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Flykting, Migration och Utlandsbistånd

Politiska särintressen och egenintressen försöker få nationens medborgare att tro att asylrätt,
flykting och utlandsbistånd är givet av en högre makt och därför inte får ifrågasättas.
Årtionden av ytterst tvivelaktig integrering och politik förd av svenska politiker och
organisationer har skapat sociala problem och betydande kulturella spänningar i samhället.
Det kan inte nonchaleras att spänningar och motsättningar inom nationen mellan grupper ökar
och på sikt innebär betydande instabilitet och påfrestningar för samhället.
Under nationella konflikter eller andra former av obekväma levnadsbetingelser så är det är i
vissa fall välutbildade och rika som lämnar sina hemländer trots att dessa saknar
flyktingstatus. När vi i många fall på tvivelaktiga grunder ger välutbildade och ekonomiskt
starka personer asyl i Sverige bidrar vi till att öka problemen för asylanternas hemländers
sociala och ekonomiska utveckling.
Parallellt har människosmugglare etablerats och gynnas av svensk naivitet.
Människosmugglare bedriver en hänsynslös handel med människor som lämnar förhållanden
i sina hemländer och försöker skapa en ny tillvaro i Europa. Enorma förtjänster går rakt ned
i hänsynslöshetens bankkonton.
Partiets uppfattning är att flyktings, migrations och utlandsbistånd från många utgångspunkter
har totalhavererat och styrs av särintressen och egenintressen. Successivt har svensk migration
och flyktinghjälp förändrats i sin bas till att i dag snarare liknas vid totalt sammanbrott.
Flykting, migration och utlandsbistånd har blivit en öppen arena för politiska partiers
egenintressen och hänsynslösa jakt på presumtiva väljare.
Ny regel för ensamkommande skall fortsättningsvis vara att efter uppnådd 18 års ålder skall en ny
prövning göras efter det vanliga regelverket gällande asylsökande, utan speciellt ömmande skäl samt att
anhöriginvandring inte är eller blir aktuellt innan en 18 års prövning är klar.
Individ som fått uppehållstillstånd av andra skäl såsom homosexualitet, förföljelse av politisk art,
dödsstraff, tortyr eller omänsklig förföljelse, skall inte ges möjlighet till anhöriginvandring.
Individ som fått avslag på asylansökan skall få ett utvisningsbeslut, detta medför att individen kan
registreras enligt Schengen Information System (SIS) och omöjliggöra vidare försök att söka asyl inom
Schengen området. Det innebär även att utvisningsbeslutet inresa i Schengen och att en överträdelse är
direkt straffbar.
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Framstegspartiet har en öppen inställning till flyktingar och vill införa tillfälliga
uppehållstillstånd (TUT) för nödställda som drabbats av konflikter och inbördeskrig. I
samband med tillfälligt uppehållstillstånd påtalas även för individen att kraven för att
kunna få beviljat permanent uppehållstillstånd (PUT) eller anhöriginvandring är att den
som ansöker om (PUT) inte får förekomma i nationella eller internationella
belastningsregister. Vidare skall flyktingen varit självförsörjande i minst fyra år, samt efter
erlagda och godkända språktester påvisat att denne kan förstå och göra sig förstådd i text och
tal på Svenska.
Asylsökande som redan beviljats uppehållstillstånd (visum friheten), skall inte få flytta runt
mellan europeiska länder innan PUT är godkänt. Visiter till landet man påstått sig flytt ifrån är
inte heller ovanligt. Sådant bör enligt Frp tendera i rött kort och utvisning.
Assimilering skall vara en självklarhet för att tydliggöra likvärdigheten mellan svenskar och
invandrare och är avgörande för att förebygga konflikter. Assimilering och frivillig integrering
på svenskarnas villkor har varit en självklarhet under århundraden i vårt lands historia.
Flyktingen skall frivilligt, utan dröjsmål och på egen bekostnad återvända till sitt
ursprungsland så snart som landet bedöms vara säkert att återvända till. Denna attityd är
rimlig inom en globaliserad värld, tyvärr har den därmed kommit att utnyttjas av mindre
nogräknade verksamheter.
Vi vill även införa ekonomisk underhålls skyldighet vid anhöriginvandring.
Familjeåterförening skall inte vara självklart i Sverige, vi skall i första hand hjälpa referenspersonen att
återförenas i tryggt tredje land om de anhöriga befinner sig i ett land utan asylbehov.
Frp kommer att kräva att inga avsteg från Dublin förordningen kan eller får ske.
Överklagande tiden vid avslagsbeslut skall sänkas till en vecka. Och alla individer med ett
avslagsbeslut skall vidare befordras till ett speciellt upprättat utvisningsförvar.
Asylsökande skall möjlig göras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas
av den asylsökande själv.
Frp kommer att kräva att EBO rivs upp och att det tydlig görs att det är staten och ingen annan som
tillhandahåller boställen.
Vi vill kriminalisera att asylsökande flyr utvisningsbeslut och uppehåller sig illegalt i Sverige. Ingen
skall få använda Sverige som fristad för undflyende av utförda krigshandlingar, mord, terror och andra
grova brott.
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Framstegspartiet vill centralisera asylmottagandet till ett fåtal stora mottagningscentra dit alla
asylsökanden tas emot och utreds av kunnig expertis. Alla som söker asyl ska placeras där utan
möjlighet att kunna lämna centret förrän deras identitet, hälsa, ålder och asylskäl med säkerhet kunnat
fastställas och deras sak prövats av Migrationsverket. Frp vill införa identitetskontroll med fotografi,
DNA, fingeravtryck och sjukvårdskontroll redan vid ankomst. Detta DNA register skall i framtiden
utökas och innehålla varenda individ boende i Sverige. Asylsökande skall möjliggöras en överklagan
med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv. Vid ett
avvisningsbeslut så skall det omedelbart verkställas utan möjlighet att ytterligare kunna överklaga
beslutet.
De befintliga byggnaderna såsom nedlagda kaserner t.ex. (Landet har ett antal sådana komplex) skulle
kunna byggas om rent säkerhetsmässigt för att bli funktionsdugliga. Finns det ytterligare behov kan det
bli tal om nybyggnationer, alt upprustning av befintliga. Beväpnad militär och värnpliktiga kan här
också göra nytta inom landets gränser med bevakning, tillsyn och viss skötsel vid och i dessa
anläggningar. Det skulle kännas tryggt för alla inte minst för de boende på mottagningscentren som då
skulle slippa känna sig hotade av oförklarliga ”mörka krafter” och angripare utifrån.
Eftersom tiden på mottagningscentren för att få sin sak prövad av Migrationsverket kan bli ganska lång
och sysslolöshet är psykiskt nedbrytande så föreslår vi att alla som vistas där obligatoriskt skall delta i
kurser om svenska språket, kultur, lagar, regler och värderingar. Ett aktivt deltagande skulle kanske
t.o.m. kunna vägas in vid Migrationsverkets bedömning av den asylsökanden. Den som inte deltagit
eller varit närvarande har med all önskad tydlighet visat ointresse att vilja anpassa sig och bo i landet.
Vikten av ovan nämnda förslag från Framstegspartiet framgår med all önskvärd tydlighet eftersom
händelser som t.ex. IKEA morden (i Västerås den 10 augusti 2015) aldrig kunnat ske om myndigheten
skött sitt jobb eller om en förvaringsmodell med mottagningscentra enl. vårt förslag hade
implementerats.
Asylsökande som avviker från utvisningsbeslut skall fråntas möjligheten att ansöka ytterligare en gång
efter utgången tid för utvisningsbeslut. Utresehandlingar skall framläggas innan ny möjlighet ges.
Asylsökande som begår brott skall efter fällande dom omedelbart utvisas ur landet och ev. avtjäna sitt
straff i sitt hemland.
Framstegspartiet vill att regeln om att inte utvisas om dödsdom föreligger i hemlandet skall tas bort om
det med största sannolikhet kan påvisas att vederbörande varit aktiv i krigsförbrytelser, mord, terrorism
eller andra grova likställande brott.
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Framstegspartiet står för nedanstående att-satser.


