
Recept på en moderat och humanitär invandringspolitik 

I juni månad deltog Hanif Bali i vårt medlemsmöte i (M)lokalen. Han har ansvar för 

integrationsfrågorna för Moderaterna i riksdagens arbetsmarknadsutskott. 

Han berättade att han var glad över att vara Trelleborg, hans anknytning till Skåne har ökat sedan 

han fått en sambo i Staffanstorp.  

Han avsikt var att tala om invandring i Sverige, både historiskt och  aktuellt men ville inleda  

med en exposé över människans organisationsförmåga från 10000 år tillbaka i tiden. Utvecklingen 

drevs enligt hans mening framåt av två stora revolutioner en som innebar införandet av jordbruk och 

en som berörde religionernas betydelse. Med religionernas hjälp kunde fler människor organiseras. 

Tidigare kunde bara ett hundratal hålla ihop, känna varann och skvallra ihop. De stora 

organisationerna skapade bruks- och inustrisamhällena som inte längre drevs med muskelkraft. 

Människans kognitiva förmåga blev viktigare och humankapitalet växte.  

I dag är det en ökad urbanisering som präglar det moderna samhället. Städerna blir allt större. Att bo 

nära och tätt ökar människornas samkraft och kreativitet. Men också en tolerans människor emellan 

som skapar utrymme för ”gay och nördar”. 

In flyttning till Sverige präglades av arbetskraftsinvandring på 70-talet och från och med 80-talet av 

asylinvandning. Vi måste ha en humanitär målsättning menar Hanif Bali. 

Nu har vi fått ”smugglarna” som grindvakter. Deras bedömning av sin riskminimering och 

vinstmaximering är det som avgör vilka flyktingar det är som tar sig till EU och till Sverige, vars 

bidragssystem lockar. Detta kan aldrig bli ett humanitärt system. Nej, menar Hanif Bali, det är bättre 

att satsa på FN:s kvotflyktingsystem som en säker väg för flyktingar till Sverige. Och  

att permanenta uppehållstillstånd fortsatt ges till dem som kommer till Sverige via FN:s 

kvotflyktingsystem, men att tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregeln för dem som anländer på 

egen hand. 

Denna ökade kvotinvandring ska kombineras med en minskning av nuvarande flyktingssmuggling. 

 

Detta är Hanif Balis recept på en moderat och humanitär invandringspolitik. 

Hanif Bali, född 10 april 1987 i Kermanshah i Iran, är riksdagsledamot sedan 2010. Han är den yngsta 

högst placerade nykomlingen bland moderaterna riksdagen.  

Hanif Bali är ledamot i arbetsmarknadsutskottet och ersättare i utbildningsutskottet. Han har ansvar 

för integrationsfrågorna för Moderaterna i arbetsmarknadsutskottet. 

Bertil Tomelius 
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