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Annie Lööf i Ekots lördagsintervju 24 februari 2018
I presenta1onen av Ekots lördagsintervju med Centerpar1ets ledare Annie Lööf sägs följande:
Sedan (M) by,e par/ledare i höstas har Centerpar/ets höga opinionssiﬀror sjunkit. Många
väljare som lämnade Moderaterna för Centerpar/et har nu återvänt /ll (M). Vad betyder det
för Centerpar/et, och vilka utmaningar står par/et inför?
Intervjun med Anne Lööf (AL) görs av programledaren Monica Saarinen (MS). Här är den del
ur intervjun som handlar om migra1onsområdet, med kommentarer.

MS: Moderaterna föreslog ju nyligen aC invandringens kostnader ska redovisas tydligare. Vad
tycker du om det?
AL: Ja men det görs ju fak1skt varje år i den budget som regeringen lägger fram och jag tycker
aC det är vik1gt aC man redovisar kostnader precis på samma säC som man också pratar om
vinster med invandringen. Från Centerpar1ets sida så har ju vi under de senaste åren pekat på
just hur vi kan eﬀek1visera just kostnaderna som har samband med etablering i Sverige, 1ll
exempel.
Kommentar: Annie Lööf vet - eller borde veta - a, det absolut inte är så a, alla kostnader
som uppkommer i samband med asyl- och anhöriginvandring ﬁnns med i statens budget.
Långt därifrån. Det är därför inte hederligt a, enbart hänvisa /ll den. A, kostnaderna
redovisas tydligare är e, helt rimligt krav. Ska,ebetalarna har rä, a, få veta hur stora
dessa är, på samma sä, som de har rä, a, få veta kostnaderna för andra samhällsområden.
MS: Så det här är ingen1ng kontroversiellt, tycker du?
AL: Nej, det är ingen1ng kontroversiellt, men däremot så reagerade vi över tonläget i den
intervjun. Vi tyckte aC det var för fränt och aC man enbart ville se kostnaderna med invandringen. Det är också vik1gt aC ha eC balanserat och nyanserat tonläge och lyZa både de
kostnader som kan uppstå vad gäller moCagandet och etablering men också de vinster som
kommer i och med ﬂer händer i välfärden och aC människor kommer i arbete.
Kommentar: Det där med ”tonläget” är märkligt. Det är väl ändå det som sägs som är vik/gt,
inte ”tonläget”? Det fanns inget ”fränt” i det som Moderaterna sa och det ﬁnns inte heller
någon regel som säger a, man, varje gång man talar om e, ämne, måste framhålla både
fördelar och nackdelar. Man kan mycket väl - som många gör - välja a, enbart tala om hur bra
det är med stor invandring - ”ﬂer händer i välfärden” (vad som nu menas med det…) etc - och
helt välja bort kostnader och annat som är nega/vt i sammanhanget. På precis samma sä, kan
man välja a, fokusera på just kostnaderna för samhället utan a, framhålla något posi/vt alls.
Och a, det skulle vara ”vik/gt a, ha e, balanserat och nyanserat tonläge” är ju lite ny,;
sådana regler har knappast gällt för poli/ker någonsin överhuvudtaget. Inte heller för Centerpar/et, vars migra/onspolitska talesperson otaliga gånger inte haS e, särskilt ”balanserat och
nyanserat tonläge. ”Kasta inte sten i glashus” kan vara en bra tumregel a, hålla sig /ll.
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Dessutom: A, tala om ”de vinster som kommer i och med ﬂer händer i välfärden och a, människor kommer i arbete” är ju ren gallima/as som man oSa hör poli/ker säga och som det är
märkligt a, inga journalister ställer följdfrågor kring. För om det inte hade kommit en miljon
invandrare under det senaste decenniet så hade det inte behövts ﬂer händer ”i välfärden” (vad
nu dessa händer gör och vilka händer det handlar om är oklart) eSersom det hade funnits färre
som behövde dessa händer. Eller tror poli/ker på allvar a, invandrare inte blir sjuka, inte
behöver opereras, inte behöver rehabilitering, tandvård, hjälpmedel, hemtjänst etc?
MS: Er par1sekreterares kommentar 1ll det här utspelet var aC Moderaterna gör ﬂyk1ngar
1ll… eller invandrare 1ll ”kollek1va syndabockar” för en rad problem. Vad är det för problem
och varför blir de syndabockar i och med eC sådant här uCalande i så fall?
AL: Det som min par1sekreterare lyZe fram var ju aC han såg - och också jag ser det som
problema1skt - när man bara ser det nega1va och problem med den invandring som vi har.
När man förknippar invandringen med social oro, med otrygghet med ökad kriminalitet och
med ökade kostnader. Det är klart aC vi måste se problem som ﬁnns i det svenska samhället,
men när man drar alla invandrare över en kam, då menar vi aC man kommer 1ll en retorisk
återvändsgränd och det är vik1gt aC ha eC vuxet och nyanserat tonläge även i den här frågan.
Kommentar: Bra fråga av MS! Svaret är inte lika bra.
Här säger AL a, ”det är problema/skt när man bara ser det nega/va och problem med den
invandring som vi har”. Hon vet mycket väl a, det inte är sant a, ”man” (Vem? Vilka?) bara
ser det nega/va och problem, men a, som det ser ut i Sverige idag så är det e, ovedersägligt
faktum a, den stora asylinvandringen under kort /d har medfört mängder av problem.
