Är dagens
invandringspolitik
bra för Sverige?

VALLÖFTE

En kraftig begränsning av asyl-och anhöriginvandringens omfattning till en nivå
som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.

Arbetskraftsinvandring behövs inte så länge
andelen i arbetsför ålder som inte arbetar ökar.
Vi bör utbilda och sätta i arbete den resurs vi
redan har. I landet är 5,9 miljoner i arbetsför
ålder, av dessa är 1,9 miljoner ej i arbete och
samtidigt ej arbetslösa.
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VALLÖFTE
En återgång till den assimileringspolitik
som gällde fram till mitten av 1970-talet
och som innebär att det är invandrarna
som skall anpassa sig till det svenska
samhället och inte tvärtom.

Världens befolkning ökar med över en procent per år. 1970 fanns det 3,69 miljarder
människor, snart är vi 7 miljarder.
Att hejda befolkningstillväxten i världen är
nödvändigt, den skapar i grunden problemen.

Källor: SCB

Den oansvariga invandringspolitiken slukar enorma belopp. Svenska hjälpinsatser i
hemländerna skulle ge mångdubbel effekt.
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VALLÖFTE

Ett kraftigt utökat stöd till FN s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals verkligt nödlidande flyktingar i världen som
saknar möjligheter och resurser att ta sig
ifrån konfliktområdenas närhet.

Samma år utvandrade 22 508 personer som
ej är födda i Sverige.
Följ satsningen till riksdagen:

Mellan 2005 och 2009 gav Sverige uppehållstillstånd till 219 688 asyl- och anhöriginvandrare. I Danmark var siffran 29 654 och i Finland 5 894.

År 2009 invandrade 102 280 personer varav
83 763 med utländska medborgarskap. En
del av invandrarna med svenska medborgarskap är födda utomlands.

