1. Framstegspartiets Visioner
Sverige ska åter bli ett land med invånare som känner framtidstro. Sverige har under
århundraden genomlidit svåra umbärande under krisår av krig, svält och fattigdom.
Sverige har till trots för alla umbäranden alltid kommit tillbaka som ett periodvis gott land
att leva i.
Människor från andra länder och kulturer har burit med sig kunskaper och teknik som
kommit vårt lands medborgare tillgodo. Över tiden har alla influenser smält samman till en
enhet vårt land Sverige.
Under det sista århundradet har tyvärr ansiktslös byråkrati och särintressen inom alla vitala
sektorer av vårt samhälle avdemokratiserat landet. Storfinansens styrning av ekonomin och
påverkan på regeringar och stater världen över har visat vad ansiktslös byråkrati verkligen står
för och vad det bär med sig att lita på giriga och omdömeslösa byråkratier och finanssystem.
Bankers och finansbolags okontrollerade härjningar har till slut tagit ut sin rätt med ett
ofattbart negativt resultat för världsekonomin och demokratin.
Framstegspartiets vilja är att avskaffa ansiktslösa byråkratiers styrning av ekonomin. Vi vill
återskapa ett Sverige som är ett gott land att leva i, ett land vars invånare lever i harmoni med
myndigheter och med varandra och med den natur som omger oss.
Framstegspartiets ideologiska grund, liberalismen, tar utgångspunkt i att individen själv är
bättre lämpad än någon politiker att bestämma vad som är bäst för sig själv och de sina. Vi
tror inte att förmynderi och centralisering är grund att skapa välstånd och lycka för den
enskilda individen. Eftersom varje människa är unik, kan man inte hitta en kollektiv lösning
som passar alla. Vi önskar därför en mer individuell frihet och ansvar för den enskilda
individen.
Frihet för den enskilda individen förutsätter att den enskilda själv tar ansvar för sig själv och
sina egna handlingar. Vår människosyn baseras på en överbevisning att varje individ har
förmågan att bestämma över sig själv, samt att ta ansvar för sina egna val. Generellt är det
viktigt att den enskilda individen har en känsla av personligt ansvar för sina handlingar. Med
detta menas att gemene man bör ha större anledning att värna om sig själv och sin familj, med
ett minimum av kontroll och styrning från staten. Och därmed innebär det samtidigt att dåliga
val i vardagen, exempelvis som kriminell verksamhet får hårdare konsekvenser än i dagsläget.
En liberal människosyn bygger på att alla människor är olika och skall visas värdighet. Detta
skall återspeglas i behandlingen av de människor som mottar den offentliga servicen. Det

4

bästa sättet att tillvarata människors olika behov, är att låta självbestämmandet råda över vem
som skall erbjuda de tjänster som det finns behov för i samhället. Det betyder att alla som
nyttjar den offentliga servicen, kommer att respektera sina egna individuella val, och inte
anser sig omyndigförklarade.

Framstegspartiet har tre honnörsord, omdöme, hänsyn och empati.
För att denna vision ska kunna uppnås avser Framstegspartiet



Att genom politisk påverkan bygga ett samhälle med livsutrymme och möjligheter för
alla att känna gemenskap, tillfredsställelse och glädje.



Att demokratin skall vara parlamentarisk och innehålla medborgerliga fri och
rättigheter som Svensk grundlag fastslagit.



Att Sverige skall vara en sekulär stat. Religionen och olika trosuppfattningar hör till
den enskildes privata sfär, religionsfrihet skall råda för alla trosuppfattningar.



Att verka för att regeringens och myndigheters beslut grundas på sakkunskap i
överensstämmelse med grundlag och svensk lagstiftning.



Att genom reglering och lagstiftning från staten förhindra Bankers, finansbolags och
kapitalplacerares omdömeslösa härjningar.



Att Sverige behåller den svenska valutan kronan. Nationell penningpolitik är en viktig
del i en svensk ekonomi och på lång sikt ett måste för att inte förlora kontrollen över
landets finanser och tillgångar. EMU har inte inneburit de fördelar som utlovades.

