För ett bättre Sverige
Sverigedemokraternas valplattform 2014

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar
såväl värdekonservatism som upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som centrala
byggstenar i upprättandet av det goda samhället. Vi ser det som vår uppgift att slå vakt om den
gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt
lands fredliga och demokratiska utveckling. Vi eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som
baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att
kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna.
Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och
bevisat välfungerande gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett
demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika
inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av
ekonomisk och social trygghet. Genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden hoppas
vi kunna återskapa ett bättre Sverige, ett folkhem, som i så hög grad som möjligt är präglat av
trygghet, tillväxt, välstånd, demokrati och en stark inre samhörighetskänsla och solidaritet.
- Sverigedemokraternas principprogram
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Partistyrelsen föreslår valkonferensen besluta:

att som en bilaga till valplattformen anta förslaget till principiellt uttalande kring vinster i
välfärden,

att utse kraven på en mer ansvarsfull invandringspolitik, förbättrade villkor för landets
pensionärer, krafttag mot brottsligheten och förbättrade arbetsvillkor inom vården och omsorgen
till partiets mest prioriterade områden under såväl valrörelsen som den kommande
mandatperioden,

att godkänna förslaget till valplattform som ett underlag varpå det färdiga valmanifestet, som
skall presenteras senast 2014-08-31, skall byggas,

