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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
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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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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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3. Energi.
Staten/myndigheterna skall ha det överordnade ansvaret och säkra framtagandet av energi,
detta skall även inkludera ett säkrat elnät samt uppkopplingar gentemot utlandet. I
energipolitiken skall där läggas stor vikt på att naturen och miljö inte utsätts för
onödiga/onormala belastningar.
Konkurrensen i energinäringen skall stimulera till bästa möjliga resursanvändning och till
lägsta möjliga priser till förbrukaren. Vi vill samtidigt att den värdesäkring som uppkommer
genom naturresurserna kommer kollektivet till handa genom konsessionslagar och särskilda
skatt och avgiftsregler.
Framstegspartiet vill ha en nationell kontroll av energiresurserna, och säkra värdet på
detsamma, genom att återbörda merparten till det Svenska folket genom robusta koncessions
och skatteregler. Vi vill också att beskattningsrätterna med avgifter tillfaller kommunerna
(enligt norsk modell) där kraftbolagen har sin verksamhet samt att detta stimulerar
kommunerna i att starta egna energibolag alternativ anlita externa företag. Kommunerna
åläggs då endast att till staten betala avgifter och får själva använda intäkterna efter bästa
omdöme.
Detta inte bara stimulerar energiproduktionen utan också miljön då fokus på regional
produktion kommer att bli småskalig typ; vatten, vind och vågkraft.
Sverige producerar praktiskt taget all den energi som industrin och nationen behöver med
mycket begränsad miljöförstöring. Vår framtid står och faller med att samhället och industrin
även i framtiden producerar energi till låga kostnader.
Den elintensiva basindustrin skog, kemi, gruvor/stål svarar för stora delar av Sveriges
exportinkomster. Elpriset är avgörande för vår konkurrenskraft.
Framstegspartiets värnar om miljön genom att snarast avveckla anläggningar för elproduktion
med fossila bränslen. Sverige producerar i dagsläget all energi som industrin och nationen
behöver i framtiden och med viss begränsad miljöförstöring. Vår framtid står och faller med
att samhället och industrin även i framtiden producerar energi till låga kostnader.
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Framstegspartiet satsar på:
Att värna om miljön genom att snarast avveckla anläggningar för elproduktion med fossila
bränslen.


Att behålla kärnkraftverken så länge de är säkra och ekonomiskt lönsamma.



Att renovera och modifiera befintliga vattenkraftverk för att åstadkomma lång och
ekonomisk livslängd.



Att inleda projektering för en utbyggnad av fler vattenkraftverk med utvecklad modern
teknik.



Att producera el för export till områden som producerar el som är miljöförorenande.



Att genom omdisponering av elproduktion hjälper vi andra nationer och oss själva genom
minskad miljöpåverkan.



Att forskningen och arbetet med att återvinna energi ur tillverkningsprocesser och
värmeåtervinning inom boendesektorerna intensifieras.



Att utveckla avfallsförbränningsanläggningar ytterligare som knyts till befintliga
fjärrvärmesystem.



Att jordvärme, bergvärme och luftvärmepumpsystem uppmuntras tillsammans med
solvärmepaneler och eventuellt framtida effektiva solcellsystem.



Att inte använda argumentet ”bevara våra orörda älvar”.



Att fokusera forskningen på ny säker vattenkraft, solenergi, vind och vågteknik.



Vi skall maximalt utnyttja våra egna förutsättningar och naturtillgångar för energi innan vi
letar efter andras.
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4. Miljö och klimat.

Miljölagstiftningen måste bygga på centrala principer, med likhet inför lagen som skall
skydda individen, dennes liv, hälsa och egendom mot eventuella kränkningar.
Ekonomisk tillväxt skall ske på bärkraftigt sätt, bland annat genom teknologisk utveckling. I
den grad av behov för offentliga insatser, för att begränsa föroreningar skall det ske där det
ger absolut högsta och bästa resultat.
Framstegspartiets inställning är att den som förorenar, skall betala all sanering och ett totalt
återställande.
Föroreningar har inga landsgränser, därför skall Sverige arbeta med internationella avtal som
begränsar alla former av föroreningar. Sverige skall inte införa några specialregler eller
avgifter mot det svenska näringslivet, då vi inom Framstegspartiet anser att det hämmar
konkurrensen internationellt samt riskerar förluster av svenska arbetsplatser.
Vi är förespråkare av allemansrätten och positivt inställda till nya naturreservat och liknande
om principen ” värna genom användande” ligger till grund. Vid användande av privat mark
till naturreservat alt. andra liknande ändamål skall full ersättning utgå till markägare.
Framstegspartiet kommer att driva en ansvarig framtidsinriktad miljö och klimatpolitik
baserad på gällande fakta. Vi vill vara delaktiga i ett användningssätt som kan reducera den
globala växthuseffekten, som hela tiden sker genom utsläpp genom gaser. Vi skall arbeta för
att sänka dessa utsläpp där vi kan göra de största ingreppen men också styra så att det innebär
även den bästa effekten.
En realistisk klimatpolitik måste erkänna att välfärdstillväxten kommer att fortsätta globalt,
detta kommer fortsatt betyda en ökad energiförbrukning och ett ökat transportbehov.
Framstegspartiet önskar klimatavtal som är globalt förankrade, detta innebär att det inte sker
några olika ramavtal, som i sin tur innebär att företag/industrier flyttar sin produktion till
länder som står utanför dessa avtal.
Det är vi människor som är det största hotet mot miljön inom alla områden. Det
grundläggande globala problemet är den allt större befolkningen. Den leder till avskogning,
skövling av naturresurser, förstörelse av naturvädren som inte kan återställas, ökenutbredning,
försurning, övergödning, vattenföroreningar, uttunning av ozonskiktet och andra negativa
effekter. Forskare är i dag helt eniga i följande bedömning, om vi skall utgå från att allt skall
vara som i dag med konsumtion och miljöförstöring krävs minst 2 planeter av jorden storlek
utöver den planet vi lever på under förutsättning att jordens befolkning ligger på den nivå som
råder idag.
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Nationen måste agera kraftfullt och klokt annars har vi ingen framtid.

Framstegspartiet vill utveckla samhället i riktningen att miljön blir en viktig agenda och att
den blir det bästa möjliga. Givetvis måste miljökraven vara realistiska, med god arbetsmiljö,
ren luft, friska vatten och en grönskande natur.
Uppsatta mål måste dock kunna förenas med den ekonomiska verkligheten. Nationens
medborgare måste skapa de resurser som ger oss möjlighet att förbättra miljön.
De stora punktutsläppen i Sverige är, med mycket få undantag, redan avklarade.
Reningsgraden är mycket hög och en marginell höjning ytterst dyrbar. Därför ska våra
miljöpengar användas till att underlätta, uppmuntra och ytterligare stärka inhemsk miljövänlig
produktion och konkurrenskraft.