Att människor som flyr från svältkatastrofer, inbördeskrig och naturkatastrofer får
hjälp i första hand genom FN:s biståndsorganisationer eller andra godkända
organisationer i konfliktens eller katastrofens närområde. Genom ovanstående
organisationer i samverkan och samordning med migrationsenheterna i Sverige
bereder plats för hjälpsökande i vårt land utan inblandning av
människosmugglares vidriga hantering.



Att flykting och utlandsbistånd samordnas med övriga EU länder.



Att Sverige går i första ledet och bekämpar människosmuggling på alla nivåer
såväl nationellt som inom EU.



Att regeringen förstärker bekämpningen av människosmugglarorganisationer med
säte inom landet.



Att Svenska staten och regeringen, tar fullt ekonomiskt och socialt ansvar för
flyktingar som erhållit uppehållstillstånd.



Att verka för en anständighetens gräns som inte spiller av till fördel för verksamheter
som exploaterar och skor sig på den nödställdes bekostnad inom landet.



Att asylsökande som önskar uppehållstillstånd, i första hand skall styrka sin identitet.
Om inte detta är möjligt skall den asylsökande bistå myndighetens handläggare med
att utan dröjsmål styrka sin identitet.



Att fingeravtryck och allmän hälsokontroll införs för alla asylsökande.
Framstegspartiet ser inget nedsättande i att en asylsökande ges möjlighet till en god
medicinsk kontroll av sin fysiska hälsa. Om den asylsökande bär på en sjukdom eller
andra åkommor av allvarligare karaktär kan god medicinsk vård sättas in i tid och
skall sättas in såväl för den enskilde som för samhällets skydd och säkerhet.



Att assimilering av nyanlända skall vara ett ovillkorligt krav. Svenska medborgare
skall inte med lagens hjälp eller andra politiska beslut kunna påtvingas att anpassa sig
(integreras). All integrering skall ske på frivillighetens väg som en naturlig
samhällsutveckling.
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