Problem som förändrat Sverige och fortsä,er a, förändra landet på e, irreversibelt sä,. Och
a, de,a sker är en följd av a, ”man” (inklusive Centerpar/et som för inte länge sedan ville ha
helt öppna gränser) inte agerat ansvarsfullt på asylområdet. Som man gjort i de nordiska
grannländerna som ser på Sverige med stor oro och öppet u,rycker a, de
absolut inte vill ha det i sina länder som här.
E, ”vuxet och nyanserat tonläge” eSerlyses igen. Rik/gt vad det är för ”tonläge” som eSerlyses
är svårt a, förstå. Folket, de som levt här i genera/oner och som ser a, deras samhällskontrakt
urholkas alltmer, väljer troligen raka, tydliga, klara och sanningsenliga fakta framför e, diﬀust
”tonläge”.
En språklig kommentar: AL talar oSa - nästan all/d - om ”jag” och ”min/mi,”, som låter som
om hon äger e, företag som heter Centerpar/et. Meningarna börjar oSa med ”jag och mina
medarbetare…” i stället för ”mina medarbetare och jag”. Här talar hon om ”min par/sekreterare” medan det mer normala och även mer sympa/ska vore a, tala om ”vår par/sekreterare”.
Ingen har förmodligen påpekat de,a och därför påpekas det här i all välmening. Det låter
betydligt trevligare a, nämna andra först och a, tänka på a, Centerpar/et inte är e, företag
med en ägare eller e, enkvinnsföretag.
MS: Så skillnaden mellan Centerpar1et och Moderaterna är egentligen aC ni är också
beredda… Ni tycker också aC man ska redovisa kostnaderna, men ni vill lyZa fram vinsterna?
AL: Jag tror fak1skt inte aC det skiljer så himla mycket egentligen utan kostnaderna redovisas ju
idag i statens budget och vi tycker båda aC det är vik1gt aC lyZa fram både de fördelar som
ﬁnns med invandringen… Vi har ju 1ll exempel i både Centerpar1et och Moderaterna en liknande syn vad gäller arbetskraZsinvandring men också vad gäller integra1on. Så det handlar
nog snarare om vilket angreppssäC man hade i den här speciﬁka intervjun och det har vi reC ut
och gåC vidare med.
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Kommentar: Här går AL snabbt över /ll arbetskraSsinvandring och integra/on. Den sista
meningen är otydlig: ”angreppssä,” och ”det har vi re, ut och gå, vidare med”. Ord. Ord. Ord.
MS: Och vad var det med tonläget? Jag förstår inte rik1gt vad problemet var med själva
tonläget?
AL: Ja… När man läste den intervjun så såg man ganska tydligt aC man bara ville lyZa fram
problemen och kostnaderna med invandringen och jag tycker aC det är vik1gt aC man har
bägge aspekterna med. At man ser både aC det innebär i det korta perspek1vet givetvis ökade
kostnader. Det märker man i många kommuner runt om i landet, inte minst i gles- och landsbygdskommuner, en också vilken vinst det innebär för dessa kommuner i form av aC det
kommer många nya människor 1ll vårt land som kan bära upp välfärden. Om de kommer
i arbete.
Kommentar: MS ger sig inte i frågan om ”tonläget” och det är bra. Hon förstår inte, liksom
knappast så många andra heller, vad problemet med själva tonläget är. AL ger inget svar på det
men fortsä,er a, framhålla a, hon tycker - för det är ju bara hennes åsikt och det säger hon
också: ”Jag tycker…” - a, man måste tala om fördelar med invandring sam/digt som man talar
om kostnader och problem.
När det gäller u,alandet om ”vilken vinst det innebär för dessa kommuner” så märks det a,
hon inte vet vad hon talar om. Väldigt många kommuner går ju på knäna på grund av den stora
asylinvandringen. Till lilla Ljusnarsberg med 4800 invånare kom /ll exempel 1100 asylinvandrare. Tror AL a, invånarna hjular av glädje när det inte ﬁnns ska,ebetalare som kan bekosta
alla dessa människors boende, försörjning utbildning, sjukvård, tandvård etc? Och vet hon om
vilka enorma problem många - kanske de ﬂesta? - kommuner nu tampas med när asylinvandrade eSer sin tvååriga ”etableringsfas” ska behandlas som alla andra i Sverige enligt ”likhet
inför lagen”-principen och lämna sina boenden som de haS andrahandskontrakt på i två år?
Man måste klara av a, förstå a, som det är nu så är problemen och svårigheterna betydligt
större än det som kan ses som posi/vt. De,a på grund av en /digare oansvarig regering och
många andra oansvariga aktörer som inte inse, a, det inte går a, ha en så enormt stor asyloch anhöriginvandring på mycket kort /d som Sverige haS. Till skillnad, som sagt, från sina
nordiska grannar.
MS: Moderaterna vill ju också aC man ska diskutera nu om papperslösa vuxna, alltså personer
som har fåC avslag på sina asylansökningar, ska ha räC 1ll annat än akut sjukvård och om de
här personernas barn också ska ha den generella räC 1ll skolgång som de har idag. Vad tycker
du? Vad är Centerpar1ets hållning?