Nationen skall sluta att utarma våra naturtillgångar genom hänsynslös stordrift och förstörelse
av naturvärden och tillgångar. Vår miljö och våra naturtillgångar skall bevaras och vårdas. Vi
lånar dem av våra barn och framtida generationer.
Tyvärr finns det politiker som tror att och agiterar för att befolkningsmängden måste öka för
att fler skall få sysselsättning och därigenom upprätthålla underlag för vår välfärds bevarande.
Inget kan vara mer felaktigt. Västvärlden har lämnat det lågindustrialiserade samhället.
Framtiden bygger på den högteknologiska industrin. Framtiden bygger på att högteknologin
kräver färre människor och att den industriella som servicenäring och handel går samma
utveckling till mötes.
Det finns i dag två acceptabla energiproducerande system vattenkraft och vågkraft som är av
storskalig dimension.
Vindkraften är en teknologi som över tid är tveksam, investeringskostnaden i förhållande till
producerad energi är låg, samma sak gäller för biogasanläggningar.
Nationen måste satsa på miljövänliga drivmedel, främst med tillämpad nollutsläppsteknik.
Partiets uppfattning är att långsiktigt all form av konsumtion och förädling av naturtillgångar
skall ske så att återväxt och återvinning ger ett nollsummespel.
De föroreningsproblem som uppstår i samband med förädling, distribution av produkterna och
återvinning skall begränsas efter strikta miljöekonomiska ramar.
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5. Utrikes och försvarspolitiken
Framstegspartiet vill tillvarata de svenska intressena i utrikespolitiken, både politiskt och
säkerhetsmässigt. Sveriges utrikespolitik skall inriktas på goda relationer med alla nationer
och med organisationer som genuint arbetar för fred och mänskliga rättigheter. Att
utrikesdepartementet övertar ansvaret och samordnar allt utlandsbistånd. Dagens
biståndspolitik är en utmärkt metod att överföra pengar från fattiga människor i rika länder till
rika människor i fattiga länder.
Goda politiska relationer förutsätts även omfatta våra internationella handelspartners. Detta
tillvaratas bäst genom satsningar på fri handel, människorättigheter och uppbyggnad av
allianser med stater som delar våra svenska värderingar. Genom vårt medlemskap i
Europeiska Unionen (EU) ska vi aktivt vara med och utforma den europeiska och nationella
säkerhetspolitiken. Sverige och övriga EU länder behöver inte bara en europapolitik utan även
en östpolitik. Vi delar framtiden med våra grannar på andra sidan Östersjön. Svårigheterna är
stora - möjligheterna ännu större. EU-länder med gemensam valuta har blivit en tummelplats
för all världens brottssyndikat som på ett enkelt och smidigt sätt tvättar valuta som kommer
från all form av grov kriminalitet.
Den traditionella utvecklingspolitiken har tydligen inte fungerat tillfredsställande. Vi menar
att det statliga ekonomiska biståndet måste begränsas och effektiviseras. Sverige bör istället
arbeta för en utveckling av marknadsekonomin och en säkring av de fattiga ländernas tillgång
av västvärldens marknader. Sverige skall bibehålla den nuvarande humanitära nödhjälpen.
Goda politiska relationer förutsätts även omfatta våra internationella handelspartners.
Mellanstatliga organisationer kan vara ett positivt bidrag för att säkra de internationella
spelreglerna. Enskilda organisationer har däremot skapat omfattande byråkratiska strukturer.
Därför bör det arbetas med reformer, bland annat av FN. När det gäller frågan om ett svenskt
EU-medlemskap, kommer Framstegspartiet att respektera folkets vilja utefter en
folkomröstning, den nuvarande inställningen är att ett utträde hade varit gynnsamt för
svensken gement och landet i allmänhet.
Framstegspartiet vill ha ett starkt försvar. Oron i vår omvärld, förändringar av maktstrukturer
inom de gamla kommunistländerna och det moderna Ryssland kräver ett starkt svenskt
försvar.
Som ett led i att försvaret stärks återinförs delar av den allmänna värnplikten. Det är av
väsentlig vikt att unga män och kvinnor får möjlighet att genomgå militär utbildning.
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Värnplikten ger en mängd erfarenheter till unga män och kvinnor som de har nytta av under
resten av livet. Nonchalans och bristande respekt bland dagens ungdomar av idag kan
relateras till avsaknaden av den träning i disciplin och moral som värnplikten innebär.
Under de sista 20 åren är vårt lands största fiender, totalt ansvarslösa politiker och
försvarsministrar. Den spillra av så kallad yrkesarmé som dagens politiker vurmar så varmt
för utgör på intet sätt att svenskt territorium kan skyddas eller försvaras. Framstegspartiet
kräver att militära enheter och förband skall finnas tillgängliga över tid i sådan omfattning att
nationen kan säkras mot ett territoriellt angrepp i alla riktningar. En återtagningsperiod skall
omedelbart påbörjas som enligt vår uppfattning innebär att försvaret påbörjar återtagning av
territoriella markförband och marina förband. Volymen av territoriella markförband och
marina efter avslutad återtagning skall motsvara att hindra och fördröja ett större territoriellt
angrepp på nationen i minst tre riktningar. Det svenska försvaret skall framstå som trovärdigt
och effektivt i förhållande till varje eventuellt framkommande hotbild.
Att förvänta sig att annan nation skall komma nationen Sverige till undsättning i händelse av
militär intervention mot landet är falsk retorik utan underliggande substans. Ingen nation är
beredd att sända stridande trupp och vapen till en nation som genom politiska beslut medvetet
avrustat försvarsförmågan. Intentionen med en svensk försvarspolitik skall alltid vara att säkra
svenskt territorium i luftrummet, nationsgränser och territoriella gränser till havs.
Framstegspartiet ser NATO som en samarbetspartner och svensk försvarsförmåga skall
framstå som likvärdig allierad inom NATO-alliansen. Likvärdigheten skall framgå genom ett
löpande samarbete och framtagande av strategier.
Ett samarbete med NATO skall per automatik inte innebära, att svenska försvarsanställda
skall vara tillgängliga för fredsbevarande eller fredsskapande operationer i utlandet.
Att regering och riksdag fastställer och klargör att Sveriges försvarsmakts officerare, soldater
och anställda under fredsförhållande uteslutande på frivillig grund tjänstgör under
internationella uppdrag oavsett form för militärt uppdrag.
Person iklädd och utrustad i Sveriges krigsmakts uniform med eller utan vapen är att betrakta
som krigsman oavsett var denna uppehåller sig.
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6. Äldrevård och pensioner.
När man betraktar de sista 40 årens svenska sjukvård och omsorgspolitik ur ett historiskt
perspektiv upprörs vi över den undermåliga sjuk och åldringsvård som erbjöds och erbjuds till
landets medborgare. Vården av sjuka och gamla måste bli mycket bättre och präglas av
personlig omsorg och omtanke. Därför måste sjukvård och annan vård förbättras ytterligare
och konkurrensutsättas för att tvinga fram en bättre och kostnadseffektivare vård och omsorg.
Privata vårdföretag och sjukhus kan konkurrera om patienterna mot landstingssjukhusen och
regionsjukhusen så att vårdsökande blir bemötta som kunder, inte som brukare. Det kan aldrig
liknas vid en god omvårdnad när svårt sjuka och medtagna människor tvingas sitta i ett
väntrum allt från någon timma till halva dygn, eller bli rekommenderad att återkomma
påföljande dag,
Finns det förutsättningar och resurser? Vi inom framstegspartiet skall se till att det alltid
förfogas över resurser att ge mycket god vård åt våra medborgare. Hur skall vi annars kunna
tala om välstånd?
Bygg fler servicehem, och inför etableringsrätt för privata servicehem som en attraktiv och
förhållandevis billig boendeform för många äldre och som mycket påminner om de
ålderdomshem som tyvärr skrotades av byråkrater mot bättre vetande.

Framstegspartiet uppfattning över det svenska pensionssystemets hanterande av Sveriges
Riksdags valda företrädare och ledamöter är minst sagt upprörande.
Historiskt sätt har ingen grupp inom det svenska samhället behandlats så nedsättande och
föraktfullt som de människor som föddes under perioden 1920-1950 som arbetat och slitit och
i dag tillhör de svenska pensionärsgrupperna. Av de uttalande som görs från rikspolitiska
representanter står det bortom rimligt tvivel att pensionärer oavsett tillhörighet anses av
politiska företrädare skall och bör acceptera en pension som för ett stort antal pensionärer
ligger långt under socialbidragsnivå och för det stora flertalet att acceptera en pension som
kommer att ligga i linje med socialbidragsnivån.
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Självfallet gäller inte de ytterst magra förutsättningarna för beslutsfattarna. När det kommer
till att besluta för egen kassa finns ingen gräns för oförskämdheten och girigheten. Pensioner
för ministrar byrådirektörer och riksdagens ledamöter innebär i princip att de var och en
utkvitterar en pension per månad som motsvarar en normal pensionärs årspension, så illa
tackar man de människor som byggde upp det svenska välståndet och som sedermera kom att
förstöras av dagens politikers inkompetens och girighet.
Samtliga etablerade politiska partiers företrädare har enkelt och praktiskt valt att glömma bort
att de som i dag är berättigade till pension är de människor i de flesta fall påbörjade sitt
yrkesliv vid ca 15 års ålder inom exportindustrin och den inhemska industrin tillsammans med
alla de näringar som krävs för ett gott samhälle. Det innebär att huvuddelen av pensionärer av
i dag har ett ca 50 årigt yrkesliv bakom sig.
Politiker stod upp tillsammans med företrädare för fackföreningarna under 50-60-70-80 talet
lovade vitt och brett att alla som arbetar och betalar skatt och sociala avgifter kommer att
garanteras en god och värdig ålderdom. Under alla de gyllene åren för svensk industri har det
inbetalts ett antal tusen miljarder till de sociala systemen, som i dag är bortfifflade på allsköns
konstigheter förutom att finnas inom pensionssystemen.
Att politiker försöker med uttalande som att detta är beslut fattade av Sveriges riksdag
förändrar i sak inte det faktum att yrkesarbetande som lojalt avstått från reella löneökningar
till förmån för att inbetala delar av den reella löneökningen till den framtida pensionen kan i
dag konstatera att pengarna inte finns inom pensionssystemen de inbetalt till. Idag försöker
företrädare för samtliga politiska partier att slingra sig ur sanningen genom olika dimridåer,
parallellt med att man fortsätter att tömma pensionskassorna.