Framtidens välfärd är avhängig av nytänkande och en vilja att skapa värderingar. Detta kan
endast möjlig göras genom det egna fria innovativa tänkandet. Utan arbetstagare och
arbetsgivare, de som tillverkar varor och tjänster, skulle det inte finnas något att fördela eller
förbruka. Det politiska ansvaret för att öka välståndet i samhället skall därför vara att inte
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lägga hinder i vägen för de som vill starta företag, eller innovativa idéer som kan skapa
arbetstillfällen.
Att samhällsviktiga funktioner som energi, kommunikation och naturtillgångar överförs till
statlig kontroll och i vissa fall till statligt ägande alternativt att aktiestocken alltid skall ligga
på minst 51 % för att säkerställa att nationen är styrande över resurserna.
Att ge hela Sverige ökade möjligheter till förädling av naturresurser lokalt för att på så sätt
skapa arbetstillfällen som ger ökad trygghet för medborgarna.
Att utöka nordiskt samarbete på alla nivåer, för att stärka sysselsättning och teknisk
utveckling.
Att överföra delar av kommunala bolag till privata ägandeformer för större effektivitet och
lönsamhet, utan att skattemedel förbrukas.
Att skapa ett samhälle där småföretagare inte betraktas som fifflare, skurkar och
småkapitalister utan som den fasta grund på vilken vårt samhälle i första hand skall vila på
framöver.
Att skapa ett samhälle där skogsägare och bönder kan avverka och sköta sin skog utan att
staten ska styra skörden till storskogsbrukets anläggningar.
Att allt företagande skall bygga på fri konkurrens och lika villkor.
Vi önskar klara gränssnitt för politikens inblandning. Statens roll i vårt idealsamhälle skall
vara begränsad. Den statliga makten är idag alldeles för koncentrerad på alldeles för få
individer. Detta är ett hot mot mångfalden och maktfördelningen i vårt samhälle. Den
nuvarande offentliga maktkoncentrationen innebär att det är mer attraktivt att skaffa sig
ledande roller i statsapparaten med höga löner, än det är att skapa värderingar och arbeta för
samhällets utveckling. Makten skall i största möjliga mån överföras till folket. Detta möjlig
görs genom att hålla så låga skatter som möjligt, och att så långt det är möjligt involvera
privata och frivilliga organisationer i det offentliga arbetet. På detta sätt kan man fortfarande
bibehålla ett samhälle som bygger på valfrihet, respekt och möjligheter för alla människor.
Framstegspartiet är ett liberalistiskt folkparti. Partiet bygger på den svenska grundlagen,
svensk och västlig tradition och kulturarv med bas på den kristna livssynen och dess
humanistiska värderingar.
Huvudinriktningen är en sänkning av skatter och avgifter och offentliga ingrepp. Det
fundamentala i vårt samhälle är tron på, och respekten för, den enskilda individens egenart
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och rätten att bestämma sitt eget liv och ekonomi. Individen rätt, samt familjen och
egendomsrätten, utgör grunden till hela vårt samhälle.
Vi tar starkt avstånd från olika behandling av människor baserat på hudfärg, sexuell läggning,
kön, religion, och etniskt bakgrund, vi värnar även grundlagens många olika innehåll såsom
egendomsrätten, yttrandefriheten, den personliga friheten, religionsfriheten och
organisationsfriheten.
Vi anser att den offentliga makten skall begränsas, för att på så sätt kunna upprätthålla den
enskilda individens rättigheter och handlingsfriheten. Det offentliga skall inte åta sig uppgifter
som lösas alternativ utföras av enskilda individer, frivilliga eller organisationer/föreningar.


Att utöka nordiskt samarbete på alla nivåer, för att stärka sysselsättning och den
tekniska utvecklingen i regionen.



Att politiskt samarbeta med våra nordiska grannländer för en framtida Nordisk Union.
Enskilt har de nordiska länderna små möjligheter att mäta sig med de stora nationerna
inom EU, en Nordisk Union kommer att bli en stark förhandlingspartner för nordiska
intressen inom/mot EU.

