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Tillit och gemenskap
Sverige är ett land att vara stolt över. Tilliten mellan människor är i ett internationellt perspektiv
hög. Värden som frihet, trygghet och jämlikhet har genom tidigare generationers ansträngningar
kommit att prägla vårt samhälle. Nu genomgår vi dock en värderingskris där dessa grundläggande
värden utmanas på flera områden i vårt samhälle.
Den bank av tillit, sammanhållning och gemensamma värderingar som har varit vårt lands stora
dolda tillgångar urholkas. Vi behöver slå vakt om dessa för att vårt samhälle ska kunna stå starkt
framöver.
Sverige har under de senaste åren tagit ett stort ansvar för människor på flykt. Tyvärr står det
klart att vi välkomnar människor hit men inte hem. De blir inte en del av samhällsgemenskapen
utan fastnar istället i långvarigt utanförskap. Sverige uppvisar dessvärre dåliga resultat vad gäller
integration. Andelen utrikesfödda i arbetslöshet var 21,2 procent i maj 2016 motsvarande siffra
för inrikes födda var 4,2 procent.
Bristen på egen försörjning bidrar till trångboddhet och barnfattigdom. 45 procent av
utomeuropeiska invandrare bor i en bostad med fler än en person per rum. Nästan vart tredje
barn med utländsk bakgrund lever i ekonomisk utsatthet. Närmare sju av tio barnfamiljer som
uppbär försörjningsstöd har utländsk bakgrund. Av de invandrade elever som börjar i svensk
skola i årskurs 6-9 så uppnår 3 av 4 inte gymnasiebehörighet. I 53 så kallade ”utsatta
bostadsområden” har polisen stora problem med brottslighet. Av dessa 53 områden klassas 15
som ”särskilt utsatta områden” och där det i praktiken existerar parallella samhällsstrukturer där
polisen inte kan upprätthålla lag och ordning.
Sverige ska vara ett land av hopp och möjligheter, inte hopplöshet och utanförskap. De som
kommer till vårt land ska erbjudas en snabb väg in i samhällsgemenskapen. Vi vill ha ett samhälle
där alla människor gör sin del, får vara med och bidra och arbeta 100 procent av sin förmåga. Vi
behöver ta tillvara på människors inneboende drivkraft och vilja att bygga en trygg framtid i sitt
nya hemland.

Bryt utanförskap och passivitet
Utanförskapet drivs av klyftan mellan kraven och behoven på arbetsmarknaden och färdigheterna
hos de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har idag barn som själva har gått till
skolan varje dag i nio års tid men som aldrig fått se sina föräldrar gå till en arbetsplats. De får
aldrig inom sin egen familj se den glädje som kommer ur att kunna försörja sig själv. Dessa barn
får inte se att hårt arbete lönar sig.

Inför introduktionsanställningar
Det kommer inte att vara möjligt att enbart genom utbildning bryta utanförskapet. Därför behövs
fler enkla jobb på svensk arbetsmarknad. Vi vill införa en ny anställningsform –
introduktionsanställningar. En introduktionsanställning ska vara som en vanlig anställning med
den skillnaden att ingångslönen får vara 75 procent av lägsta lön eller ingångslön enligt
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kollektivavtal. Detta bygger på att 25 procent av arbetstiden förväntas gå åt till att praktiskt eller
teoretiskt lära sig jobbet på jobbet.
Introduktionsanställningar är ingen arbetsmarknadsåtgärd. En introduktionsanställning medför
ingen extra byråkrati. Inga subventioner utgår och ingen återredovisning behöver därför ske till
arbetsförmedlingen.
Lägstalönerna har stigit snabbt de senaste åren. Den som genom vår reform skulle få ett jobb,
inom exempelvis handeln, med 75 procent av nuvarande lägstalön skulle därför ha en högre
reallön än den som hade samma jobb med 100 procents lön för tio år sedan.