AL: Vi hade ju en sådan diskussion under 1den som vi saC i Alliansregeringen och jag var med
och förde diskussionerna där. Och om man backar bandet eC antal år så var det ju framförallt
Liberalerna och Kristdemokraterna som ville gå fram med de mer liberala ingångarna här och
Moderaterna stod emot under räC lång 1d. Vi försökte hiCa en väg framåt och där landade vi
i en hållning som vi också ﬁck majoritet för i riksdagen. Jag tycker det är olyckligt aC backa
bandet i den här frågan för det som är vik1gt är ju aC barn som är här ska få möjligheten 1ll
skola och sjukvård precis som alla andra barn. Men också, givetvis, aC vård som inte kan anstå
ska ju alla ha räC 1ll. Men ta 1llexempel den vuxna som är här och har svår diabetes… jag
tycker aC det är vik1gt aC vi också kan hjälpa den personen.
Kommentar: 75 procent av svaret är svammel för a, hålla i gång snacket. I slutet säger AL a,:
”vik/gt är ju a, barn som är här ska få möjligheten /ll skola och sjukvård precis som alla andra
barn”. Men de är inte ”som alla andra barn”; de är här illegalt och a, då ge föräldrarna, som
bär ansvar, inte Sverige, signalen a, de visserligen måste lämna landet men om de trotsar
svensk lag och stannar i landet olagligt så tar Sverige ändå ansvar för deras barns utbildning
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och sjukvård. Det är en absurd inställning. Och helt absurt är det också a, en par/ledare som
pretenderar på a, bli minister i en kommande regering, ”tycker” a, personer som är i landet
utan /llstånd, ska få ska,eﬁnansierad vård för sin diabetes när lagen säger a, vederbörande
ska lämna landet!
MS: Moderaternas resonemang går ju ut på aC först bestämmer man då aC de inte ska få
stanna i Sverige och sedan så får de ändå 1llgång 1ll vård och skola och aC det skickar dubbla
signaler. Tycker inte du aC det är eC problem?
AL: Jo, men jag kan förstå det resonemanget, absolut. Sam1digt så är det vik1gt aC vi också då
lägger krutet på aC istället se 1ll aC antalet avvisningar ökar. Får man eC nej så är det ju också
eC besked om aC man inte har räC aC stanna i landet. Därför så måste vi se 1ll aC öka antalet
avvisningar.
Kommentar: Rak och tydlig fråga av MS. AL svarar också rakt och tydligt och bekräSar a, hon
förstår problemet. Det innebär a, Centerpar/et här har precis samma syn som Moderaterna.
Det är även bra a, AL och Centerpar/et anser a, man också ska lägga krut på a,
utvisningarna (inte ”avvisningarna”…) ökar.
MS: Mikael Artursson, er par1sekreterare, som då var ute och tyckte aC det här var aC skuldbelägga invandrare sa ju också aC det här förslaget som Moderaterna kom med försvårar
Allianssamarbetet. Men du verkar tycka aC det inte är så stor skillnad mellan er så vem är det
som har räC?
AL: Men jag och Mikael Artursson är väldigt samspelta och det är ju väldigt många förslag som
förenar oss i Alliansen. Och så ﬁnns det en del förslag som skiljer. Som jag sa 1digare i intervjun
så handlar det ju om eC tonläge där vi gärna vill se både de möjligheter som invandringen för
med sig… Vi står inför en gigan1sk demograﬁsk utmaning i Sverige. Sveriges kommuner och
lands1ng har sagt aC de behöver anställa en halv miljon människor inom välfärden under de
kommande fem åren. Vi står alltså inför en enorm kompetensbrist. Därför så behöver vi människor som kommer 1ll vårt land och som vill arbeta. Om man 1Car på vad som förenar oss inom
Alliansen, så handlar det om vår syn på 1ll exempel i migra1onspoli1ken om en gemensam
EU-poli1k där. Det handlar om…
MS: Och det tycker ju alla par1er, inklusive regeringen.
AL: Absolut!
MS: Men jag är mer intresserad av det där ni tycker olika.
AL: Ja, det förstår jag. Men jag är intresserad av aC också… Jag kan redovisa där vi tycker olika
också, men jag tycker aC det ﬁnns tre större områden där vi fak1skt tycker lika som jag gärna
skulle vilja säga först. Det ena handlar om en gemensam EU-poli1k, det handlar om eC större
fokus på kvodlyk1ngar men det handlar också om en samsyn om integra1onsprocessen där vi
vill gå fram både från hela Alliansens sida med bostadsreform och arbetsmarknadsreformer.
Och sist men inte minst: vi vill snabba på processerna kring arbetskraZsinvandring. Det är
någon1ng som förenar oss. Sedan ﬁnns det då eC antal som inte förenar oss. Där kan man ta
1ll exempel familjeåterförening där Centerpar1et, Liberalerna och Kristdemokraterna tycker
annorlunda i den frågan än vad Moderaterna gör.
Kommentar: Återigen börjar AL med ”jag”, vilket fak/skt är störande. Det ar/ga, det respektfulla är a, all/d nämna andra först och sedan sig själv, alltså: ”Mikael Artursson och jag…”.
Vad har föresten frågan från MS a, göra med a, AL och Mikael Artursson är ”samspelta”?
Och så kommer ”tonläget” in igen! Obegripligt a, hela /den tala om någon annans ”tonläge”
och försöka göra själva ordet /ll något nega/vt. Så a, man, när man inte har något konkret
a, klaga på, all/d kan slänga fram ”tonläget.
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Vi står inte, som AL säger, inför ”en gigan/sk demograﬁsk utmaning”, vi är mi< inne i den!
Den kommer inte i fram/den, den är redan här, den gigan/ska demograﬁska förändringen.