Vi vill använda ett ekonomiskt arbetssätt, som inte blottar de offentliga upphandlingarna och
möjliggör en prissättning som missgynnar skattekollektivet. Offentliga upphandlingar är ett
förlegat arbetssätt som inte gynnar någon, med den blottan som uppstår då stat, kommun
alternativt landsting/region alltid offentlig gör det ekonomiska underlaget för en upphandling.
Ett nytt system måste genomarbetas som gynnar samhället och i synnerhet individen.
Vi tar klart avstånd från alla former av totalitär eller auktoritär statsmakt eller ideologier med
sådan inriktning, samt ställer oss kritiska till överföring av beslutsrätt från innevånarna till det
offentliga.
Vår politik bygger på folkstyret, med en klart decentraliserad politisk makt, utförd av de
folkvalda, genom att stärka möjligheten för folkomröstningar. Subsidiaritetsprincipen skall
vara en ledstjärna som genomsyrar all politik Framstegspartiet bedriver oavsett nivå.
Framstegspartiet bygger sin politik på marknadsekonomi. Förutsättningarna för
marknadsekonomi är ett fritt och oavhängigt flöde av varor och tjänster, fritt tillträde till
marknaden utan särbehandlingar eller konkurrens hindrande specialavtal. Detta för att
upprätthålla den status av näringsetablering som Sverige faktiskt har, vår attraktionskraft skall
bibehållas gällande utländsk näringsetablering, detta skall bibehållas genom att behålla de
fasta ramar som innebär minsta möjliga byråkrati.
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Marknadsekonomi förutsätter också en frihandel mellan länder. Framstegspartiet vill
minimera, alternativt ta bort import och exportrestriktioner och andra handelsbarriärer.
Frihandel och marknadsekonomi är en förutsättning att minimera fattigdom genom
ekonomisk tillväxt, samt att utnyttja resurserna optimalt och samtidigt verka för att hålla pris
och kostnadsutvecklingen låg.
Framstegspartiets önskan är att man premierar olika samhällsinsatser och arbetsviljan. Vi
emotser lägre skatter och avgifter i alla former, tillsammans med ett mer flexibelt arbetsliv, vi
anser att det är bästa sättet att uppnå en effektivt och en väl fungerande arbetsmarknad. Vi
önskar även en effektiv och social säkerhet för de som inte har möjlighet att klara sin egen
försörjning. Det skall alltid löna sig att klara sin egen försörjning jämfört med den försörjning
som ges/erbjuds genom det offentliga. Det totala skattetrycket bör vara det lägst möjliga, och
särskilda avgifter därutöver bör avvecklas om de inte är av riksintresse.
Framstegspartiet vill utvärdera effekterna och konsekvenserna av dagens arbetsgivaravgift.
En eventuell reduktion av arbetsgivaravgiften tror vi kan bidra till en ökad sysselsättning och
en ökad värdestegring inom arbetsmarknaden.
Företag och andra verksamheter ägs och bedrivs bäst av privata ägare, därför måste man
särskilja skillnaden mellan det offentliga och privata aktörer. Det offentliga ägandet måste ha
en klart påvisad politisk nytta, annars skall det anses som ett område för det privata
näringslivet. Statens, regionens/landstingens och kommunerna roll, skall bestå i att vara lagen,
kunden, regleraren, skattsättaren och maktutövaren och därför är det viktigt att när dessa roller
sammanblandas med privata alternativ klart särskilja dessa.
Överenskommelser och privata näringar skall behandlas lika och klara sig själv utan subsidier
alternativt olika behandling. Regler, ramar och skattesystemet måste vara förutsägbart och
okomplicerat. Vi vill även att man tar hänsyn till säkerställandet av tillgångarna och att en
viss beredskap skall läggas till grund för den privata näringen.
Sveriges välstånd är huvudsakligen ett resultat av näringslivets dagliga insatser och deras
produktivitet. Ett arbete är därmed en väsentligt grund i allmänna trivseln och individens
vardag. Framstegspartier vidhåller att det först och främst åligger den enskildes ansvar att
ingå i arbetsmarknaden, detta baseras på de egna förutsättningarna, utbildning och
arbetsmarknadens behov av arbetskraft.
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