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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