2. Demokratins grunder.
I en demokrati röstar medborgarna genom allmänna val som innebär instruktioner till de
folkvalda oavsett partitillhörighet om hur landet ska styras. Detta är fastställt i grundlagen.
Grundlagen beskriver Sveriges konstitution och ger regler och anvisningar för hur riksdag,
regering och offentliga ämbetsverk och myndigheter skall agera. Framstegspartiets
uppfattning är att grundlagen bör kompletteras på flera viktiga punkter.
Allmänna val till regering och riksdag samt landstings och kommunalval skall genomföras
och omfattas av en mandatperiod om fyra år.
Ministrar och riksdagens ledamöter skall under mandatperioden representera folkviljan och
genom person försäkran intyga att de inte har annat uppdrag eller tjänst som innebär annan
ekonomisk kompensation utöver sitt uppdrag att representera som folkvald till riksdagen.
Att verkligt personval bör över tid införas, så att den som väljs blir direkt ansvarig inför
väljarna.
Man skall grundlagsfästa individens rätt mot statliga eller annan offentlig myndighet. Denna
rätt skall inte uteslutande vara juridisk, den enskilda individens rätt skall vara ekonomiskt
säkrad. Varje medborgare skall garanteras ekonomiskt oberoende i ett ärende som avser att
hävda sin rätt gentemot staten och myndigheter.
Återinföra ämbetsmannaansvaret som avskaffades år 1976. JO-ämbetet skall ges befogenheter
som leder till att ansvaret verkligen utkrävs. Detta är nödvändigt för individens rättssäkerhet.
Myndighetspersoner måste ta ansvar för fattade beslut.
Att skadeståndsansvar skall utkrävas av den myndighet där beslut fattats för skador som
uppstått för företagande eller den enskilde på grund av bristande eller vårdslös
myndighetsutövning.
Ekonomiska karteller och andra intresseföreningars påverkan på riksdagens objektivitet skall
undanröjas med lagstiftning i grundlagen. En svensk demokrati skall styras av de folkvalda.
Avskaffa politiska utnämningar. Kompetens och inte politisk partitrohet ska ligga till grund
vid offentliga utnämningar.
Att grundlagsfästa äganderätten och näringsfriheten.
Yttrandefrihetslagen skall ge full frihet för radio och TV. Samma regler ska gälla för radio
och TV som för pressens tidningar.
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Tolerans.

Framstegspartiet vill framhäva att alla medborgare i Sverige är födda fria och likvärdiga, och
skall ha lika rättigheter och skyldigheter.
Människor skall värderas utefter vad de gör, snarare än beroende på vem de är, eller vilken
bakgrund de har.
Alla människor är födda olika, och i ett samhälle som bygger på likvärdighet, därför skall
människors unika egenart respekteras.
Framstegspartiet medlemmar får ha en egen tolkning av religiösa frågor och levnadsfrågor
som inte tydligt täcks genom svenska principer och handlingsprogram, det kan gälla frågor
såsom adoptionsmöjligheter för homosexuella, äktenskapslagen, och konstgjord befruktning.

Frihet.
Framstegspartiets politik bygger på den liberalistiska ideologin som ger människan rätt att
leva som fria och självständiga individer, så länge det inte innebär inskränkningar på andra
individers frihet, självständighet och liv.
”Min frihet slutar där din börjar” det är för oss en levnadsregel. Det innebär att vi önskar att
alla ges möjlighet att leva sitt eget liv så länge det inte inkräktar på andra. Detta ger en stor
grad av frihet, men kan samtidigt vara något inskränkande. Framstegspartier accepterar inte
att man lever ut sin kultur eller religion utan man skall alltid ta hänsyn till den enskilda
människan, dess frihet och rättigheter som skall vara avgörande för den politik som skall
föras.
Den demokratiska staten förutsätter både ett demokratiskt styre och en marknadsekonomi för
att fungera. Endast en marknadsekonomi kan säkra den spridningen av makt som en
demokratisk rättsstat bygger på. Den ständigt växande offentliga byråkratin, är ett hot mot den
enskilda individens utveckling. Det offentliga skall alltid vara en service till den enskilda
individen och skall inte framstå som en motpart.
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Personlig integritet och frihet.
Människan existerar i första hand som en enskild individ, alltså inte som en kollektiv grupp.
Den enskilda individen har kunskapen och en fri vilja, och innehar därför bestämmanderätten
över sitt eget liv.
Som en del av den personliga friheten är integriteten samt personskyddet oerhört väsentligt.
Den enskildes rätt till privatliv och personlig integritet måste respekteras som en
grundläggande rättighet. Lagen/regelverket skall stärka den personliga integriteten och
tillvarata den enskildes rättigheter.
Rätten för den enskilda individen att kunna leva i trygghet och säkerhet, samt rätten till
likabehandling av myndigheter, polisen, och rättsväsendet är och skall vara en grundläggande
rättighet.
Självbestämmanderätten till sitt eget liv, betyder att man bör säkras rätten till en värdig
avslutning av det egna livet. Framstegspartiet vill därför att det skall ges möjlighet vid
särskilda situationer att tillåta aktiv dödshjälp, men det skall vara ett väldigt restriktivt
användande, med klara tolkningar inom det juridiska genom ett väl genomarbetat
lag/regelverk.