Poli/ker och andra måste sluta säga ”vi står inför…”, vilket AL inte på något sä, är ensam om
a, göra.
A, det redan råder en enorm kompetensbrist på nästan alla områden i Sverige är också e,
faktum; inte heller här ”står vi inför” den utan den är redan e, faktum. Som förvisso kommer
a, förvärras, men som deﬁni/vt redan är här. Slutsatsen: ”Därför så behöver vi människor som
kommer /ll vårt land och som vill arbeta” är inte korrekt. De,a eSersom det är just det faktum
a, det har kommit opropor/onerligt många asylinvandrare /ll e, rela/vt litet land som inte
har möjlighet a, införliva dem i samhället, hur många svindyra etableringsinsatser man än
hi,ar på.
MS hade inte frågat eSer vad som förenar par/erna i Alliansen, men på typiskt poli/kervis vill
AL komma ifrån det som inte är så posi/vt för par/et och gör då en gir bort från det som
frågan handlade om. Här blir det en avsnoppning av MS när hon konstaterar det uppenbara:
”Det tycker ju alla par/er, inklusive regeringen”.
ESer det fortsä,er AL ändå a, svara på det som MS inte har frågat om, nämligen på vilka
områden Allianspar/erna tycker lika. Dock avslutar hon med e, exempel (anhöriginvandring)
där par/erna tycker olika, noga med a, påpeka a, alla de andra tre par/erna tycker lika men
Moderaterna tycker annorlunda.
MS: Och även när det gäller ensamkommande har ju ni haZ en väldigt generös inställning och
det har inte de andra par1erna haZ på samma säC. Och tonen eller retoriken i den moderata
ﬂyk1ngpoli1ken går ju nu mot en skärpning. Kan ni leverera eC helt paket 1llsammans före
valet? En gemensam ﬂyk1ngpoli1k som ni kan stå för även eZer eC val ifall ni skulle vinna?
AL: Vilka områden som vi från Alliansens sida gemensamt ska gå fram med inför valet, det
kommer vi aC återkomma 1ll gemensamt. Men det är klart aC jag hoppas aC vi även inom
migra1onspoli1ken kan göra vissa framsteg och hiCa förslag där vi fak1skt kan gå fram
gemensamt.
Kommentar: Här får vi inga svar. Här ﬂaddrar den vändbara kappan, färdig a, vändas åt det
håll som Centerpar/et tycker gagnar dem som par/ för a, komma så nära - eller direkt in i maktsfären som möjligt. Alltså inte vad som gagnar landet och folket, det är inget svenskt
poli/skt par/s prioritet.
MS: När det gäller 1ll exempel anhöriginvandringen, där Moderaterna har en helt annan åsikt
än vad ni övriga tre par1er har, är de de som då måste backa eller hur ske en gemensam linje
se ut?
AL: Men eC samarbete handlar ju om aC ge och ta och en alliansgemensam poli1k på migra1onsområdet handlar ju vare sig om aC få hela Moderaternas poli1k eller hela Centerpar1ets
poli1k. Det handlar ju om en ? ohörbart ord” däremellan som gör aC båda kan känna aC man
går ut där som vinnare.
Kommentar: Genom hela intervjun saknas det demokra/ska perspek/vet, alltså det som bygger på ”all makt utgår från folket” och därmed vad folket vill och vad som är bäst för landet.
Det handlar nästan enbart - i varje fall är retoriken sådan - om a, ”vinna”, a, posi/onera sig så
a, man har vändbara kappor som är lä,a a, slänga på sig och a, man har dörrar öppna åt
alla håll. Och mest åt det håll där kö,grytorna står och där den egna, personliga makten
hägrar.
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MS: Nu. När den här frågan är såpass högt upp på väljarnas dagordning, kan ni vänta med aC
ge eC gemensamt besked om hur ni ser på de här migra1onspoli1ska frågorna 1ll eZer valet?
AL: Nej men jag hoppas aC vi kan redovisa eC antal…
MS: Men tror du aC det går?
AL: Ja, jag hoppas aC det går. Det är ju 200 dagar kvar 1ll valdagen. Och vi kommer ju… Dels
presenterade vi 300 gemensamma förslag i riksdagen under förra året. Vi har gemensamma
skrivningar från Alliansen i våra budgedörslag. Vi har lagt gemensamma förslag kring hur vi vill
forma en fram1da poli1k i EU på migra1onsområdet, på integra1onen och arbetskraZsinvandringen. Det ﬁnns eC antal förslag som vi har kommit överens om i den blocköverskridande
migra1onsöverenskommelsen från hösten 2015 som handlar både om anhöriginvandring,
som handlar om försörjningskrav, som vi ser på kvodlyk1ngar 1ll exempel.
Kommentar: Inga konkreta och tydliga svar på frågan om hur par/et ser på de migra/onspoli/ska frågorna före valet. Det kan man bara hoppas a, väljarna är medvetna om och inte
röstar på par/er som inte talar om var de står och sedan gör precis som de vill när de väl är
valda.
MS: Men sedan har det ju ändå hänt en hel del, sedan den migra1onsöverenskommelsen, så
någonstans så pågår det ju posi1onsförﬂyCningar inom par1erna. Men kan ni kompromissa
när det gäller anhöriginvandringen?
AL: Alltså alla par1er har utvecklat sin poli1k de senaste åren, det har även Centerpar1et gjort.
