-2000 startade några

invandrargrupper EU-projekt för effektiv integration i arbetslivet. Resultatet blev utmärkt.

Många nya företag startades av invandrare. Liknade verksamheter är nästan overkliga idag,

det som kommuner och arbetsförmedlingar gör idag är att dra in alla möjligheter och inga

pengar eller möjligheter finns kvar för invandrargrupper. ”Kan ett samhälle som inte erkänner

minoriteternas rätt till egen makt betraktas som demokratiskt?” skriver Folkpartiet.

Folkpartiets motion i riksdagen och partiprogrammet överensstämmer väldigt tydligt med

varandra här under samma tidsperiod.

Vilka likheter och skillnader finns hos Folkpartiets invandrarpolitik under

perioden 1990-2009?

Folkpartiet (1990,1997) ger stöd till både minoriteter respektive majoriteten på samma villkor

och menar att alla har samma rättigheter och skyldigheter i samhället. Det stöd som alla har

tillgång till är till för alla utan några som helst krav. Viktigast är att alla medverkar i en

gemenskapsidentitet. Folkpartiet (1990, 1997) har en kulturell, inkluderande och generell

politisk syn. Detta är ett uttryck för en identitetspolitisk invandrarpolitik. Folkpartiet (2003,

2007, 2009) Folkpartiet har en kulturell, inkluderande och selektiv politik och dessa
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dimensioner är ett uttryck för en mångkulturell invandrarpolitik. Folkpartiet under 90-talet har

en och samma politik medan politiken 2003, 2007 och 2009 skiljer sig från ovannämnda

politik.

När har viktiga förändringar skett angående Folkpartiets invandrarpolitik under
tidsperiod 1990-2009?

De stora förändringar som Folkpartiet har genomgått syns dels genom att Folkpartiet kom ut

med en motion 2002 om att språkliga tester skall vara ett kriterium för att bedöma invandrare

som söker svenskt medborgarskap. Dels gick Folkpartiet från att först ha hävdat en kulturell,

inkluderande och generell identitetspolitik som invandrarpolitik under 90-talet till att år 2003

hävda en kulturell, inkluderande men selektiv politik, en mångkulturell invandrarpolitik.

Har Folkpartiets invandrarpolitik förändrats under tidsperioden 1990-2009?

Ja, Folkpartiets invandrarpolitik har förändrat under 1990-2009. Genom min analys fick jag se

att Folkpartiet (2003,2007,2009) har fått en kulturell, inkluderande men selektiv

mångkulturell invandrarpolitik. År 1990 respektive1997 hade Folkpartiet en kulturell,

inkluderande och generell politik. Enligt dessa tre dimensioner går det att placera partiet

under kategorin invandrarpolitik som är en identitetspolitik. Folkpartiet har även förespråkat

motioner som går emot deras egen dominerande invandrarpolitik genom att exempelvis ställa

krav på invandrare om att de måste genomgå språkliga tester för att förtjäna medborgarskap,

samtidig hade de en identitets invandrarepolitik och ett år senare gick de över från att

förespråka en identitetspolitik till att förespråka en mångkulturell politik.
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