Inför arbetskrav för försörjningsstöd
Långvarig arbetslöshet påverkar självkänslan och riskerar att leda till minskad sökaktivitet och
passivitet. Att bryta passivisering är viktigt för att kunna bekämpa utanförskapet. Därför vill vi
införa arbetskrav för möjligheten att få försörjningsstöd. Arbetskravet ska motsvara 20 timmar
per vecka och omfattar den som mottar försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) på grund av
långvarig arbetslöshet och som har haft försörjningsstöd i minst 3 månader.
Arbetskravet ska vara oavlönat samhällsnyttigt arbete och kan utföras inom ideella föreningar,
hjälporganisationer eller kommunal verksamhet. Den enskilde kan också komma med egna
förslag. Arbetsplatsen får inte vara vinstdriven. Troligtvis kommer nya sätt att bidra behöva
utvecklas inom kommunerna för att möta behovet av arbetskrav.
Arbetskravet ska inte omfatta personer som mottar försörjningsstöd p.g.a. sjukdom eller som
uppbär annan aktivitet, exempelvis de som har ett arbete, personer som tar ut föräldrapenning,
eller personer som genomgår praktik.

Inför asylprogram:
Tidigarelagd utbildningsstart och arbetskrav vid asylboende

Asylsökande försätts idag i en lång väntan på handläggning av sin asylansökan och en lång tid av
ovisshet och passivitet som följd. Människors inneboende drivkraft och hopp om att bygga ett
bättre liv och framtid riskerar att avta ju längre tiden går.
Kristdemokraterna vill möta detta genom att redan direkt på asylboenden förlägga den utbildning
(SFI och samhällsorientering) nyanlända erbjuds. Därför vill vi införa krav på att en asylsökande
ska delta i 15 timmars språkutbildning och 9 timmar samhällsinformation i veckan. En kraftigt
kortad etableringstid är något som är bra för både den enskilda människan och samhället i stort.
På sikt överväger det de extra kostnader som detta medför.
Därutöver ska en asylsökande ha arbetskrav om 16 timmar i veckan vid det egna asylboendet.
Det innebär att den asylsökande förväntas bidra med t ex lokalvård, matservering, trädgårdsarbete
och vaktmästartjänster. Uppgifter som idag åligger asylboendets personal att sköta. Den som inte
deltar i sin utbildning eller uppfyller arbetskravet kan få sin dagersättning nedsatt.
Vi föreslår också att asylsökande som får ett reguljärt arbete ges ett fribelopp om 3 000 kronor
som den enskilde kan tjäna per månad innan dagersättningen minskas.
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Trygghet för alla
Sverige ska vara ett land där vanliga människor ges utrymme att leva sina liv i frihet, trygghet och
rättvisa. I dag ser vi hur verkligheten på flera håll är en annan, inte minst i våra
utanförskapsområden. För att dessa områden ska lyfta behövs socialt och ideellt engagemang.
För att engagemanget ska ge effekt måste de nedbrytande krafterna stoppas. Utan ordning är det
den tysta majoritet i de här områdena som drabbas när otryggheten hindrar dem från att leva sina
liv i frihet.

Fler poliser med bättre verktyg
För att återskapa ordningen i våra utsatta områden krävs fler poliser och fler befogenheter för
poliserna. Fotpatrullerande poliser måste finnas på plats – och helst ett lokalt poliskontor – för
att bygga relationer och återvinna respekt och förtroende hos de boende. Därför föreslår vi 2600
fler polisanställda, varav 2100 nya poliser och 500 civilanställda, vilket kommer öka antalet poliser
i yttre tjänst.
Men polisiär närvaro räcker inte. Polisen måste också ha de verktyg som är nödvändiga för att
kunna fånga de som begår brott – en förutsättning för fler fällande domar. Situationer där stora
grupper ungdomar kastar sten mot polis utan att någon häktas och döms underminerar polisens
förmåga att upprätthålla respekt för lagen. Därför måste polisen få modern utrustning och
alternativa icke-dödliga vapen för att kunna gripa våldsverkare.

