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”Vi måste förbättra integrationspolitiken”
Kristdemokraterna har länge kämpat 
för en migrationspolitik som bygger 
på öppenhet. Som respekterar asyl-
rätten och värnar de värden och prin-
ciper som skyddsgrunderna bygger 
på. Det kommer vi att fortsätta med. 
Men vi som står för öppenhet och 
generositet behöver ge bättre svar på 
hur vi möter problem med flykting-
mottagandet. Annars riskerar vi att 
resultatet blir att dörrarna till Sverige 
stängs. 
 
”Bilderna blir nästan omöjliga att ta in. 
Halshuggningar. Pojkar med vapen. 
Drunknade i Medelhavet. Mammor 
och pappor som bär på blodiga barn. 
Jag tänker att de borde gråta mer. 
Både mammorna och papporna och 
barnen. I stället är blickarna tomma. 
En del kommer till Sverige. En liten 
procent av de som flyr, men ändå ett 
stort antal. Här blir de en volym. En 
överskriden prognos. Ett inrikes-
politiskt slagträ.” Så börjar den DN 
debattartikel där Göran Hägglund tog 
steget och började diskutera Sveriges 
integrationspolitik. Under december 
och januari har Hägglund presenterat 
6 förslag till bättre integration. 

 

1. Genom att sänka 
etableringsersättningen något och 
införa ett etableringsavdrag som 
innebär att en nyanländ kan tjäna 
100 000 kr/år utan att betala skatt 
blir incitamentet att arbeta större. 
2. Den som beviljas asyl i Sverige 
bör som huvudregel ges ett uppe-
hållstillstånd som gäller i tre år i 
stället för att, som i dag, få ett 
permanent uppehållstillstånd. Om 
skyddsbehovet kvarstår efter tre 
år permanentas uppehållstillstånd-
et. Den som under de första tre 
åren har etablerat sig på arbets-
marknaden ges ett permanent 
uppehållstillstånd även om 
skyddsbehovet inte skulle kvarstå. 
3. Ett allvarligt hinder för snabb 
integration är de långa vänte-
tiderna hos Migrationsverket. 
Ansökningarna från länder som 
kan betecknas som säkra, från 
vilka nästan alla ansökningar 
avslås bör behandlas snabbare. 
4. Skrota ”egetboende (ebo)-
lagen”. Sedan 1994 har 
asylsökande samma rätt till 
dagersättning oavsett om de väljer 

Distriktsstämma  
med fokus på 
framtiden 

att bo i Migrationsverkets 
boende eller ordnar eget 
boende (ebo). Trots namnet har 
ebo blivit inneboende, inte eget 
boende. Konsekvensen är 
trångboddhet, frekventa flyttar 
och socialt utanförskap. 
5. För att snabbt minska 
trångboddheten och kostna-
derna bör staten kunna ge 
hyresgarantier för byggande av 
moderna modulbostäder med 
tidsbegränsade bygglov. På så 
sätt skulle den akuta bostads-
bristen kunna avhjälpas. 
6. För att underlätta för ny-
anländas etablering men också 
för att minska arbets-lösheten i 
stort behövs fler fungerande 
arbetsmarknadsregioner utanför 
storstadsområdena. Vi vill att 
trafikhuvudmännen ska möjlig-
göra arbetspendling mellan 
orter där det finns bostäder 
respektive jobb. 
”Jag kommer att återkomma 
med ytterligare förslag. Både 
Sverige och de människor som 
flyr hit förtjänar bättre än 
politiker som håller fast vid 
lösningar som inte längre 
fungerar,” avslutar Hägglund. 

Val av distriktsstyrelse, 
rikstingsombud, ord-
förande etc men framför 
allt fokus på FRAMTIDEN! 

Lördag den 21 mars inbjuds alla 
medlemmar till en dag i Jönköping med 
fokus på hur vi under 4 år, på bästa sätt 
förbereder oss för att vinna val 2018. 
 
Detaljer om program kommer inom kort, 
men boka in den 21 mars i kalendern 
redan nu. 

KOM & PÅVERKA!
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På gång i Värnamoavdelningen
18 februari Årets vitsippspris delas ut på än så länge hemlig 

plats 
21-22 februari Kommun- och landstingspolitiska dagar i Örebro 
21 mars Distriktsstämma i Jönköping 
25 april Marknad i Värnamo 
25 april Extra Riksting i Stockholm 
En vårkväll Medlemsmöte på Rydaholms värdshus 
 
 
Styrelsemöten 24 februari klockan 17 (extra), 16 mars, 20 april, 

1 juni 
Gruppmöten 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 juni 
 
 
Aktuell information finns i kalendern på vår hemsida: 
varnamo.kristdemokraterna.se  

Energisk pep talk av distriktsordförande Andreas Carlson från Mullsjö, ett 
uttalande om momsbeskattningen för second handbutiker och en 
vidareskickad motion om alternativ till kärnenergi. Det är några resultat 
av årsmötet på Värnamo Energi. 
 
Till nya styrelseledamöter på två år valdes Gunnar Crona (kassör), Håkan 
Johansson, Gunnel Youngström, Torbjörn Eriksson, Lena Freij 
(sekreterare) och Bernt Olsson. 
 
Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Christer Fjordevik (vice ordförande), 
Camilla Rinaldo Miller (ordförande), Patrik Ekwall och Xhilda Bushati är 
valda till årsmötet 2016. 
 
Leif Bäckrud, Mario Mikulic, Peter Johnsson, Marianne Svensson, Lars-
Evert Jonsson och Monica Johnsson valdes till ersättare i styrelsen. 
 
Efter det att Göran Hägglund aviserade att han avgår som partiledare har 
styrelsen fått brev från partiets valberedning om att det är möjligt att 
nominera kandidater till partiordförande-, presidium- och styrelse. 
Årsmötet diskuterade och kom fram till att man vill låta alla medlemmar 
delta i nomineringsprocessen och skicka in sina förslag till ett extra 
styrelsemöte. 

Årsmöte med mycket energi 

 
Bertil Pettersson, Herrmy Nenkert 
Pettersson och Christer Fjordevik har 
skrivit en rikstingsmotion om att 
utreda alternativ till kärnkraften. 
 

Uttalande 
Civilsamhället ska värnas och växa! 
Kristdemokraterna Värnamo vill att 
regeringen ändrar reglerna så att 
second handverksamhet vars 
överskott går till hjälpverksamhet 
befrias från moms. Sverige har inte 
råd med ett försvagat civilsamhälle! 

Inför valet av ny partiledning har vi i 
Värnamo valt en öppen process. Alla 
medlemmar får nominera partiledare och 
styrelseledamöter. Sedan ställer ett extra 
styrelsemöte samman förslagen och 
skickar dem till partiets valberedning. 
 
Skicka dina förslag på ny partiledare 
och/eller partistyrelseledamöter till någon 
av kontaktvägarna nedan så att de är 
framme senast fredagen den 20 februari! 
 
• Post: Kristdemokraterna Värnamo, 

Pilgatan 30, 331 30 Värnamo 
• Mail: varnamo@kristdemokraterna.se 
• Tel/sms: 070-2580018 (ordförande) 

Nominera ny partiledare! 