Fakta.
Under 1990 talet manipulerades basbeloppet för pensionärer på så sätt att pensionerna kom att
sänkas med 10 %. Övriga grupper inom samhället fick även de vidkännas betydande
nedskärningar. Skillnaden är tyvärr att alla utom pensionärerna fått upprättelse ekonomiskt.
Under den sista tioårsperioden har enligt statiska centralbyrån löner och pensioner utvecklats
på följande sätt ATP pensionärer 10 %, industriarbetare ca 40-45 %, tjänstemän ca 50-55 %
riksdagens ledamöter ca 80-85 %. Byrådirektörer och andra tjänstemän flera hundra procent.
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Som om inte detta är nog fattade riksdagen 2002 ett beslut om en så kallad broms.
Därefter kommer jobbskatteavdrag.

För varje år som går ökar gapet mellan de yrkesverksamma och pensionärerna. Enligt
uppgörelse skall de första 1,6 % av den allmänna löneökningen inte innebära uppräkning av
pensionen. Det innebär att pensionerna i förhållande till övrig löneutveckling kommer under
de närmaste 10 åren att släpa efter med ytterligare 12-15 %. Först om 20 år skall denna broms
försvinna, eftersläpningen för pensionärer kommer då att vara uppe i minst 35-40 %.
Framstegspartiet bör särskilt lägga märke till och bevaka tillämpningen av
äldreförsörjningsstödet som infördes 2003. Äldreförsörjningsstödet är ett skattefritt bidrag
som inte påverkas om pensionerna sänks eller skatten höjs. Mest anmärkningsvärt med
äldreförsörjningsstödet är att stödet utbetalas till utländska adresser och till personer som
myndigheten inte har någon som helst form av information om.

Framstegspartiets pensionsförslag.



Att Framstegspartiet representeras i ATP fondernas styrelse.



Att pensionerna uppräknas med först de 10 % som konfiskerades under 90 talet,
därutöver ytterligare 10 % som förlorats genom det så kallade jobbavdraget.



Att inga ytterligare medel ur AP fonderna överförs till annan verksamhet.



Att ekonomiska medel som överförts från AP fonderna till statsbudgeten i första hand
245 miljarder kronor återförs till AP fonderna inom en mycket snar framtid.
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Att alla ekonomiska medel från AP fonderna och alla övriga pensionssystem som
överförts till statsbudgeten under de sista 40 åren senast år 2020 skall ha återbetalats
till AP fonderna plus 1,5 % ränta över tiden.



Att lägsta nivå för pensioner skall vara 15 000 kronor i månaden efter skatt.
(finansieringen utav denna reform sker genom att en punktskatt tas ut av bankerna
efter räkenskapsår att betala 50 % av vinsten till pensionsfonderna. Bostadsbidragen
sjunker för pensionärerna och som genererar ett överskott och som räknas in som
fördel till pensionerna.)



Att pensionerna följer den allmänna löneutvecklingen utan någon form för
reduceringar.



Att pensionerna skall värdesäkras i förhållande till levnadskostnadsindex.



Att äldreförsörjningsstöd endast kan utbetalas till personer som är boende och
mantalsskriven i Sverige.



Att ålderspensionärer och förtidspensionerade har rätt till kostnadsfri medicinsk
behandling.



Att varje svensk pensionär informeras om att de har rätt att söka äldreförsörjningsstöd
och att försäkringskassans handläggare skall enligt lag informera och bistå blivande
och varande pensionärer om denna rättighet.



Att införa en s.k. äldreomsorgspeng.
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7. Straff, Rätt och Vapen.

Det Svenska samhället är genomsyrat av lagar och paragrafer, något som gör det svårt för
gemene man att hålla sig uppdaterade på vad som är lagligt alternativt olagligt.
Framstegspartiet anser att det finns ett uppdämt behov att se över alla lagar och paragrafer,
och på så sätt förenkla och ta bort orimliga och föråldrade lagar och paragrafer. De lagar och
paragrafer som gäller idag skall omarbetas så att de är tidsenligt uppdaterade och att de får en
allmänpreventiv verkan och säkrar den enskilda individen.
Polisen har i dagsläget inte de resurser som behövs, för att kunna upprätthålla lag och ordning
enligt existerande lagtext. Vardags kriminaliteten och den ekonomiska vinningskriminaliteten
har blivit alldeles för nedprioriterad. Framstegspartiet menar att den dåliga
uppklarningsprocenten hos polisen innebär att allmänheten kommer att förlora tilliten till det
polisiära arbetet på sikt.
Alla som har varit svenska medborgare i minst 25 år, är ostraffade och vid mental hälsa ska ha
möjlighet att efter en kort godkänd introduktionsutbildning (som inte får vara för svår eller dyr)
beviljas licens med rättighet att i självförsvarssyfte synligt eller dolt få bära handeldvapen
såsom pistol eller revolver.
Den tid som uppstår mellan brott och straff skall vara det absolut minst tänkbara, detta av
hänsyn till offret, och att förövaren omedelbart får stå till svars sina handlingar. Det offentliga
skall lägga betydligt större vikt på att bistå och stödja offren för dessa gärningar, och inte
som idag lägga fokus på att hjälpa gärningsmannen/kvinnan.
Det finns behov att införa högre straffsatser för alla former av våldsbrott. Det är även
nödvändigt att skärpa straffen för all allvarlig kriminalitet.
Utländska medborgare som dömts till en straffsats högre än tre månaders fängelse skall
omedelbart utvisas efter avlagd fängelsevistelse.
Individer som innehar dubbla medborgarskap, skall inte få tillgodogöra sig det senare
medborgarskapet (svenska) utan skall ställas till svars enligt föregående mening, med
utvisning som påföljd och det Svenska medborgarskapet skall omedelbart återkallas.
Det är alltid den enskilde medborgarens skyldighet att efterleva lagtexten och gällande
regelverk, samt att efterleva sina egna handlingar och inte vara till skada för andra och deras
hälsa.
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8. Vård och Omsorg

Det råder ingen brist på sjukhus. Det råder ingen brist på utrustning. Det råder ingen brist på
läkare. Sjukvården och omvårdnaden kostar för många miljarder per år i förhållande till vad
som skall förväntas som prestation ur systemen, enorma ekonomiska resurser försvinner
genom byråkratiska system och ogenomtänkta strategier.
Sannolikt är det så att det i dag finns för många stora dyra sjukhus som inte utnyttjas fullt ut.
Det är därför även av tvingande skäl att se över antalet sjukhus i förhållande till
befolkningstätheten och inte minst ur effektivitetssynpunkt.

Sveriges medborgare kan få en mycket bättre omvårdnad. Rätt organiserad ska sjukvården
och omvårdnaden kunna erbjuda behandling/operation, utan köer och väntelistor. Landstingen
skall reformeras och delar av verksamheterna på sikt avvecklas. Regionsjukhusens ledning
övertar och samordnar med kommunerna ansvaret för sjukvård och omvårdnad.