att i övrigt hänskjuta frågan om slutgiltigt fastställande av valmanifest till partistyrelsen.
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En invandringspolitik som befrämjar sammanhållning och välfärd
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som är öppet mot omvärlden samtidigt
som vi slår vakt om vår gemenskap och vår egen unika kultur och identitet. Ett
Sverige som genom en klok användning av de begränsade resurserna hjälper så
många nödställda människor i världen som möjligt samtidigt som vi inte glömmer
bort eller förringar behoven i vårt eget land. Ett Sverige där invandringspolitiken är
utformad på ett så ansvarsfullt sätt att invandringen blir en tillgång och inte en
belastning för samhället
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en
nivå som vårt samhälle klarar av att hantera och som inte är högre än den i
våra grannländer Danmark och Finland samt skärpta regler för
arbetskraftsinvandring.
• En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970talet och som innebär att det är invandrarna som skall anpassa sig till Sverige
och inte tvärtom.
• Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals
verkligt nödlidande flyktingar i världen som saknar möjligheter och resurser
att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet.
• Minskade samhällskostnader och stärkta incitament för ansvarstagande och
integration genom att begränsa nyanlända, icke-skyddsbehövande
invandrares tillgång till bidragssystemen under de första åren i landet.
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Trygghet och värdighet på ålderns höst
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som ska vara världens tryggaste land att
åldras i. Ett land där alla äldre skall ha en värdig och meningsfull tillvaro. Ett land
där äldres arbetsinsatser värderas och respekteras. Ett land där alla äldre ges den
vård och den omsorg man har behov av.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En rejäl förbättring av pensionärernas ekonomiska villkor med särskilt fokus
på de allra fattigaste.
• En kraftig ökning av antalet trygghetsboenden för de äldre som inte längre
kan klara sig på egen hand, men som inte anses vara tillräckligt
hjälpbehövande för att få plats på ett särskilt boende
• En matreform för våra äldre med syftet att ge så många brukare inom
äldreomsorgen som möjligt chansen att varje dag få nylagad, välsmakande
och näringsrik mat samt införandet av en lagstiftning som säkerställer att de
äldres mat i likhet med skolbarnens mat skall uppfylla vissa grundkrav
gällande näringsinnehåll och kvalitet.
• Ett utökat stöd och förbättrade möjligheter till avlastning för landets
anhörigvårdare som vårdar och sköter om äldre och sjuka i hemmet.
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Ett tryggare Sverige
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där alla människor skall kunna känna
sig trygga och säkra på alla platser i landet under alla tider på dygnet. Ett Sverige
med en stark inre samhörighet och solidaritet där medborgarna känner naturlig tillit
till andra, till varandra och till de rättsvårdande myndigheterna. Ett Sverige där
brottsoffer får stöd och upprättelse. Ett Sverige där straffen står i rimlig proportion
till det begångna brottet och är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Ett
Sverige präglat av hänsyn och trygghet.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat
införandet av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller
benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk utvisning av alla
utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart
avskaffande av nuvarande praxis där domstolarna ger återfallsförbrytare
mängdrabatter på brott.
• Ett förbättrat stöd till brottsoffer, förbättrat vittnesskydd och ett nytt system
för utbetalningar av skadestånd, där staten garanterar brottsoffren den
ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga till
betalning.
• En intensifiering av kampen mot den organiserade brottsligheten genom
införandet av en svensk variant av de effektiva amerikanska RICO-lagarna
som gör det lättare att döma gärningsmän som deltar i maffialiknande
verksamhet.
• Utökade resurser till brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheterna
såsom polisen, åklagarämbetet, tullen och kustbevakningen.
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Ett förbättrat företagsklimat för nya jobb
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med full sysselsättning. Ett Sverige där
nya, riktiga jobb växer fram i landets små- och medelstora företag. Ett Sverige där
landets entreprenörer får det erkännande och det stöd de förtjänar. Ett Sverige där
det lönar sig att arbeta och att ta risker för en bättre framtid.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En minskning av löneavgiften, utformad på ett sådant sätt att småföretagen
helt slipper denna kostnad.
• En förbättrad situation och minskad sårbarhet för de små och medelstora
företagen genom ett minskat sjuklöneansvar.
• Förbättrade möjligheter för företagen att behålla nyckelkompetens och
minskade trösklar in på arbetsmarknaden för bland annat ungdomar och
utlandsfödda genom en utökning av antalet undantag från
turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.
• Utökad satsning på snabba och flexibla, marknadsanpassade
infrastruktursatsningar.
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Trygga och friska arbetstagare
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där löntagare kan känna sig trygga i
vetskapen om att de är skyddade av en stark omställningsförsäkring i händelse av
arbetslöshet. Ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser. Ett Sverige
med god tillgång på arbete. Ett Sverige där man kan leva på sin lön och ett Sverige
där vardagshjältarna inom offentlig sektor inte tvingas slita ut sig i förtid på grund
av stress och underbemanning.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• Förbättrad trygghet för löntagare genom en höjning av taket i a-kassan,
förbättrade villkor vid deltidsarbetslöshet och ett slopande av kravet på att
man i händelse av arbetslöshet, redan från dag ett, skall tvingas lämna
hembygden och nära och kära för att ta jobb på annan ort.
• Minskad underbemanning inom välfärden samt förbättrad privatekonomi
och kompetensutveckling för den enskilde arbetstagaren genom införandet
av ett stimulansbidrag till kommuner och landsting med syftet att göra det
möjligt för alla ofrivilligt deltidsarbetslösa inom offentlig sektor att gå upp till
heltid.
• Förbättrade arbetsvillkor och stärkta möjligheter att kombinera arbetsliv och
familjeliv genom skärpta krav på att längre obetalda håltimmar mitt i
arbetsdagen i form av så kallade ”delade turer” skall avskaffas inom offentlig
sektor för de arbetstagare som så önskar.
• Stärkt trygghet för landets arbetstagare genom utökade resurser till
arbetsmiljöverkets inspektioner av potentiellt hälsovådliga arbetsplatser samt
ett återinförande av det statliga stödet till fortbildning av fackliga
skyddsombud.
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Ökat stöd till arbetslösa
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med full sysselsättning. Ett Sverige
med minskade trösklar in till arbetsmarknaden. Ett Sverige där arbetslösa erhåller
ett snabbt och effektivt stöd att komma tillbaka i arbete. Ett Sverige där arbetslösa
matchas och utbildas efter arbetsmarknadens behov. Ett Sverige där alla behövs
och får en möjlighet att bidra efter bästa förmåga.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• Inrättandet av lärlingsjobb som en ny anställningsform helt befriad från
arbetsgivaravgift
• Förbättrat stöd till omställning och kompetensförstärkning genom en
utökning av antalet platser inom komvux och yrkeshögskolan.
• Förbättrat stöd till nyföretagande genom att utöka stödtiden och ge fler
grupper av arbetslösa möjlighet att söka starta eget-bidrag.
• Ökat stöd till arbetslösa med funktionshinder genom bland annat höjt tak
för lönestöd, förstärkt anordnarbidrag samt en utökning av antalet
arbetsgivare som kan erhålla lönestöd.