Vi har ju gjort det för aC försöka hiCa en samsyn med övriga Allianspar1er. Vi har ju också seC
aC Moderaterna den senaste 1den har lagt eC antal nya förslag som vi har haZ svårt - och även
övriga allianspar1er - aC ställa oss bakom. Men när vi säCer oss kring eC förhandlingsbord för
aC utmejsla gemensam allianspoli1k så handlar det om aC ge och ta och försöka hiCa en
gemensam väg framåt. Det bästa hade ju varit aC vi får en migra1onslags1Zning på plats om
håller över 1d och som är blocköverskridande mellan Alliansen och de nuvarande regeringspar1erna. För då vet ju människor som kommer 1ll vårt land vad som gäller en också våra
svenska kommuner.
Kommentar: A, alla par/er, inklusive Centerpar/et, har ”utvecklat sin poli/k” de senaste åren
måste ju anses vara en absolut självklarhet. När det kom en kvarts miljon människor under två
år (2014 = 81.301 + 2015 = 162.877 = 244.178) så vore det ju synnerligen ansvarslöst om man
inte hade utvecklat sin poli/k… Dessutom kom det y,erligare 54.605 asylsökande 2016 + 2017.
Och i dessa siﬀror ingår inte anhöriga. Alltså nästan 300.000 asylsökande på fyra år…
A, AL sedan talar om a, ”det bästa hade ju varit a, vi får en migra/onslags/Sning på plats
om håller över /d” är kons/gt. Det ﬁnns en sådan på plats ”som håller över /d”! Men regeringen (S och MP) går ju in och petar i den och Centerpar/et hänger på. Som /ll exempel den
sanslösa idio/n a, komma med lagförslag som ska ge en mycket stor grupp afghanska män
utan laglig rä, enligt just den lagen, utlänningslagen, a, stanna här. Trots a, deras sak redan
prövats enligt gällande lag i minst två dyra asylprocesser per person och trots a, en majoritet
har få, avslag på sina ansökningar. Centerpar/et vill ändå, märkligt nog, låta dessa män
stanna och försörjas, hysas, kläs, utbildas, ges sjukvård, tandvård, bekostas rä,egångar och
fängelsevistelser för i de fall där bro, begås etc. Och det tycker Centerpar/et a, ska,ebetalarna ska svälja? Det är i sanning obegripligt a, man kan driva en sådan rä,sstridig
linje. Det är bara a, hoppas a, folket, det som man helst inte vill låtsas om när man kör
sina poli/ska maktrace, väljer bort de par/er som agerar för a, driva igenom lagar som gör
människor olika inför lagen och som är e, hån mot de ins/tu/oner - Migra/onsverket och
migra/onsdomstolarna - som redan gjort prövningarna i enlighet med den utlänningslag
som ﬁnns och som håller över /d om poli/kerna slutar lägga sig i den.
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MS: Skulle ni kunna gå med på eC tak för invandringen som Moderaterna vill ha?
AL: Alltså krig slutar ju inte i världen för aC Sverige säCer eC asyltak utan… Jag tror inte på
modellen aC säCa eC tak. Det är väldigt enkelt aC uCrycka sig på det säCet. Men 1ll syvende
och sist om man står upp för möjligheten aC söka asyl i Sverige, då får människor som kommer
hit söka asyl och få sin sak prövad. Och då är det vik1gt aC vi har eC eﬀek1vt handläggningsoch moCagandesystem. Får man ja så ska man få stanna och får man nej ska man också lämna.
MS: Men eC tak det är du inte beredd aC gå med på?
AL: Nej, vi tycker inte aC eC tak är lämpligt just för aC skydda den individuella räCen aC få söka
asyl-. Däremot så är vi ju helt överens om aC EU bör ha eC gemensamt system och där blir det
ju kvoter, en fördelning mellan EU-länder. För Sverige kan inte göra allt, men Sverige ska göra
sin del och övriga EU-länder måste göra betydligt mer än idag.
Kommentar: Nej, något tak vill Centerpar/et inte ha. Det saknas något i tankeförmågan när
man tror a, det inte behövs e, tak; var och en med alla sinnen i behåll kan ju se a, Sverige inte
klarar a, hantera de 300.000 som kommit under fyra år (eller alla dem som kommit /digare).
Sverige klarar varken dem som har beviljats rä, a, stanna temporärt eller permanent, eller
dem som få, avslag men vägrar lämna landet. Men det bekymrar inte Centerpar/et, trots a,
AL ändå i e, /digare svar konstaterade a, ”vi står infört en gigan/sk demograﬁsk utmaning”.
Inget tak. Sverige är redan så förändrat och försvagat a, de övriga nordiska länderna är
oroliga över a, ha e, så otryggt land som granne. E, land där man inte har en aning om vilka
människor som ﬁnns där och varför de beﬁnnernsig där. Det berör ju också grannländerna (och
hela Schengenområdet) a, det i Sverige ﬁnns poli/ska par/er som pretenderar på a, si,a i
nästa regering och som inte ser något tak för hur många asylinvandrare som kan tas in i landet.
MS: Regeringen har ju lagt eC förslag som ska ge vissa ensamkommande ungdomar
uppehålls1llstånd för studier. Hur kommer ni aC rösta där: ja eller nej?
