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"Alliansen har olika syn på asylfrågorna"

Migrationsminister Tobias Billström tänker inte avgå, trots att han är den tredje ministern
som skolkat från att betala tv-licensen. Billström tänker sitta kvar och utforma
migrationspolitiken - där han gärna vill ha fler gästarbetare och en begränsad
anhöriginvandring.

Du har gjort dig känd som något av en hök, med ditt och moderaternas envisa
motstånd mot förslaget om en allmän flyktingamnesti. Vad blir din linje som
migrationsminister?

- Vi ska upprätthålla den reglerade invandringen och slå vakt om en rättssäker
asylprocess. På EU-nivå ska vi verka för att alla medlemsländer tar sitt ansvar.
Dessutom ska vi öppna fler vägar att komma till Sverige genom en aktiv
arbetskraftsinvandringspolitik.

Är du tuffare än de andra allianspartierna? Folkpartiet, centern och
kristdemokraterna brukar ju framstå som mer flyktingliberala, till exempel inför
den tillfälliga asyllagen.

- Det finns uppenbarligen skillnader mellan min och de andra allianspartiernas syn,
till exempel på anhöriginvandring. Å andra sidan är skillnader till för att överbryggas.
Alliansen har i det förgångna visat att vi varit kapabla att övervinna sådana här
problem.

Blir det någon skillnad med dig som migrationsminister i stället för Barbro
Holmberg? Socialdemokrater och moderater har ju ofta stått enade mot övriga
partier? 

- Det finns också tydliga exempel på motsatsen, ett av de tydligaste är att moderaterna
tidigt drev att Utlänningsnämnden skulle avvecklas, och ersättas med
migrationsdomstolarna. Vi moderater har också arbetat för mer
arbetskraftsinvandring, medan den föregående regeringen i stället kastade sig in i
diskussioner om social turism och övergångsregler.

Varför var du emot den tillfälliga asyllagen? 

- Lagen ställde inte rättssäkerheten för den enskilde i centrum. Dessutom har lagen nu
gjort Sverige känt i omvärlden som ett land med en generös asyllagstiftning, trots att
vi de facto inte har ändrat på grundförutsättningarna. Men många människor ute i
världen kanske har fått det intrycket. 

Sverige har, delvis på grund av den tillfälliga lagen, blivit ett mål för många som
vill söka asyl inom "Fästning Europa". Jämte Frankrike håller vi på att utvecklas
till EU:s främsta asylland. Vad tycker du om det?

- Det är ett problem om människor får uppfattningen att de här kan få asyl enligt en
lagstiftning som skulle vara mer generös än den i verkligheten är. Sådant föder en
enorm besvikelse och kan leda till att allt fler människor gömmer sig illegalt i Sverige.
Jag vill att signalen som skickas ut internationellt ska vara att vi har en solidarisk 
politik, men att vi inte avviker i vare sig den ena eller den andra riktningen från
övriga EU.



När når Migrationsverket målet maximalt tre månaders handläggningstid i
asylärenden?

- Ambitionen är att målet ska uppnås under mandatperioden. I dag är snittet runt sex
månader.

De nya migrationsdomstolarna har fått kritik, bland annat för att ta
avvisningsbeslut utan att utreda asylskäl. Hur tycker du att systemet fungerat
hittills?

- Det blir både ris och ros, men rosorna är betydligt fler. Processerna är på väg att ta
fart, vilket förhoppningsvis innebär kortare handläggningstider. Men vi ska se över
sekretessen, rekryteringen av domare, tjänstemän och nämndemän, samt
finansieringen av hela projektet.

Ska ni införa en återbetalningsskyldighet av ekonomiskt stöd till asylsökande, så
som du tidigare sagt i intervjuer?

- Nej. Det var en ståndpunkt jag hade tidigare, att pengar man fått när man befinner
sig i asylprocessen skulle betalas tillbaka. Men där jag var fel ute.

Bör rätten till anhöriginvandring begränsas?

- Det är en fråga som kommer att bli föremål för ställningstaganden inom kort. Jag
tycker det blir lite problematiskt om man ser anhörig-invandring som det enda sättet
för en person att upprätthålla kontakten med sin familj. I det förgångna har vi ju sett
att det fungerat alldeles utmärkt att man till exempel kommit till ett land, tjänat
pengar, och sedan kunnat skicka pengar tillbaka till sin familj i hemlandet. Jag tycker 
att vi måste föra en debatt kring de här frågorna också med utgångspunkt från sådant
som försörjningskravet, som vi ju lyft fram från moderat sida. Flyktingar med
konstaterade skyddsskäl kan vi inte ställa några försörjningskrav på. Men vill de ta hit
sina anhöriga så måste vi föra en sådan diskussion, det ger EU-direktiven utrymme
för.

Du vill "riva hinder och öppna möjligheter". Ska asylsökande få söka jobb på den
reguljära arbetsmarknaden?

- Vi hoppas kunna ge möjligheter för människor att under asyltiden få chansen att
arbeta och skaffa sig egna inkomster.

Vad tycker du om de senaste veckornas karusell kring tv-licenser och svartarbete?

- Jag har fått mig en tydlig tankeställare. På den här punkten måste jag rätta till mina
fel och brister. Jag kommer att betala tillbaka de pengar jag är skyldig Radiotjänst,
plus eventuella straffavgifter. Det här är enbart mitt fel, det var jag som medvetet
beslutade mig för att avstå från att betala.

Är du en nyliberal eller "högeranarkist", som Göran Persson kallat er
tv-licensskolkare?

- Nej. Men när jag var yngre hade jag uppfattningar som jag i dag tycker är felaktiga.
En var att det var fel att betala de här licenspengarna, för att SVT och Sveriges Radio
stod för program jag inte tyckte var bra. Efter ett tag så övergick det i slentrian.

Var det inte omdömeslöst av dig att hålla dig undan från medierna i flera dagar
den gångna veckan?

- Jag höll mig inte undan. Jag var tvungen att gå hem och lägga mig. Det hade varit



en väldigt intensiv valkampanj och jag kände mig ganska så sliten.

Så du tänker inte bli den tredje ministern att avgå?

- Nej, jag tänker stanna här, packa upp de här flyttkartongerna, och jobba vidare för
en bättre migrationspolitik.

Tove Nandorf, tove.nandorf@dn.se
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