9

En god, rättvis och lättillgänglig sjukvård
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där alla medborgare erbjuds den bästa
möjliga sjukvården inom rimlig tid, oavsett hemort eller storlek på plånboken. Ett
Sverige där sjukvårdspersonalen får den uppskattning de förtjänar i form av rimliga
löner och en god arbetsmiljö. Ett Sverige där kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i
vården garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i
centrum. Ett Sverige där infödda svenskar inte diskrimineras inom vården i
förhållande utländska medborgare som vistas i landet illegalt.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• Fler vårdplatser och fler händer inom vården. I syfte att öka tillgängligheten,
höja kvalitén och förbättra personalens arbetsvillkor vill
Sverigedemokraterna utöka antalet vårdplatser och förbättra
personaltätheten inom vården.
• En förstärkt satsning på värdig och likvärdig vård i livets slutskede med
särskilt fokus på obotligt sjuka barn.
• En ny, medicinskt grundad vårdgaranti efter norsk modell, där de sjukaste
och mest svårbehandlade patienterna prioriteras på ett tydligare sätt.
• Ett avskaffande av den i praktiken kostnadsfria sjuk- och tandvården för
illegala invandrare.
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En trygg, svensk och kunskapsinriktad skola
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som åter skall bli en av världens
ledande kunskapsnationer. Ett Sverige där kunskapsförmedling står i centrum inom
utbildningsväsendet. Ett Sverige där skoleleverna också får lära sig kritiskt
tänkande, respekt för demokratin och respekt för vårt lands kultur och historia. Ett
Sverige där skolan präglas av trygghet, ordning och reda. Ett Sverige där varje elev
behandlas som en unik individ och får möjlighet att växa utifrån sina egna
förutsättningar.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• Ett återförstatligande av den svenska skolan i syfte att ge alla svenska barn
rätt till en likvärdig och högkvalitativ utbildning oavsett var de bor.
• Förbättrad arbetsmiljö i skolan genom införandet av ett statligt
stimulansbidrag till kommunerna med syfte att rusta upp och renovera
förfallna och hälsovådliga skollokaler.
• En satsning på fler vuxna i skolan. För att bekämpa otrygghet och psykisk
ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna
alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedlning, vill
Sverigedemokraterna genomföra en satsning på fler vuxna i skolan i form av
bland annat fler skolsköterskor och kuratorer och en utveckling av klassmorfar/klassmormorverksamheten.
• En förstärkt satsning på kunskaper i svenska språket samt kunskap,
förståelse och respekt för det svenska kulturarvet.
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Ett starkt och modernt svenskt försvar
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med ett starkt och flexibelt försvar. Ett
Sverige där hela vårt rike skall kunna försvaras. Ett Sverige med en försvarsmakt
som väcker förtroende och respekt i vår omvärld. Ett Sverige där vi kan känna
trygghet och stolthet över ett välutrustat, modernt och effektivt försvar.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En betydande upprustning av försvaret med målet att hela landet skall kunna
försvaras i händelse av ett angrepp.
• Ett återinförande av värnplikten i begränsad form. Värnplikten bidrar till att
stärka landets totala försvarskapacitet och fyller därtill en viktig fostrande
och social funktion.
• En omprioritering av försvarsmaktens resurser från väpnade insatser i andra
världsdelar till försvaret av Sveriges gränser.
• Ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete på alla områden.