AL: Exakt hur vi kommer aC rösta där det vet vi inte än för regeringen har inte lagt sin proposi1on i riksdagen. Men jag har ägnat den här veckan åt aC läsa remissinstanserna som har geC
sin syn på regeringens förslag och jag kan konstatera aC remissinstanserna delar väldigt mycket
av den kri1k som också Centerpar1et har framfört. Vi kan se aC det är en mycket besvärlig
situa1on, väldigt många minderåriga som har drabbats av långa handläggnings1der hösten
2015 och som bör få en förnyad prövning. Många remissinstanser lyZer ju också det behovet
som vi ser aC man måste göra någon1ng här. Det är en humanitär fråga, man måste göra
någon1ng för dessa unga vuxna. Men det ﬁnns också hål och brister vilket också remissinstanser lyZ fram och nu hoppas jag aC regeringen lyssnar på oss men också lyssnar på
remissinstanserna när de skriver fram siC slutliga förslag.
MS: Så aC du ger inget besked idag och det har du ju inte heller gjort den senaste 1den utan du
förväntar dig aC regeringen ändrar siC förslag så aC det ska bli mer ap1tligt för er, helt enkelt?
AL: Nej men vi har ju eC problem och problem är 1ll fört aC lösas. Och det problem vi ser är ju
aC väldigt många ensamkommande ungdomar mår psykiskt dåligt över aC få vänta i ﬂera år i
Sverige och vet inte om man ska få stanna eller inte. Vi ser också aC många av dem har etablerat sig, en del försörjer sig själva och jobbar, en del har pluggat. Vi måste ju hiCa en lösning på
det här problemet som håller över 1d. Därför så vill jag ha en lags1Zning på plats som är så
förutsägbar och räCssäker som möjligt. Och det ﬁnns eC antal luckor i det förslag som nu ﬁnns
och som också remissinstanserna pekar på. Som jag hoppas aC Socialdemokraterna och regeringen nu lyssnar på.
Kommentar: AL säger a, hon ägnat veckan åt a, läsa remissvaren gällande det rä,svidriga
lagförslaget från regeringen - det borde inte vara det allra minsta svårt a, säga ”nej, och åter
nej” /ll förslaget! Bara det enda faktum allena a, lagen kräver a, den som söker uppehålls/llstånd för studier ska ha styrkt sin iden@tet och inga afghaner överhuvudtaget har gjort det,
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borde räcka för a, Centerpar/et (som ju betsår av ﬂer än AL) ska inse a, det inte går. Eller
menar Centerpar/et a, Sverige ska öppna för a, lagen ändras y,erligare och a, då vem som
helst kan komma hit och studera utan a, styrka vem han/hon är? Eller menar Centerpar/et a,
endast gruppen afghanska män ska undantas från kravet på styrkt iden/tet medan styrkt
iden/tet ska gälla alla dem som i laga ordning ansöker om a, få studera i Sverige? Liksom a,
kravet på a, man ska försörja sig själv medanman studerar här också ska gälla alla andra, men
inte afghanska män?
Det verkar inte heller som om Centerpar/et tänkt på a, Sverige inte är ensamt i EU utan a,
andra länder också kan ha åsikter om a, Sverige vill låta 9000 afghaner utan asylskäl som inte
styrkt vilka de är och varför de är i Europa och som ingen med säkerhet vet något alls om,
stanna med allt vad det innebär också för andra länder inom EU och Schengenområdet?
Centerpar/ets (och givetvis regeringens) agerande på det här området är under all kri/k.
MS: Samma dag som regeringen kom med det här förslaget, det är ju tre månader sedan nu,
tror jag, då skrev er talesperson i migra1onsfrågor, Johanna Jönsson, på Facebook aC ”sannolikheten är stor för aC vi kommer aC kunna ge vårt stöd så aC det går igenom i riksdagen”.
Men skulle du säga aC den sannolikheten har ökat eller minskat nu när ni har läst på?
AL: Jag skulle nog säga aC det är fordarande en del brister som gör aC man leker med de
ensamkommande ungdomarnas förhoppningar. För det jag är rädd för är aC stödja en lags1Zning som väcker förhoppningar hos dessa ungdomar aC få stanna. Och sedan träder den
här lags1Zningen i kraZ och så hjälper inte den här lags1Zningen dessa ungdomar aC få stanna
kvar och studera. Det är ju någon1ng som 1ll exempel Migra1onsverket påpekar i siC remissvar
och det är ju därför som vi har föreslagit förbäCringar. Bland annat aC även de som försörjer sig
själva och jobbar ska få möjligheten aC stanna. Vi har också lyZ fram aC man bör 1Ca på de här
snäva 1dsramarna som ﬁnns. Till exempel aC man har saC presskonferensen som regeringen.
Hade i november som startpunkt för när det här ska börja gälla.
MS: De som kom före november 2015?
AL: Precis. Och det är ju två väldigt tydliga saker som regeringen bör 1Ca lite närmare på för aC
det är ju någon1ng som skulle vara bra för de ensamkommande om det här blir så tydligt som
möjligt i lags1Zningen.
Kommentar: Nej, AL, ”man leker inte med ensamkommandes förhoppningar” om man följer
svensk utlänningslag! Det är när man börjar tramsa hit och dit som regeringen och Centerpar/et gör (påverkade av oerhört högljudda och näs/n/ll aggressiva ak/vister), som man leker
med människors förhoppningar. A, det krävs - och ska vara - ”ordning och reda” på asylområdet har påpekats av alla par/er. Ändå ﬁnns det par/er som motarbetar det de själva
säger. Dit hör Centerpar/et. A, lagar ska gälla lika för alla har varit en självklarhet i den
västliga demokra/n Sverige. E, axiom, skulle man kunna säga. De,a slår Socialdemokraterna
och Miljöpar/et sönder med benägen hjälp av Vänsterpar/et och Centerpar/et.