Äganderätt.
Framstegspartiet anser att äganderätten är en överordnad princip, vi motsätter oss ingrepp i
den privata äganderätten. Expropriering skall endast accepteras om det är absolut nödvändigt
för att säkra väsentliga samhällsintressen, alternativt där det inte går att uppnå koncensus på
annat sätt. Expropriering får endast utföras mot full ersättning av extern värdering, och den
private äganderättsinnehavaren får aldrig lida ekonomisk förlust.
Varje enskilt fall av expropriering skall alltid ges möjlighet att kunna överklagas genom
rättsväsendet genom överprövning, samt fastställa den ekonomiska ersättningens storlek.
Fastigheter skall inte vara skatteobjekt. Fastighetsskatten/avgiften är en skatt som drabbar helt
utan grund på betalningskapacitet. Därför vill Framstegspartiet avskaffa
fastighetsskatten/avgiften helt.
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Yttrandefrihet.

Framstegspartiet skall för all framtid försvara den grundlagsskyddade yttrandefriheten.
Yttrandefriheten är en grundpelare av det Svenska samhället och en förutsättning för att en
demokrati skall råda.
Framstegspartiet vill framhäva den andliga, kulturella och materiella framgången, men
yttrandefriheten skall endast kunna åsidosättas om den gör ingrepp på det personliga skyddet
eller rikets säkerhet.

Religionsfrihet.
Framstegspartiet är förespråkare av religionsfrihet, vi försvarar rätten att själv välja livs syn
eller religion, samt att organisera sitt liv efter denna åskådning, vi kommer att arbeta mot
diskriminering på religiösa grunder.
Men vi accepterar inte lagbrott, tvång, våld, eller att rikets säkerhet hotas beroende på
utövande av tron eller religionsfriheten. Avsteg från dessa ståndpunkter skall motarbetas hårt
genom lagrummet, och Framstegspartiet vill höja straffsatserna för sådana avvikelser.

Valfrihet.
Den fria marknadsekonomin är en väsentlig del av den enskildes valfrihet. Endast individen
rätt att kunna välja mellan alternativa varor, tjänster och politiska idéer säkrar individens
frihet. Konsekvensen av det egna valet är samtidigt individens ansvar. Den fria marknaden
och demokratin är därför olösligt knutna till varandra. Individen kommer också att stå till
svars för dess medvetna inskränkningar i den enskildes valfrihet.
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Statsskick.
Sverige skall fortsatt vara en monarki enligt grundlagen, där regenten skall vara nationens
samlande symbol och statsöverhuvud. Riksdagen skall vara lagförsvarande och beviljande
instansen/myndigheten. Regeringen skall vara det utövande organet under innevarande
mandatperioden, men skall avgå om den inte längre har riksdagens förtroende. Domstolarna
skall säkra att lagtolkningen inte används mot grundlagen, samt att varken regering eller dess
förvaltningar får stöd om de inte har stöd i lagtexten.
Framstegspartier anser att alla skall ha rösträtt utefter de uppsatta premisser som råder i
dagens samhälle.
Det skall finnas möjlighet att upplösa Riksdagen, detta skall ske genom en flertalsomröstning
för att kunna etablera en ny regering. Framstegspartiet förespråkar att domare till vår högsta
domstol skall utses av Riksdagen och skall godkännas gen minst två tredjedelar av det totala
röstetalet. Domare på lägre nivå än vår högsta domstol skall utses av ett kollegium
administrerat av vår högsta domstol.

Lokalt självstyre.
Framstegspartiet vill stärka det lokala självstyret i kombination med ett större inslag av
medverkan från kommunens innevånare, där man delegerar ned en del av makten till lokala
politiska organ. Folkomröstningar skall bli ett viktigt organ.
Kommunerna skall beredas större möjlighet att styra sina intäkter och utgifter, det skall ges
större utrymme för arbetssättet de anser gynnar kommuninnevånarna på absolut bästa sätt. Vi
skall alltid värna om de välfärdsfördelar som samhället erbjuder, men ett tillägg skall
upprättas där de så viktiga tjänsterna såsom hälsa, vård och socialtjänster samt utbildning
skall säkras befolkningen, helt oberoende av den kommunala ekonomin. Detta skall ske
genom att kommunerna själva ges möjlighet att styra sin ekonomiska utveckling.

Folkomröstningar.
Framstegspartiet ser stora svagheter i det rådande demokratisystemet. Därför anser vi att det
skall införas, ett arbetssätt där väljarna genom folkomröstningar får en direkt avgörande
beslutsrätt. Våra och alla politiker skall alltid arbeta utefter utgången av en sådan
folkomröstning och att de skall bli bildande.
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Kyrka och stat.
Framstegspartiet ser det kristna kulturarvet, de västliga värderingarna, samt att man skiljer på
religion och politik som en grundläggande faktor i det svenska samhället. Religionsfrihet är
en grundläggande rättighet för den enskilde. Religion får aldrig stå över landets lagar och
skall alltid anses stå under landets lagstiftning.
Alla trossamfund bör oavhängigt och själva råda över sin arbetsform, organisation och
trosbekännelse, förutsatt att det inte medför att kränkningar eller övergrepp på människor,
eller innebär uppvigling till handlingar som bryter mot svensk lagstiftning och dess regelverk.
Både kyrkan och staten vinner på att man separerar på de bägge, annars är risken stor att
kyrkan förlorar sin legimitet.

Ideella organisationer.
Ideella organisationer är en mycket viktig del utav samhället, de bidrar till mångfald genom
personligt engagemang. Välfärdssamhället är beroende av den enorma insatsen som ideella
organisationerna innebär. Framstegspartiet kommer även framöver att värna om ideella icke
politiska och icke religiösa organisationer, att kunna öka sina områden och att skapa större
intäkts möjligheter samt att bli en större del av samhället och dess uppgifter.
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