Ett ytterst anmärkningsvärt system är handläggare inom försäkringskassan med ingen eller
undermålig medicinsk kunskap och därtill så kallade förtroendeläkare formellt avgör en
persons fysiska status och sätter sig över behandlande läkare och specialister.
Framstegspartiets mening är att omedelbart avskaffa systemet med försäkringskassornas
förtroendeläkare och försäkringskassornas handläggares rätt att stå över läkare och
specialister inom sjukvården.

Återställ sjukskrivningsrätten till sjukhusens läkare och specialister. Att endast läkare och
specialister inom sjukvården som personligen behandlar patienten över tid skall tillerkännas
rätten att fastställa om en person är helt eller delvis arbetsoförmögen och därmed berättigad
till ersättning från försäkringskassan. Dagens sjukvård och omvårdnad är en konsekvens av
ansiktslös byråkrati som är totalhavererad och ingen huvudman finns att ställa till svars för
upprepade byråkratiska totalhaverier.
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Bruket av s.k. stafett - läkare skall försvåras och fasta anställningar skall premieras. Ytterst
ansvarig är Sveriges regering, ministrar och riksdagsledamöter som tyvärr har helt eller delvis
missförstått sin uppgift av vad som menas med att vara riksdagsledamot och arbeta för
nationens medborgares bästa som målsättning.
Det skall alltid åligga det offentliga att säkra tillgång av hälsa och omsorgstjänster.
Framstegspartiet vill vara med att erbjuda en värdig, varm, och valfri äldreomsorg, där den
enskilda individen har ett självbestämmande över var den vill ha sin omsorg utförd.
Vi anser det inte av prioriterad karaktär vem som erbjuder hälsotjänster förutom att
leverantören är ackrediterad efter uppsatta målkrav från det offentliga, det viktigaste är att
uppfylla kraven för en god utförd hälsovård och att nöjdheten hos brukaren tillgodoses.
Framstegspartiet vill fortsättningsvis att det skall vara en skattefinansierat driven hälsa och
sjukvård, som bedrivs och att den skall vara lagstadgad som idag. Vi anser det ovärdigt att det
fortfarande finns långa köer till sjukvård, rehabilitering, psykvård alternativt
avvänjningsåtgärder. Vi anser även att det är oförsvarbart ur samhällsekonomisk synpunkt, att
många individer ekonomiskt skall ersättas pga. de står i kö för behandlingar inom sjukvården
om köer kortas finns här både humana och ekonomiska vinster som kan gynna välfärden.
Framstegspartiet anser att vi snarast möjligt skall implementera tandhälsovården i den
reguljära sjukvården. Vi skiljer inte på mun eller kropp.
Staten skall primärt ansvara för att finansiera hälsa och sjukvården, staten skall även garantera
att det i hela landet råder en likvärdig styckprissättning gällande all sjukvård. Framstegspartiet
ser inga problem med privata alternativ. Det skall även i framtiden bedrivas hälsa och
sjukvård på samma villkor som idag, den enskilde skall fritt kunna välja mellan offentlig och
privat driven vård, samt att de även ges möjlighet att välja bort de aktörer som inte uppfyller
brukarenöjdhet.
1 miljon svenskar har slängts ur sjukförsäkringen och som följd har det blivit personliga
tragedier som självmord, social utslagning, total desperation och felaktiga diagnoser utav
statstjänstemän istället för läkare. Framtidspartiet kräver upprättelse ifrån denna statsstyrda
felaktighet justeras i enlighet med statens ansvar för felaktiga beslut gentemot medborgarna.
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Landstingen skall upphöra för att de misslyckats med att samma vård skall gälla oberoende
var du bor i landet. En central organisation för vården behöver skapas för att förse
medborgarna den vård de efterfrågar och likvärdigt erbjuds. Alla kostnader som en vårdtagare
har för att erhålla vård skall betalas utav stat/landsting typ; resekostnad, förloras
arbetsförtjänst och felbehandlingar.
Decentralisering utav sjukvården skall vara dess ledstjärna och att medicinering och kostnader
skall vara lika oberoende var man bor i Sverige
Införande utav s.k. husläkare (en läkare som känner sina patienter) bör så fort som möjligt
införas i Svensk vård med de lagjusteringar som behövs.
Framstegspartiet vill även att det utreds om eventuellt återförstatligande utav Apoteken i
landet.
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9. Transport och kommunikation

Transport av varor, tjänster, kapital, information och människor är en förutsättning för att
samhällets tillväxt och utveckling.
Framstegspartiet anser att staten skall ha det överhängande ansvaret för infrastrukturen i
Sverige, samt att tillgodose att transporter och kommunikationen fungerar på ett effektivt och
säkert sätt. Med infrastruktur menar vi allt som implementerar persontrafik, godstrafik,
information och energi, med andra ord alla riksintressen såsom färjor, tågbanor, vägar,
flygplatser, tågstationer, samt alla nätverk gällande både energi och information.
Det offentligas uppgift är att på ett miljövänligt sätt säkra transport och kommunikationsnät
anpassat utefter det samhälleliga behovet. Alla brukare av dessa transport och
kommunikationsnät skall likställas och tillgängligheten skall säkras oavsett vem som
tillhandahåller efterfrågad service.
Det är viktigt att det satsas på långsiktiga transportmedel för att lösa de framkomna
samhällsbehoven. Allt för att uppnå en kostnadseffektiv användning av de offentliga
resurserna och eventuellt kunna göra en rättvis kostnadsfördelning mellan alla förekommande
transportmedel.
Ett fullt utbyggt transportnät som binder ihop hela landet på ett miljövänligt och effektivt sätt
skall utgöra grunden för en väl fungerande infrastruktur gällande person och godstrafiken.
Den infrastruktur och det transportnät som efterfrågas skall inneha knutpunkter som utgör ett
lätt och smidigt sätt att integrerar de olika transportmedlen, och underlättar allt resande.
Vägnätet är fortfarande det största, och kanske den viktigaste delen av den svenska
infrastrukturen gällande transporter av människa och gods. Det är därför viktigt att
understryka det offentligas roll för finansieringen av det svenska vägnätet. Staten skall ha det
övergripande ekonomiska ansvaret gällande vägutbyggnaden och ha en långsiktig
handlingsplan rörande vägnätet.
All form av vägtullar eller bompengar är av Framstegspartiet att anse som en extra skatt, och
skall inte göras möjlig vare sig av miljö eller kostnadsskäl. Principiellt skall alla dessa avgifter
avskaffas och föras över på kollektivet. Vi vill att det skall råda fri konkurrens inom hela
transportsektorn.
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Vägskatt för utländska lastbilar för att Svenska åkerier skall konkurrera på lika villkor skall
införs.
Ex:

Tysklands nya kilometerbaserade vägtull för lastbilar, både tyska och utländska.
Enklast fungerar systemet för lastbilar är att en särskild box inmonterad.
I Tyskland är avgiften för lastbilstrafiken i genomsnitt 12,4 cent (1,10 kronor)
per kilometer för alla lastbilar över 12 ton. Den tyska staten räknar i år med att
få in 3 miljarder euro (27 miljarder kronor) i lastbilsavgifter på landets 1 200 mil
stora motorvägsnät.
Kilometerbaserade lastbilsavgifter finns sedan tidigare i Österrike och Schweiz,
men med en enklare teknik än i Tyskland. Det är viktigt att Sverige koncentrerar
systemet till ett liknande system, då Sverige på så sätt kan använda samma
system som finns i Tyskland med flera. Tysklands satellitbaserade system är att
föredra. När förslaget blir verklighet kan det bli en teknisk lösning som liknar
den tyska.
Systemet på svenska vägar kan ge stadskassan emellan 5 och 10 miljarder. Samt
att svenska åkeribranschen kan konkurrera på lika villkor.