MS: Men sam1digt har ni ju sagt aC ni vill lösa situa1onen för de här ensamkommande och det
är väl nu ni har chansen 1ll det när det ﬁnns en rödgrön regering som delar den uppfaCningen?
Även om ni inte är överens i alla detaljer. Är det inte nu ni har chansen, före valet? Ni är ju de
enda par1et i Alliansen som vill deCa överhuvudtaget!
AL: Nej. Innan jag svarar på den frågan skulle jag nog vilja backa bandet några år. TiCa på
hösten 2015, då slöt Alliansens fyra par1er och Miljöpar1et och Socialdemokraterna en
blocköverskridande överenskommelse, där vi gav och tog. Sedan tog det drygt en månad så
körde regeringen ifrån den överenskommelsen och 1llsammans med Moderaterna och
Sverigedemokraterna så röstade ju regeringen igenom en migra1onslags1Zning som lade sig
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på EUs boCennivå. Där är startpunkten för var vi är idag, där ensamkommande har fåC vänta
orimligt lång 1d på aC få besked i sina ärenden. Då ins1Zade man förra året en 1llfällig
gymnasielag på en redan 1llfällig migra1onslag.
Och det här förslaget som Socialdemokraterna och regeringen nu har presenterat innan jul är
yCerligare en förändring av den 1llfälliga lagen på den 1llfälliga lagen. Så det här är ju eC
väldigt snårigt system som också remissinstanserna påpekar. Under hela den här 1den så har
Centerpar1et varit med och velat ta ansvar. Vi var med och gjorde upp i migra1onsöverenskommelsen; där har regeringen inte ens infört det vi kom överens om. Så jag är lite besviken
över aC Stefan Löfven inte kan hålla det som man har kommit överens om i det här fallet. Det
vi har gjort nu, från november när regeringen lade fram det här slutliga förslaget, det är aC
peka på vilka saker som vi behöver förändra för aC det här ska bli så bra som möjligt. Och nu
hoppas jag de lyssnar.
MS: Men om det inte blir så stora förändringar eller om det inte blir precis de förändringar som
ni vill, kan ni ändå tänka er aC rösta nej och därmed gå emot det som så aC säga har utlovat
1digare då, aC försöka lösa situa1onen för de ensamkommande?
AL: Vi har ju aldrig lovat aC rösta igenom ogenomtänkta förslag i riksdagen. Däremot så har vi
lovat aC göra det bästa vi kan för aC se 1ll aC få en så räCssäker och förutsägbar lags1Zning
som möjligt. Och i de kontakter som vi har haZ med regeringen under de här månaderna så har
vi varit tydliga med vad som är vik1gt. Och vi kan se här aC remissinstanserna pekar på precis
samma saker som också Centerpar1et har gjort. Det vill säga det är vällovligt och det är bra aC
man försöker göra någon1ng. Men det är fel modell, vi hade valt en annan modell. Men nu har
vi den här lags1Zningen och modellen aC arbeta med och då ﬁnns eC antal delar som behöver
förbäCras och förstärkas. Och jag utgår ifrån aC regeringen lyssnar, inte för Centerpar1ets skull
utan för de ensamkommande barnens skull.
Kommentar: AL gör en översikt bakåt - ”backar bandet”, som det kallats några gånger i intervjun - och det kan vara bra a, påminna lite om historien som alla inte har klar för sig: ”Då
ins/Sade man förra året en /llfällig gymnasielag på en redan /llfällig migra/onslag.” Just det.
Det handlar om slarviga, ogenomtänkta lagförslag som ruckar på /lliten och /lltron /ll lags/Sningen och starkt försvårar förutsebarheten när det gäller beslut och domar. När AL nu tar
upp de,a så ter det sig ännu märkligare a, Centerpar/et vill låta afghaner utan skäl a, vara i
Sverige stanna. A, Centerpar/et vill det har deras migra/onspoli/ska talesperson och även AL
tydligt och klart u,alat.
När AL sedan säger a, ”vi har lovat a, göra det bästa vi kan för a, se /ll a, få en så rä,ssäker
och förutsägbar lags/Sning som möjligt” så undrar man verkligen vad hon menar. Hon vet ju
a, det ﬁnns en utlänningslag. Hon vet a, principen ”likhet inför lagen” är något som gäller i
Sverige och är rådande princip i alla demokra/ska rä,sstater, varför går Centerpar/et då emot
den principen?
Dessutom: AL vet, precis som alla andra, a, en överväldigande majoritet av afghanerna är
vuxna män och a, en stor andel av dem med stor sannolikhet var vuxna redan när de anlände
/ll Sverige; det ﬁnns mängder av sådana vi,nesmål. Inte minst från dem själva. Hon och
Centerpar/et vet också a, inga afghaner har kunnat styrka sin iden/tet trots a, det är deras
sak a, göra det, och därmed har de inte heller styrkt sin ålder. Vi har ingen aning om vilka
dessa personer är, varför de är här, vad de har för bakgrund - ingen/ng.
När AL talar om a, hon ”utgår ifrån a, regeringen lyssnar, inte för Centerpar/ets skull utan för
de ensamkommande barnens skull” så blir det rik/gt obegåvat. Och provocerande för rä,skänslan och för dem som förutsä,s betala för den här cirkusen.
