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Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna anser det vara oerhört provokativt att införa en smygamnesti för de tusentals 

unga afghanska män utan skyddsskäl som faller in under den så kallade gymnasielagen. Förslaget 

kastar ett löjets skimmer över svensk utlänningsrätt och urholkar de grundläggande principerna för 

en reglerad invandring. Vi Sverigedemokrater har varit konsekventa i vårt arbete och i vår vision om 

att Sverige behöver en ansvarsfull migration. Där regelverket är tydligt, gäller alla och innebär att ett 

nej är ett nej. 

Vi har kraftigt ifrågasatt gymnasielagen redan innan den infördes 1 juli 2018. Farhågorna med lagen 

har därefter besannats på punkt efter punkt. Situationen kring gymnasielagen har blivit ohållbar för 

kommunerna och medfört merkostnader som staten inte beviljat kommunerna ersättning för i 

enlighet med finansieringsprincipen. Detta har således tvingat kommuner till att omfördela resurser 

från samhällsmedborgare till individer som saknar uppehållstillstånd och i förekommande fall 

innehar en osäker identitet. 

Förslagen kommer i en tid där arbetslösheten bland individer som kommit i samband med 

migrationskrisen skenar, och vägen in på arbetsmarknaden är komplicerad och utmanande även för 

dem med uppehållsrätt. Vi uppmanar Regeringen och övriga partier att prioritera integrationen för 

de individer som har skyddsskäl samt uppehållsrätt före man skiftar fokus till andra grupper. Det 

faktum att förslaget vill beakta preliminära arbetsförhållanden och bidrag som grund till om individen 

uppfyller försörjningskravet är både orimligt och hånfullt mot Sveriges arbetstagare. 

Det faktum att remissförslaget tillstyrks av den styrande konstellationen (S, C, L, MP) utan förbehåll 

tydliggör det faktum att situationen i Borås och Sverige inte kan komma till det bättre medan dessa 

partier äger majoritetsförhållande. Sverigedemokraterna kommer att göra allt i vår makt för att 

stoppa alla nya undantag och alla nya kryphål. Det är dags att ta ansvar för Sverige och rösta nej, 

Borås och Sverige förtjänar bättre. 
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