I Sverige är flygtrafiken en viktig del av trafiknätet. Vi vill att möjligheten att bibehålla ett
flygtrafiknätverk skall säkras, men att utbudet måste anpassa efter behovet och konkurrensen.
Om det skall anses finnas behov för att upprätthålla flygsträckor som inte uppfyller
lönsamhet, är det upp till staten om det i framtiden skall beviljas statliga medel för ett
upprätthållande av desamma.
Sverige måste värna den lilla sjöfart som fortfarande inte är utflaggad, för att säkerställa
arbetstagarnas rättigheter. Offentliga alternativt privata hamnar skall likställas och
konkurrenskraftiga ramavtal måste framarbetas för att säkra att internationella regler gäller för
sjöfarten.
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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.
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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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11.

Landsbygd, Jord och Skog.

En levande landsbygd är direkt beroende av att människor har ekonomiskt utrymme
a tt leva och bo på landsbygden och att lantbruk och skogsbruk ges förutsättningar att
överleva. Med nuvarande storskaliga jordbrukspolitik försvinner glesbygdens och
skogsbygdens jord- och skogsbruk och därmed också livsbetingelserna. Svenskt skogsbruk
har under decennier präglats av storskalighet utan hänsyn till biologiska konsekvenser. Det
har gällt att avverka så mycket som möjligt med bristande hänsyn till framtida återväxt.
Energipolitiken med ett ökande inslag av biobränslen som dammsuger skogsarealer på grenar,
ris och kvistar innebär att vi kommer att få se början av svenska öknar, där nyplanterade
skogsarealer inte finner tillräckligt med näring och mineraler. Denna form för skogsbruk skall
inte tillåtas fortgå.
Framstegspartiet menar att den svenska jordbrukspolitiken bör genomgå stora förändringar för
att vara internationellt konkurrenskraftig och kunna verka för hälsofrämjande framställning av
livsmedel av god kvalitet. Svenskt jordbruks och skogsbruk måste, om vi ska få en levande
landsbygd, återfå även småskalighet och ta tillvara den kunskap om hantering och förädling av
jordbruksprodukter och skogsprodukter som fortfarande finns i skogsbygderna.
Framstegspartiet om jordbruket


Att genmanipulering av växt eller djurriket inte tillåts, så länge som konsekvenserna
av detta är okända.



Att djurskyddslagarna förstärks i avsikt att hindra oseriösa personer och organisationer
från att i egenintressen utsätta djur för lidande under transporten eller i andra
avseenden.



Att Sverige går i spetsen för att få övriga EU länder att inse vikten av en skälig
omvårdnad av djur.



Att levande djur inte transporteras över länders gränser av både etiska skäl
och för att förhindra smittspridning.



Att importerade livsmedel, fodervaror m.m. kontrolleras för att hindra spridning av
salmonella och andra sjukdomar överförbara till djur och/eller människor.



Att all manipulering av livsmedel enligt lag skall vara förbjuden.
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Att Sverige ska vara självförsörjande på livsmedel av minst två orsaker; dels
handelsbalansen dels den nationella säkerheten.



Att fäbodkulturen lagskyddas och återupptas som miljöanpassad resurs för
sysselsättning och miljövård för jord- och skogsbruket i Sveriges inland.



Att samernas kultur och rättigheter bevaras och att deras rätt till betesmark skyddas.



Att verka för att jordbruksstödet inom EU avvecklas och att inga bidrag lämnas
för obrukade jordar.

Framstegspartiet om svenskt skogsbruk.
Skogen är Sveriges största naturtillgång, till trots för ett närmast osannolikt manipulerande
och skövlande av svenska skogar under decennier. Utarmningen av biotopen inom skövlade
områden hotar i dag återväxten.


Att skogsvårdslagen ändras så att den inte medger skövling av skogarna.



Att återplantering av olämpliga och främmande trädslag förhindras.



Att åtgärder skall vidtas för återförande av livsviktiga ämnen och mineraler till
skogsmarker efter slutavverkning.



Att genom lag tillse att grenar ris och kvistar inom avverkningsområden lämnas kvar
för att säkerställa att biotopen förstärks och inte förstörs genom kortfristiga politiska
eller ekonomiska egenintressen.



Att de ekonomiska förutsättningarna för skogsbruket ändras genom utveckling av
avverknings och träförädlingssystem baserade på lokal verksamhet.



Att befolkningen på landsbygden ges ekonomiska förutsättningar att leva och verka
där de har sina rötter och nedärvda kunskaper så att vi kan ha kvar en levande
landsbygd med alla de positiva värden detta ger hela Sveriges befolkning och
turistnäringen.
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Framstegspartiet om gruvdrift och prospektering.

Partiet reagerar oerhört negativt på de regler som omger prospektering och provbrytning av
olika metaller inom landet. I första hand på den fullständiga laglöshet och brist på
miljöhänsyn som råder.
Utlandsägda prospekteringsföretag och i vissa fall även svenska kan utan någon som helst
påföljd fullständigt förgifta och ödelägga enorma landarealer, vattendrag och grundvatten.
Kostnader för sanering och återställning av miljön lämnas fullständigt över till samhället.
Företagen försvinner i de flesta fall genom att försätta sig i konkurs utan tillgångar.
Framstegspartiet skall verka för att förhindra att miljön och landarealer förstörs, det
ekologiska samspelet inom nedlagda prospekterade områden skall återställas, i första hand till
utgångsvärde före prospektering och gruvbrytning.
Varje företag som avser att prospektera provborra och öppna gruvdrift skall deponera
ekonomiska medel i sådan omfattning att naturområden kan återställas till god ekologisk
miljö om verksamheten läggs ned eller försätts i konkurs.
Framstegspartiet menar att det måste till förändringar i de lagar som styr och reglerar
prospektering och gruvdrift. Framför allt att miljön i såväl luft, mark, vatten och grundvatten
säkerställs för kommande generationer.
Framstegspartiet vill att det sker en stor och omfattande utredning av minerallagen.
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12.

Skolor och utbildning.