12

En politik för starka och självständiga familjer och trygga barn
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det finns en kärleksfull familj för
varje barn. Ett Sverige där föräldrar och barn erbjuds den ekonomiska och sociala
trygghet som krävs för att leva ett gott och värdigt liv. Ett Sverige där barn och
familjer får samhällets stöd under svåra perioder, men samtidigt garanteras frihet att
själva forma sin vardag.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En höjd och avreglerad föräldrapenning. Sverigedemokraterna vill höja nivån
på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av
föräldrarna som ska vara hemma med barnet.
• Ett införande av kostnadsfri familjerådgivning i samtliga kommuner. Med
målet att minska sociala problem och antalet splittrade familjer vill
Sverigedemokraterna ge kommunerna ett statligt stimulansbidrag i syfte att
göra familjerådgivningen kostnadsfri över hela landet samt införa en
lagstadgad reglering kring hur långa väntetiderna maximalt får vara.
• Ökad valfrihet inom barnomsorgen och en höjning av vårdnadsbidraget till
en nivå som står i rimlig proportion till kommunens kostnader för en
dagisplats.
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En realistisk och hållbar miljö- och energipolitik
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där vi värnar vår egen fantastiska och
unika naturmiljö och tar vår del av ansvaret för de globala miljöproblemen
samtidigt som vi också väger in andra viktiga värden när vi fattar beslut och inser
att Sverige inte ensamt kan lösa världens miljöproblem. Ett Sverige fritt från
oljeberoendet med en stabil elförsörjning och rimliga energipriser till gagn för både
företagen, välfärden och medborgarnas privatekonomi.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En bred energiöverenskommelse innehållande en förnyad satsning på
kärnkraft och fortsatta steg mot att göra vårt land oberoende av olja.
• En förstärkt satsning på att komma tillrätta med miljöproblemen i Östersjön.
• En utökad satsning på energieffektivisering och energiforskning.
• Ökade insatser för att slå vakt om den biologiska mångfalden och värna
hotade naturmiljöer, djur- och växtarter i vårt land.
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Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som är en självständig, fri och
demokratisk nationalstat. Ett Sverige som handlar och samarbete med andra länder
för att lösa gränsöverskridande problem. Ett Sverige där svenska folket har makten
att själva, i svenska val, forma sin gemensamma framtid. Ett Sverige fritt från
överstatlig styrning, där den svenska riksdagen är högsta beslutande organ.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En ny folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet med målet att
Sverige snarast möjligt skall lämna den överstatliga unionen och återgå till ett
mellanstatligt europeiskt samarbete.
• Ett nej till Turkiet i EU. Så länge Sverige kvarstår som medlem i EU bör vi
verka för att Turkiets förhandlingar om medlemskap i unionen stoppas i
syfte att inte förvärra de ekonomiska, kulturella, demokratiska och sociala
problemen inom unionen.
• Minskad EU-avgift. Så länge Sverige kvarstår som medlem i EU bör vi verka
både för en minskning av unionens budget såväl som av den svenska EUavgiften.
• Ett återupprättande av gränsskyddet. Så länge Sverige kvarstår som medlem i
EU bör vi verka för ett återupprättande av gränsskyddet i syfte att motverka
människohandel, terrorism, smuggling av vapen och droger med mera.
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En jämställdhetspolitik för verklighetens folk
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och
kvinnor har samma värde och rättigheter. Ett Sverige där ingen diskrimineras på
grund av sitt kön, sin etniska bakgrund, sin ålder, sin sexuella läggning eller sitt
funktionsnedsättning. Ett Sverige där det finns utrymme för den som vill bryta mot
normen, men där vi samtidigt erkänner att det finns betydande skillnader mellan de
flesta män och de flesta kvinnor. Ett Sverige där staten inte försöker styra över
mäns och kvinnors könsidentitet och livsval utan istället försöker stötta
medborgarna i de val de gjort. Ett Sverige där både män och kvinnor känner sig
fria, trygga och respekterade.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En förbättring av arbetsvillkoren inom den kvinnodominerade offentliga
sektorn.
• Skärpta straff och ökade insatser mot det sexuella och hedersrelaterade
våldet.
• Förstärkt graviditetspeng med målet att ingen kvinna skall tvingas utföra
tunga och hälsovådliga arbetsuppgifter under den senare delen av sin
graviditet.
• Stopp för alla former av kvotering och så kallad positiv särbehandling på
