
Ställ krav på den som vill leva i Sverige

Anser du att kvinnor och män skall ha 
samma rättigheter, skyldígheter och 
möjligheter?

Anser du att svensk civil lag står över 
alla eventuella religösa lager och/eller 
påbud?

Anser du att alla har rätt att ha vilken 
sexuell läggning som helst så länge den 
inte strider mot svensk lag?

Anser du att alla har rätt att fritt utöva 
religon enligt sitt eget val, eller att helt 
avsäga sig alla religioner?

Avser du att försörja dig själv och i alla 
avseenden vara lojal med det svenska 
samhället?

Är samtliga uppgifter du lämnat till 
Migrationsverket ang. din person och 
din familj korrekta och sanningsenliga?

Avser du att lära dig svenska språket 
samt skaffa dig kunskap om svensk 
kultur & svenska seder & traditioner?

Starta här
Besvara därefter frågorna

Du har 
klarat
testen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Du har inte
klarat
testen

Nej

Är det inte rimligt att den 
som vill leva i vårt land 
måste respektera vissa 
grundläggande regler? 

Dessa regler är inte 
konstigare än att man 
respekterar, accepterar 
och är beredd att verka 
inom det öppna, 
demokratiska, jämställda 
och liberala svenska 
samhällsbygget.

D.v.s. det samhälle som 
generationer av svenskar 
har hjälpts åt att  bygga 
upp.

Det handlar inte om 
främlingsf ientl ighet,  
rasism, fascism eller någon 
annan sorts -ism. Det 
handlar helt enkelt om sunt 
förnuft.

Kan någon av oss dagens 
svenskar acceptera svaret 
”Nej” på någon av 
ovanstående frågor?
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