Sverige har världens dyraste utbildningssystem men inte det bästa. Fria skolor och
skolreformer kan vara bättre och kosta mindre. Full konkurrens om eleverna leder till att
dåliga lärare och dåliga skolor försvinner. Framstegspartiet vill att elever och föräldrar delta
aktivt i skolarbetets uppläggning. Skolchefen (rektorn) ska ha fullt ansvar för verksamheten
och ansvara inför en styrelse och staten.
Låt skolungdomar lära sig mer så att de klarar sig bättre i livet. Betyg är en självklarhet och
det ska vara betyg som visar eleven hur mycket han eller hon vet och kan. Eleverna ska kunna
skilja på rätt och fel därför ska det ges betyg även i ordning och uppförande.
Erbjud förskola från 5 års ålder och avlasta daghemmen, i förskolan kombineras lek och
lärande - som i Frankrike, ett fem till sexårigt barn av i dag är betydligt mognare i förhållande
till tidigare generationer.
Studerande måste ha fritt tillträde till akademisk utbildning för alla som uppfyller kraven.
Satsa dubbelt på högskoleutbildning och forskning, särskilt på naturvetenskap och teknik.
Utbildningar som ger tillväxt och välstånd skall prioriteras. All universitetsutbildning skall
vila på vetenskaplig grund - det gör den inte idag. Satsa kraftfullt på kvalitet och
kvalitetskontroll - det behövs efter många års utslätning, kunskapsförakt och slätstrukenhet
genom de etablerade politiska partierna ovilja att ställa krav på elever och utbildningslinjer.
Förbättra forskarnas villkor så att inte de bästa flyttar utomlands. Satsa på forskarbyar och
teknikparker.
Studiemiljön i skolan skall vara lika viktig som en bra arbetsmiljö. Förbättringar av miljön
måste fortgå i ökat tempo.
Skolan bör ha nära relationer med näringslivet för att gymnasieelever lättare skall kunna välja
yrkesinriktning och bedriva studier och praktik som ger möjlighet att komma ut i arbetslivet.
Slopa hemspråksundervisningen. Satsa i stället på stödundervisning i svenska. Förstår den
enskilde inte svenska språket hamnar individen utanför samhället.
De regler som regeringen genom skolverket har utformat ska efterlevas av alla elever oavsett
religion eller ursprung.
Det ska vara möjligt att låta barn påbörja ordinarie skolutbildning, grundskola före 7 års ålder
i undantagsfall. Skolavslutning skall få äga rum i kyrkor. Skolan skall vårda och värna om
svenska traditioner.
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Framstegspartiet vill alltid sätta kunskapen i centrum gällande den svenska utbildningen, den
enskilda elevens kunnande och möjligheter skall alltid tillvaratas utefter dennes förmåga. Det
offentliga skall alltid ansvara för att svenska utbildningar är bland de bästa i världen, vi skall
inte sträva efter att vara bäst i klassen men vi skall vara bland de bästa. Utbildningen genom
skolgången ända upp till högskolenivå skall vara säkrad genom samhället oavsett
socioekonomisk härkomst. Den skall även vara finansierad av samhället. Framstegspartiet ser
inga hinder till privata aktörer, men vill att transparensen skall vara likställ den som råder
inom offentligt driven skola, allt för att kunna fånga upp missgynnande olikheter som
exempelvis felaktiga betygssättningar, mobbning etcetera. Privata och offentliga
utbildningsutövare skall ges möjlighet till gemensamma upphandlingar och samarbeten.
Det skall ändå påpekas att utbildningsansvaret alltid primärt åligger föräldraansvaret.
Framstegspartiet tar klart avstånd från den samhällsutveckling, där föräldrar tror att skolan är
de instans som ansvarar för uppfostran av barn. Kunskap och utbildning skall vara en
måttstock för det rådande utbildningssystemet. Framstegspartiet anser att kvaliteten inom
skolan skall höjas, vi anser att det bör läggas större vikt på grundämnena i skolan, och att den
ömsesidiga respekten mellan lärare och elev skall återställas.
Framstegspartiets inställning till niqab, burka och andra kvinnoförtryckande klädesplagg är
solklar och därför vill vi inte att dessa plagg används i skolan. En annan orsak är att de
möjliggör en uppenbar risk för fusk.
Framstegspartiet önskar att det offentliga med större kraft trycker på för att elever uppnår
högre utbildningsnivåer. Socioekonomiska faktorer får aldrig vara en faktor för att en elev
skall kunna realisera sina ambitioner att uppnå utbildning. Men det är av samma orsak som
Framstegspartiet påtalar vikten av att studenten/eleven själv tar ansvar för den utbildning som
han/hon behöver tillgodogöra sig för sin möjlighet på arbetsmarknaden. Framstegspartiet vill
ställa större krav på att individen själv tar sitt ansvar och fullföljer sina åtagande genom sitt
eget utbildningsval, detta skall gälla både genomförandet och användningssättet av
studiemedel.
Vi vill även att Sverige tar ett större ansvar för forskningen. Det skall i synnerhet gälla
forskning där vi redan ligger i framkant och där vi kan hävda oss i den globala konkurrensen.
Men vi skall även satsa på all annan forskning där vi anser det finns utvecklingsmöjligheter
och humana vinster att uppnå. Framstegspartiet anser att forskningsanslagen skall öka för att
de innovativa segmenten skall kunna gynna all kringverksamhet positivt.
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13.

Arbete och välfärd.

Huvudansvaret för att säkra sig själv och sin familj en ekonomisk säkerhet skall alltid åligga
den enskilde individen. Det offentliga skall däremot säkerställa ett säkerhetsnät för dem, som
inte mäktar med denna uppgift, efter att individen gjort vad som anses behövligt för att klara
ett eget ekonomiskt leverne.
Ekonomisk hjälp genom det offentliga (försörjningsstöd) skall alltid anses som en kortvarig
och tillfällig åtgärd, endast för individer som hamnat i en vansklig situation.
Försörjningsstödet skall vara statligt finansierad och även förvaltad av staten.
Det skall alltid ställas ytterst stränga krav på utbetalning av statliga medel. Orsaken till den
restriktiva inställningen rörande statliga medel, beror på att Framstegspartiet anser att varje
individ skall vara ekonomiskt självgående. Vi menar även att arbetet för att avslöja
ekonomiskt bedrägeri mot stat, landsting, försäkringskassa och kommuner skall utökas, då vi
anser der som undergrävande verksamhet mot det svenska välfärdssamhället.


Att genom lagstiftning förhindra oskäliga räntenivåer, en sund stats räntenivåer på lån
såväl kortfristiga som långfristiga skall inte tillåtas överstiga riksbankens index med
högst några %.



Att kronofogdemyndighetens myndighetsutövning och verksamheter ställs under
domstolsutslag gällande alla ärenden som innebär ingrepp i den enskildes ekonomi.



Att den enskilde gäldenären alltid försäkras om att behandlas på ett inom lagrummet
ansvarsfullt sätt, för att förhindra att oskäliga räntor eller andra ytterligare
tillkommande kostnader för den enskilde gäldenären leder till besvärande
omständigheter.



Att i de fall ett ärende renderar i ingrepp för den enskilde skall kapitalskulden först
regleras och därefter skall de uppkomna räntorna regleras. Banker och finansbolag har
satt i system att först låta ränteskulden regleras före kapitalskulden, vilket leder till
orimliga effekter för den enskilde gäldenären.
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Att borgensåtagande tidsbegränsas till att gälla under viss bestämd tid och inte som
idag för livstid.



Att skapa ett fritt näringsliv som inte styrs av företags eller politiska karteller som
förhindrar en sund utveckling av samhället och nationen.



Att storföretag eller energibolag inte tillåts regelfritt skövla landets naturtillgångar och
manipulera ekonomin.



Att skattefinansierade verksamheter inte bolagiseras och säljs ut på den
internationella marknaden utan medborgarnas röst via folkomröstning/val.

Arbets-, löne och anställningsavtal fungerar bäst om ingåtts i enighet mellan arbetsgivare och
arbetstagare i enkla överenskommelser enligt framtagna avtal. Ett bra system till
överenskommelser skall enligt Framstegspartiet anpassas till både hög och låg konjunkturer.
Det är alltid i de anställdas intresse att bidra till ett säkerställande av samtliga svenska
arbetsplatser, detta kan ske genom tillfälliga löneöverenskommelser, men skall inom snar
framtid återställas och vid eventuella tillfällen kompenseras i efterhand. Detta arbetssätt kan
användas vid extrema tillfällen, och kan bli ett komplement där ett säkerställande av ett
företag och dess anställda ingår ett avtal med riskfördelning mellan arbetssidan och kapitalet.
Sysselsättningen skall vara i huvudsak koncentrerad och värdeskapande för individen, detta
tillvaratas bäst genom en liberal arbetsmarknad. En fri arbetsmarknad fungerar däremot
väldigt dåligt under monopol liknande organisationer/förhållande som ingår avtal över
huvudet på arbetstagare och mindre arbetsgivare.
Framstegspartiet ställer sig bakom full organisationsfrihet för arbetstagare, men vill samtidigt
stärka rätten för den enskilda individen att inte tvingas in i fackliga organisationer och
särbehandlas pga. detsamma. Varje avsteg från den senare meningen skall prövas enligt
lagens tolkningar gällande olika särbehandlingar. Vi vill även bibehålla strejkrätten och
lockouträtten som verktyg i konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare, samt säkerställa
alla äldre ingångna arbetsavtal gällande fackliga rättigheter och inte tillåta urholkningar av
desamma.
Framstegspartiet vill införa en s.k. rak skattesats, vilket innebär att man alltid betalar samma
skatt för inkomst/kapital oberoende var den kommer ifrån typ arbetsinkomst – pensioner.
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14.

