
 

Studier i svenska från dag ett 

 

De som sannolikt kommer att få asyl i Sverige ska inte tvingas vänta i flera år med att börja lära sig 
svenska. Ändå är det verklighet i flera fall idag. I och med kraftigt förlängda handläggningstider till 
följd av en underdimensionerad mottagandeprocess på Migrationsverket finns det idag många fall 
där människor som kommit till Sverige har fått vänta i flera år på att alls få börja lära sig det svenska 
språket. Det är orimligt att låta nya människor i Sverige sätta hela tillvaron på paus så länge, med 
allvarliga följder för det psykiska välmåendet, den sociala situationen och känslan av att alls vara 
välkommen i det nya landet. Språket är centralt för möjligheten att knyta an till samhället, skaffa 
sig en försörjning och bygga sig en tillvaro tillsammans med andra. Därför bör studier i svenska 
motsvarande SFI göras tillgängligt från dag ett för de asylsökande vars ärenden sorteras in i 
Migrationsverkets spår 1, det vill säga de som bedöms att med stor sannolikhet få sin asylansökan 
beviljad. Den migrationspolitiska parlamentariska kommittén lägger nu ett förslag som innebär ett 
språkkrav för att man ska bli berättigad till permanent uppehållstillstånd. Med detta nya krav växer 
samhällets ansvar att förse sökande med de verktyg som de behöver. Detta är en del av en 
grundläggande socialdemokratisk människosyn där ansvar och möjligheter går hand i hand. Därför 
bör denna princip gälla inte bara för gruppen asylsökande utan även för den stora gruppen 
arbetskrafts- och anhöriginvandrare. Därför bör asylsökande och spårbytare ha möjlighet att lära 
sig svenska språket på sätt som motsvarar SFI redan från första dagen. Folkbildningen är en 
etablerad och väl fungerande aktör för att genomföra detta.   

Yrkanden: 

1. Socialdemokraterna ska verka för att asylsökande som sorteras in i Migrationsverkets spår 
1 utan dröjsmål ska kunna påbörja studier i svenska motsvarande SFI. 

2. Socialdemokraterna ska verka för att arbetskrafts- och anhöriginvandrare utan dröjsmål 
ska kunna påbörja studier i svenska motsvarande SFI. 

Motionär(er): Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 

 