För det första är de inga ”ensamkommande barn”.
För det andra har deras eventuella asyl- eller skyddsskäl redan två gånger, ibland ﬂera - /ll
enorma kostnader för ska,ebetalarna - prövats och ansökningarna avslagits.
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För det tredje är det o/llständigt a, skapa särskilda regler för en grupp som med ekonomisk
uppbackning och annan hjälp av allehanda ak/vistyer och aktörer som tycks ha intresse av a,
afghanerna blir kvar i Sverige har lyckats påverka svenska poli/ker.
För det Cärde har en majoritet av dessa män nu vistats här i två år på svenska statens (ska,ebetalarnas, behöver påpekas varje gång) bekostnad och vägrat åtlyda beslut fa,ade i laga
ordning i svensk domstol. A,, som Centerpar/et vill, ”premiera” dem för deras ”Jalla, jalla,
Sverige åt alla!”-agerande är så sanslöst a, det knappt ﬁnns ord för det.
Centerpar/et kan knappast tro a, de,a är vad svenska folket vill. Och om Centerpar/et inte
tror a, det är vad svenska folket vill så ska det inte /llstyrka de,a grava avsteg från svensk
lags/Sning, som hiqlls haS som mål a, lagen ska vara lika för alla.

MS: Men eZersom du har sagt aC du vill verkligen lösa situa1onen för de ensamkommande,
men om förslaget inte är 1llräckligt bra så aC ni kan rösta ja 1ll det, då kan det ju ändå bli så aC
det går ut över de här ensamkommande som du vill värna om?
AL: Ja, fast jag vill ju värna de ensamkommande som är här som också jobbar och försörjer sig
själva. Idag omfaCas 1ll exempel de inte av det här förslaget. Så när vi driver på… jag känner
mig väldigt trygg i den här frågan för aC när vi förhandlade hösten 2015 så var Centerpar1et
det par1 som borgade för aC vi också skulle värna barnfamiljer och barn och ungdomar. Sedan
så bestämde sig regeringen för aC dra ifrån där. Vi har under de här åren från Centerpar1ets
sida drivit på för… 1ll exempel i somras sa vi aC de ensamkommande borde kunna räknas 1ll
särskilt ömmande omständigheter. Vi vill återinföra det som Miljöpar1et och Socialdemokraterna har tagit bort, 1ll exempel. Så det vi 1Car på nu det är aC lags1Zningen ska bli så
räCssäker som möjligt och där man lyssnar på exempelvis Migra1onsverket eller TCO eller
Lärarförbundet som har lyZ fram konkreta saker om förbäCringar.
MS: En sista fråga om det här då. Om ni nu skulle rösta nej, vad är chanserna eller oddsen
för aC ni skulle kunna ta upp den här frågan i en eventuell Alliansregering, om det skulle bli
en sådan eZer valet?
AL: Ja eller nej i den här frågan kommer aC avgöras av hur lags1Zningen ser ut och hur den
hjälper dessa ensamkommande unga idag, som lever idag och mår psykiskt dåligt idag. Det är
det som vi har aC ta ställning 1ll. Vad en Alliansregering framöver kommer aC arbeta med och
lägga fram för förslag, det återstår ju aC se, de förhandlingarna har vi ju inte haZ än.
Kommentar: ”Jag vill ju värna de ensamkommande som är här som också jobbar och försörjer
sig själva”, säger AL. Två frågor:
Varför vill Centerpar/et ”värna” afghanska män från Iran, Afghanistan och Pakistan?
Vilka ”ensamkommande barn” (som hon ju själv kallar dem”) jobbar och försörjer sig här?
Svaren på de frågorna skulle vara intressanta a, känna /ll.
Sedan kan man undra vad det betyder a, Centerpar/et hösten 2015 ”borgade för a, vi också
skulle värna barnfamiljer och barn och ungdomar”? Vad menas med det? Lag är lag. E,
poli/skt par/ ska varken ”borga” eller ”värna” utan låta den statliga myndigheten Migra/onsverket och migra/onsdomstolen uröra sina uppdrag utan a, poli/ker börjar ”borga” och
”värna”. Det var ju just för a, hålla poli/kerna borta från migra/onshanteringen som den
nya instans- och processordningen infördes år 2006!
Det sista svaret i den här delen av intervjun är lika märkligt som många andra svar i samma
intervju. Om poli/kerna inte hade lå/t ak/vistnätverken och -grupperna påverka sig utan stå,
fast vid a, ”i Sverige gäller svensk lag, e, nej är e, nej och den som få, avslag ska lämna
landet” så hade beskedet varit tydligt och de unga hade inse, a, de måste lämna Sverige och
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inte inge,s falska förhoppningar som gjort a, de bi/t sig fast här. Hur som helst så handlar det
om vuxna och kapabla människor som ska återvända /ll si, medborgarskapsland och de som
bo, i Iran kan ta sig /llbaka dit där de har sina familjer och släkter, liksom också de som
kommer från Pakistan. Övriga har sin hemvist i Afghanistan där det bor omkring 35 miljoner
människor.
Slutkommentar: Den här lördagsintervjun var ingen höjdare för Centerpar/et, men nyqg a, ta
del av för dem som ska rösta i september. Fast när vi närmar oss valdagen så har Centerpar/et
- och sannolikt alla andra par/er också - redan svängt sina kappor e, antal gånger, så det som
sades den 24 februari gäller med stor sannolikhet inte i september…
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