Offentlig Sektor

Framstegspartiet menar att det är en omöjlighet över tid med den form för byråkrati som idag
förekommer inom sjukvård och omsorg Ekonomiska resurser som skall finnas inom sjukvård
och omsorg går förlorade i byråkrati och ogenomtänkta strategier.
Dagens system med Länsstyrelser, regionindelning, landsting och kommunala verksamheter
med likvärdig inriktning innebär att avsatta skattemedel i stor omfattning försvinner i
byråkrati.
Den offentliga sektorns olika delar skall omstruktureras genom ett tydligt huvudmannaskap
för varje sektor så att avsatta skattemedel riktas till sjukvård och övrig omsorg.
Mot bakgrunden av en åldrande befolkning som kommer att kräva ökad personaltäthet och
högre och längre vårdkostnader. Kostnadstrycket inom den offentliga vården kommer under
de närmaste årtionden öka dramatiskt.
Sjukvård och omvårdnad skall överföras till Regionenheter. Styrning av verksamheter som i
dagens system ligger på olika ansvarsområden och organisationer skall snarast överföras till
en huvudman.
De ekonomiska vinster som uppstår genom att en huvudman har ansvaret höjer i det långa
loppet kvaliteten inom alla vårdområden och ger utrymme för att möta morgondagens krav
och behov.
Privatägda sjukhus och vårdinrättningar skall ses som en vitalisering och konkurrenshöjande
del av sjukvård och omvårdnad. Begränsningar bör läggas inom privatägda företag i så motto
att företagandets huvudägare och säte skall vara registrerat inom landet. Försäljning av
privatägda sjuk och vårdinrättningar skall innebära hembudsrätt inom landet till annan
intressent med likvärdigt företagande i annat fall övertar regionvården genom förhandling
huvudmannaskapet för företaget.
Övertalighet av personer och resurser som blir ett resultat av centralisering och ett gemensamt
huvudmannaskap kan med fördel överföras till sjukvård och omvårdnad. Personalbrist inom
sjukvård och omvårdnad kommer att bli ett stort problem med den generationsskiftning vi står
inför.
En kraftig rationalisering av kommunernas verksamhet bör ske snarast. Kommuner som
skapar aktiebolag av olika inriktning skall ses som vilka företag som helst och deras
verksamheter anpassas därefter.
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Alla former av fallskärmsavtal och inom staten, den offentliga sektorn och inom kommuner
skall begränsas och på sikt upphöra, det är närmast genant att det ur inbetalda skattemedel
utbetalas generösa fallskärmar. Under upprepade tillfällen kan det konstateras att personer
som av olika anledning inte motsvarat ställda förväntningar eller som genom vårdslöst
hanterande av skattemedel och vårdslöst myndighetsutövande erbjuds en fallskärm i utbyte
mot att lämna tjänsten, ett antal andra alternativ förekommer i samma ärende.

Inför skyldighet att anlita kvalificerade revisorer - auktoriserade eller godkända revisorer inom såväl stat, landsting, kommuner och offentliga företag. Kvalificerade revisorer
förhindrar effektivt missbruk av ekonomiska medel inom de offentliga förvaltningarna.

Försäljning av statlig egendom och företagande som är av betydelse för hela den svenska
välfärden och säkerheten för nationen över tiden skall upphöra.

Tyvärr kan vi konstatera att väsentliga basvärden inom energi, tele, kommunikation, sjukvård,
åldringsvård och utbildningsenheter som finansierats med skattemedel i smyg bolagiserats
och försålts på den nationella och internationella marknaden. Konsekvensen av dessa
utförsäljningar börjar återverka för allmänheten och nationens säkerhet att trygga basala
värden.

Privatisera forskningen och konkurrensutsätt den internationellt, med höga resultatkrav som
följd. Staten skall vara uppdragsgivare i forskningsprojekt och verksamheter som berör
Sveriges säkerhet såväl i nutid som i framtid.
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15.

Flykting, Migration och Utlandsbistånd

Politiska särintressen och egenintressen försöker få nationens medborgare att tro att asylrätt,
flykting och utlandsbistånd är givet av en högre makt och därför inte får ifrågasättas.
Årtionden av ytterst tvivelaktig integrering och politik förd av svenska politiker och
organisationer har skapat sociala problem och betydande kulturella spänningar i samhället.
Det kan inte nonchaleras att spänningar och motsättningar inom nationen mellan grupper ökar
och på sikt innebär betydande instabilitet och påfrestningar för samhället.
Under nationella konflikter eller andra former av obekväma levnadsbetingelser så är det är i
vissa fall välutbildade och rika som lämnar sina hemländer trots att dessa saknar
flyktingstatus. När vi i många fall på tvivelaktiga grunder ger välutbildade och ekonomiskt
starka personer asyl i Sverige bidrar vi till att öka problemen för asylanternas hemländers
sociala och ekonomiska utveckling.
Parallellt har människosmugglare etablerats och gynnas av svensk naivitet.
Människosmugglare bedriver en hänsynslös handel med människor som lämnar förhållanden
i sina hemländer och försöker skapa en ny tillvaro i Europa. Enorma förtjänster går rakt ned
i hänsynslöshetens bankkonton.
Partiets uppfattning är att flyktings, migrations och utlandsbistånd från många utgångspunkter
har totalhavererat och styrs av särintressen och egenintressen. Successivt har svensk migration
och flyktinghjälp förändrats i sin bas till att i dag snarare liknas vid totalt sammanbrott.
Flykting, migration och utlandsbistånd har blivit en öppen arena för politiska partiers
egenintressen och hänsynslösa jakt på presumtiva väljare.
Ny regel för ensamkommande skall fortsättningsvis vara att efter uppnådd 18 års ålder skall en ny
prövning göras efter det vanliga regelverket gällande asylsökande, utan speciellt ömmande skäl samt att
anhöriginvandring inte är eller blir aktuellt innan en 18 års prövning är klar.
Individ som fått uppehållstillstånd av andra skäl såsom homosexualitet, förföljelse av politisk art,
dödsstraff, tortyr eller omänsklig förföljelse, skall inte ges möjlighet till anhöriginvandring.
Individ som fått avslag på asylansökan skall få ett utvisningsbeslut, detta medför att individen kan
registreras enligt Schengen Information System (SIS) och omöjliggöra vidare försök att söka asyl inom
Schengen området. Det innebär även att utvisningsbeslutet inresa i Schengen och att en överträdelse är
direkt straffbar.
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Framstegspartiet har en öppen inställning till flyktingar och vill införa tillfälliga
uppehållstillstånd (TUT) för nödställda som drabbats av konflikter och inbördeskrig. I
samband med tillfälligt uppehållstillstånd påtalas även för individen att kraven för att
kunna få beviljat permanent uppehållstillstånd (PUT) eller anhöriginvandring är att den
som ansöker om (PUT) inte får förekomma i nationella eller internationella
belastningsregister. Vidare skall flyktingen varit självförsörjande i minst fyra år, samt efter
erlagda och godkända språktester påvisat att denne kan förstå och göra sig förstådd i text och
tal på Svenska.
Asylsökande som redan beviljats uppehållstillstånd (visum friheten), skall inte få flytta runt
mellan europeiska länder innan PUT är godkänt. Visiter till landet man påstått sig flytt ifrån är
inte heller ovanligt. Sådant bör enligt Frp tendera i rött kort och utvisning.
Assimilering skall vara en självklarhet för att tydliggöra likvärdigheten mellan svenskar och
invandrare och är avgörande för att förebygga konflikter. Assimilering och frivillig integrering
på svenskarnas villkor har varit en självklarhet under århundraden i vårt lands historia.
Flyktingen skall frivilligt, utan dröjsmål och på egen bekostnad återvända till sitt
ursprungsland så snart som landet bedöms vara säkert att återvända till. Denna attityd är
rimlig inom en globaliserad värld, tyvärr har den därmed kommit att utnyttjas av mindre
nogräknade verksamheter.
Vi vill även införa ekonomisk underhålls skyldighet vid anhöriginvandring.
Familjeåterförening skall inte vara självklart i Sverige, vi skall i första hand hjälpa referenspersonen att
återförenas i tryggt tredje land om de anhöriga befinner sig i ett land utan asylbehov.
Frp kommer att kräva att inga avsteg från Dublin förordningen kan eller får ske.
Överklagande tiden vid avslagsbeslut skall sänkas till en vecka. Och alla individer med ett
avslagsbeslut skall vidare befordras till ett speciellt upprättat utvisningsförvar.
Asylsökande skall möjlig göras en överklagan med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas
av den asylsökande själv.
Frp kommer att kräva att EBO rivs upp och att det tydlig görs att det är staten och ingen annan som
tillhandahåller boställen.
Vi vill kriminalisera att asylsökande flyr utvisningsbeslut och uppehåller sig illegalt i Sverige. Ingen
skall få använda Sverige som fristad för undflyende av utförda krigshandlingar, mord, terror och andra
grova brott.
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Framstegspartiet vill centralisera asylmottagandet till ett fåtal stora mottagningscentra dit alla
asylsökanden tas emot och utreds av kunnig expertis. Alla som söker asyl ska placeras där utan
möjlighet att kunna lämna centret förrän deras identitet, hälsa, ålder och asylskäl med säkerhet kunnat
fastställas och deras sak prövats av Migrationsverket. Frp vill införa identitetskontroll med fotografi,
DNA, fingeravtryck och sjukvårdskontroll redan vid ankomst. Detta DNA register skall i framtiden
utökas och innehålla varenda individ boende i Sverige. Asylsökande skall möjliggöras en överklagan
med statlig rättshjälp, därefter skall juridisk hjälp betalas av den asylsökande själv. Vid ett
avvisningsbeslut så skall det omedelbart verkställas utan möjlighet att ytterligare kunna överklaga
beslutet.
De befintliga byggnaderna såsom nedlagda kaserner t.ex. (Landet har ett antal sådana komplex) skulle
kunna byggas om rent säkerhetsmässigt för att bli funktionsdugliga. Finns det ytterligare behov kan det
bli tal om nybyggnationer, alt upprustning av befintliga. Beväpnad militär och värnpliktiga kan här
också göra nytta inom landets gränser med bevakning, tillsyn och viss skötsel vid och i dessa
anläggningar. Det skulle kännas tryggt för alla inte minst för de boende på mottagningscentren som då
skulle slippa känna sig hotade av oförklarliga ”mörka krafter” och angripare utifrån.
Eftersom tiden på mottagningscentren för att få sin sak prövad av Migrationsverket kan bli ganska lång
och sysslolöshet är psykiskt nedbrytande så föreslår vi att alla som vistas där obligatoriskt skall delta i
kurser om svenska språket, kultur, lagar, regler och värderingar. Ett aktivt deltagande skulle kanske
t.o.m. kunna vägas in vid Migrationsverkets bedömning av den asylsökanden. Den som inte deltagit
eller varit närvarande har med all önskad tydlighet visat ointresse att vilja anpassa sig och bo i landet.
Vikten av ovan nämnda förslag från Framstegspartiet framgår med all önskvärd tydlighet eftersom
händelser som t.ex. IKEA morden (i Västerås den 10 augusti 2015) aldrig kunnat ske om myndigheten
skött sitt jobb eller om en förvaringsmodell med mottagningscentra enl. vårt förslag hade
implementerats.
Asylsökande som avviker från utvisningsbeslut skall fråntas möjligheten att ansöka ytterligare en gång
efter utgången tid för utvisningsbeslut. Utresehandlingar skall framläggas innan ny möjlighet ges.
Asylsökande som begår brott skall efter fällande dom omedelbart utvisas ur landet och ev. avtjäna sitt
straff i sitt hemland.
Framstegspartiet vill att regeln om att inte utvisas om dödsdom föreligger i hemlandet skall tas bort om
det med största sannolikhet kan påvisas att vederbörande varit aktiv i krigsförbrytelser, mord, terrorism
eller andra grova likställande brott.
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Framstegspartiet står för nedanstående att-satser.


