10.

Familjepolitik.

Framstegspartiet anser att utgångspunkten att föräldrarna är bäst lämpade att ta ansvar för sina
barn, med det vill vi se över möjligheterna att reducera det offentligas möjlighet att reglera
den privata sfären. Vi vill stärka familjens handlingsfrihet, och att alla familjer skall likställas
när det gäller ekonomiskt stöd, detta skall innebära att alla föräldrar ges möjlighet att välja
den omsorgsform som de önska för sina barn.
Familjesammansättningen har under en längre tid ändrat inriktning. Äktenskapet anses vara
den mest stabila ram gällande familjesammanhållningen (man/kvinna ), denna ram skall
försvaras från samhällets sida både juridiskt och ekonomiskt. Det står däremot alla individer
fritt att bilda familj på det sätt de finner passande för dem.
Alla barn skall ha rätt att veta vem de biologiska föräldrarna är.
Framstegspartiet anser inte att det är en mänsklig rättighet att få barn, däremot har alla barn
rätt att få en god och omsorgsfull uppväxt. Eventuella ändringar i familjesammansättningen
får aldrig inkräkta på föräldrarnas skyldigheter att uppfostra barnen gemensamt. Bägge
föräldrar skall likställas i frågan om vårdnad och umgängesrätt, även efter avslutat äktenskap
alternativt samlevnad.
Samhällsutvecklingen på senare tid har inneburit ett betydligt större behov att värna barnen,
det har även bidragit till att föräldrar har ett större behov att klara sin omsorgsroll gentemot
deras barn. Denna situation innebär att det är ytterst viktigt att en effektiv och förebyggande
omsorg för barnens bästa alltid står i första rummet. Man skall även lämna utrymme för ett
tillvaratagande av föräldrarollen på ett rättssäkert sätt.
Det offentliga skall arbeta för att det alltid finns ett tillräckligt utbud av barnomsorg och
fritidsverksamhet och skola, det offentliga skall även stå som garant för att kvalitén och
tryggheten bibehålls. Däremot anser inte Framstegspartiet att de måste drivas av det
offentliga, vi ser inga hinder i att privata intressenter driver inrättningar inom detta område.
Framstegspartiet värnar om familjen som samhällets absolut viktigaste fundament och som en
garanti för att generera fria, trygga, självständiga och ansvarstagande medborgare.
Familjepolitiken ska utgå ifrån att föräldrar och vårdnadshavare är fria och tänkande
människor som själva både vill och kan ta ansvar för sina barn och sina familjer.
Förmyndarmentalitet och politiska pekpinnar är ovärdigt i en utvecklad demokrati.
Nuvarande system med föräldraförsäkring och stöd till den offentliga barnomsorgen inbjuder
till oklarheter. Systemet har konstruerats i all välmening men har spårat ur och utnyttjas i en
stor utsträckning långt över vad som är rimligt med hänsyn till samhället kostnader.
31

Sveriges skattebetalare har inte råd med så kostnadskrävande skattefinansierade
bidragssystemsystem.
Argument som används är "Barn måste få kosta" till försvar för att en daghemsplats kostar
100 000-150000 kr per år. Detta är ett oärligt och ekonomiskt oansvarigt argument som inte
anger vem som betalar. Det är inte föräldrarna som betalar utan alla skattebetalare.
Partiets grundsyn är att barn är en av livets största glädjekällor. Barn är investeringar i ansvar
för den enskilda familjen och inte en belastning för föräldrar i deras karriär.
Människor skall ha stor valfrihet men också ta ansvaret för val och beslut.
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