Gör det lättare att stoppa kränkningar vid asylboenden
De förtryck som människor utsatts för i andra länder ska de inte behöva återuppleva i Sverige.
Därför är det mycket allvarligt att många asylsökande nu vittnar om den otrygghet som möter
dem på asylboenden en plats som ska kunna vara deras fristad. Vi anser därför att personalen vid
boendena få större befogenheter. Redan idag kan de begära att en person som agerar hotfullt eller
kränkande omplaceras men vi vill också ge dem rätten att dra in dagsersättning eller – i yttersta
fall – hänvisa personer till att skaffa eget boende.

Inför nya lagar mot hedersbrott
Förtryck i hederns namn begränsar och kontrollerar människor och drabbar särskilt kvinnor i
utanförskapsområden. Kristdemokraterna vill särreglera hedersbrott i brottsbalken.
Vi vill också förstärka vårt arbete mot barnäktenskap. Vi vill ge svenska utrikesdepartementet
verktyg att, genom avtal med andra länder och i samarbete med deras polisväsende, åka hämta
hem barn som förts ut ur Sverige för att giftas bort. Parallellt med detta ska vi sätta press på
föräldrarna i Sverige. Vid misstanke om att ett barn förts ut ur landet för tvångsgifte ska en
domstol kunna utfärda en order om att barnet innan en viss tid (ofta 48 timmar) ska återföras
eller påbörja hemresa. Om föräldrarna vägrar ska de kunna dömas till fängelse.
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En skola som håller samman
Skolan är den enda offentliga institution som genom vardaglig kontakt kan överföra goda
värderingar. Samtidigt behöver nyanlända elever ofta extra stöd för att kunna ta till sig både av
den kunskap, bildning och värden som skolan står för.
Tillsammans med Alliansen har vi föreslagit:
-

Högre lön till skickliga lärare i de skolor som har störst utmaningar.
Inför ett aktivt skolval för att säkerställa att alla elever ges möjlighet att använda denna
rättighet vill vi att ett aktivt skolval införs i Sveriges samtliga kommuner.
Prioriterad timplan för nyanlända.
Ökat utbildningsfokus under sommaren för nyanlända elever.

Låt kulturen överföra skolans värdegrund
Inte minst skolan behöver förnya sitt arbete med att förmedla våra värden till nästa generation.
Värden är dock inget som man kan lära ut som eget ämne eller studera som en
multiplikationstabell. De behöver förmedlas på ett sätt som berör och ger djup, det sker bäst
genom kultur och litteratur. Därför vill vi introducera en klassikerlista, eller kanon, i skolan som
består av centrala verk som varit med och formerat vår förståelse för den etik som förvaltats av
kristen tradition och västerländsk humanism.
Denna litteraturlista ska inte begränsas till att användas inom enbart svenskundervisningen utan
användas brett över de humanistiska ämnena. Förutom att bidra till en förmedla en gemensam
värdegrund skulle en klassikerlista också ge en grundläggande bildning.

Satsningar för att nå de svagaste eleverna
Den svenska skolan har ställts inför nya utmaningar när det under kort tid kommit ett stort antal
nyanlända barn. Flera åtgärder behövs därför för att säkra kvaliteten i skolan och att
undervisningen når fram till alla elever. Under lång tid har det varit brist på specialpedagoger och
speciallärare, det innebär att barn som behöver särskilt stöd inte får det. Vi vill ha 6 000 fler
speciallärare.
För att de nyanlända barnen ska kunna tillgodogöra sig den ordinarie utbildningen i skolan krävs
det att de lär sig svenska snabbt. Det kräver särskilt stöd tidigt. Därför föreslår vi en satsning som
innebär att 3 000 lärare utbildas i ämnet svenska som andra språk.
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