Att människor som flyr från svältkatastrofer, inbördeskrig och naturkatastrofer får
hjälp i första hand genom FN:s biståndsorganisationer eller andra godkända
organisationer i konfliktens eller katastrofens närområde. Genom ovanstående
organisationer i samverkan och samordning med migrationsenheterna i Sverige
bereder plats för hjälpsökande i vårt land utan inblandning av
människosmugglares vidriga hantering.



Att flykting och utlandsbistånd samordnas med övriga EU länder.



Att Sverige går i första ledet och bekämpar människosmuggling på alla nivåer
såväl nationellt som inom EU.



Att regeringen förstärker bekämpningen av människosmugglarorganisationer med
säte inom landet.



Att Svenska staten och regeringen, tar fullt ekonomiskt och socialt ansvar för
flyktingar som erhållit uppehållstillstånd.



Att verka för en anständighetens gräns som inte spiller av till fördel för verksamheter
som exploaterar och skor sig på den nödställdes bekostnad inom landet.



Att asylsökande som önskar uppehållstillstånd, i första hand skall styrka sin identitet.
Om inte detta är möjligt skall den asylsökande bistå myndighetens handläggare med
att utan dröjsmål styrka sin identitet.



Att fingeravtryck och allmän hälsokontroll införs för alla asylsökande.
Framstegspartiet ser inget nedsättande i att en asylsökande ges möjlighet till en god
medicinsk kontroll av sin fysiska hälsa. Om den asylsökande bär på en sjukdom eller
andra åkommor av allvarligare karaktär kan god medicinsk vård sättas in i tid och
skall sättas in såväl för den enskilde som för samhällets skydd och säkerhet.



Att assimilering av nyanlända skall vara ett ovillkorligt krav. Svenska medborgare
skall inte med lagens hjälp eller andra politiska beslut kunna påtvingas att anpassa sig
(integreras). All integrering skall ske på frivillighetens väg som en naturlig
samhällsutveckling.
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16.

Kultur och Idrott

Framstegspartiet önskar ett levande kulturliv baserat på personligt engagemang och
frivillighet, fritt från politisk inverkan. Kulturpolitiken skall ändock bygga på principerna om
yttrandefrihet och tolerans. Framstegspartier ser helst att all kultur sker genom minsta möjliga
inverkan från det offentliga, detta skall även inbegripa finansiering av offentlig karaktär.
Om det offentliga skulle använda pengar till kulturuttag, är det viktigt att dessa ekonomiska
medel då kommer det stora flertalet till gagn. Pengar som avsätts till kultur skall i första hand
prioriteras till barn och ungdomsverksamhet.
Kultur är ett vitt begrepp och är ingen liten uppgift att definiera, men enligt Framstegspartiet
kännetecknar det samhället i stort, samt nationen och folket. Den Svenska kulturen är ett
resultat av de val och värderingar som vi samlat på oss genom tiderna, och som återspeglar
våra kristna, andliga och materiella värderingar. Därför anser vi inom Framstegspartiet att det
är av högsta dignitet, att bevara och värna det Svenska kulturarvet.
Vi anser att det är en förutsättning för kultursektorn, att det satsas på samarbeten mellan den
ideella sektorn och de professionella aktörerna. Detta samarbete kan sprida ringar på vattnet
som kan gynna både kulturen och samhället i övrigt.
Idrottsorganisationer skall till största del bedrivas med medel från medlemskap och intäkter
från evenemang. Om en föreningar skall uppbära organisationsstöd skall det ske på ett
likvärdigt sätt oavsett idrott och rang inom de olika systemen.
Framstegspartiet vill att alla ideella föreningar skall vara momsbefriade.
Ett lands media och press kan inte anses som oavhängig om den är avhängig av statligt stöd.
Då vissa media och i synnerhet tabloidpressen blir mer och mer avhängig av statligt stöd,
ligger även lojalitetsbanden på koalitionskurs med åsiktsfriheten. Framstegspartiet ser en
överhängande fara att den kritiska hållningen gentemot det rådande statsstyret naggas
betydligt i kanten, vilket enligt oss är hämmande av så viktiga yttrandefriheten.
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Det statliga presstödet skapar olika konkurrensfördelar mellan de olika medierna, då endast en
specifik utvald grupp av medierapportering kan tilldelas presstöd. Framstegspartiet anser att
det är fel att tidningar kan konkurrera med ett annars självfinansierande medieföretag. Vi
önskar att det skall råda fri konkurens helt utan statliga bidrag.
Framstegspartiet anser att det skapas långsiktiga och förutsägbara villkor för de aktörer som
önskar söka konception att bedriva TV eller radiosändningar.
Vi förespråkar även att behoven för dygns kontinuerliga sändningar skall ges alla och det
skall även innefatta lokalradiosändningar.
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