basis av kön och etnisk bakgrund samt ett återinförande av årliga
lönekartläggningar i syfte att motverka lönediskriminering.
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En bred, svensk och tillgänglig kultur
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där samhället präglas av en gemensam
svensk kultur som skapar sammanhållning och solidaritet mellan medborgarna. Ett
Sverige där det svenska kulturarvet respekteras och levandehålls. Ett Sverige där
kreativitet uppmuntras och där en positiv, kvalitativ och folkligt förankrad kultur
tillgängliggörs för alla grupper i samhället.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• Ett kraftigt utökat stöd till de organisationer, föreningar, myndigheter och
verksamheter som ägnar sig åt att bevara, synliggöra, levandegöra och
tillgängliggöra det svenska kulturarvet.
• Utökade satsningar på att göra både samtidskulturen och kulturarvet mer
tillgängligt för barn, äldre, sjuka och funktionsnedsatta genom att bland
annat utöka Skapande skola till att även omfatta förskolan, utökat stöd till
kulturverksamhet på landets äldreboenden och sjukhus samt satsningar på
nya tekniska hjälpmedel och undanröjande av fysiska hinder som försvårar
funktionsnedsattas tillgänglighet till kulturlivet.
• En svensk kulturell kanon. Med inspiration från vårt grannland Danmark vill
Sverigedemokraterna sätta igång en process som skall leda fram till
antagandet av en svensk kulturell kanon innehållande en förteckning över
omistliga och särskilt betydelsefulla exempel på svensk kultur inom olika
områden såsom arkitektur, litteratur, musik, konsthantverk, scenkonst med
mera.
• Ett utökat stöd till det kristna kulturarvet genom bland annat ett höjt stöd till
bevarandet av kulturhistoriskt betydelsefulla kyrkobyggnader och inrättandet
av ett nationellt kyrkohistoriskt museum.
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En levande landsbygd och ett djurvänligt samhälle
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med en levande och aktiv landsbygd
med god samhällsservice och goda kommunikationer över hela landet. Ett Sverige
som i hög grad är självförsörjande på livsmedel. Ett Sverige där rovdjursstammen
hålls på en livskraftig, men hanterbar nivå. Ett Sverige där alla medborgare oavsett,
börd och etnicitet har samma grundläggande rätt till land och vatten i alla delar av
Sverige. Ett Sverige där vi värnar om djuren och där vi bevarar och stärker det
svenska djurskyddet.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• Ett landsbygdslyft med syfte att kraftigt öka sysselsättningen på landsbygden
genom betydande satsningar på besöksnäringen, jordbruket, skogsbruket,
vattenbruket och gruvnäringen.
• En djurvälfärdsersättning till svenska bönder i kombination med ett förbud
av import av utländska produkter som framställts genom att utsätta djur för
svårt, onödigt lidande. Detta i syfte att slå vakt om det svenska djurskyddet
och stärka svenska bönders konkurrenskraft.
• Höjda straff för djurplågeri och införandet av en djurskyddsbalk där all
lagtext rörande djur samlas. Detta i syfte att göra lagstiftningen mer
överskådlig och att tydliggöra och stärka djurens rättigheter.
• Höjd milersättning i syfte att göra det något mindre kostsamt att leva på
landsbygden och göra det mer lönsamt för människor på landsbygden att
arbetspendla till annan ort.
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En politik för en stark, demokratisk och självständig svensk röst i världen
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som talar med en stark och självständig
röst i utrikespolitiken. Ett Sverige som värnar om goda relationer till världens
nationer, men som inte räds att sätta ned foten när våra intressen hotas eller när
mänskliga rättigheter, folkrätten, suveränitetsprincipen och andra viktiga värden
kränks. Ett Sverige som är medvetet om sin plats i den nordiska, europeiska,
västerländska, kristna och mänskliga gemenskapen. Ett Sverige som sträcker ut en
hjälpande hand till länder och människor i nöd, men som samtidigt inte glömmer
ansvaret mot den egna befolkningen eller förringar de stora behov som finns på
hemmaplan.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• Ett återupprättande av en självständig svensk säkerhets- och utrikespolitik
genom en frigörelse från EU:s gemensamma politik på området.
• En smalare men vassare biståndspolitik. Genom slopandet av ineffektivt
bistånd, fokus på de mest skriande behoven såsom flyktinghjälp i
närområdena och omstyrning av biståndsmedlen från korrupta myndigheter
direkt till de nödlidande befolkningarna, tror vi oss kunna göra lika stor nytta
i världen som vi hittills gjort även med en sänkning av biståndsramen till den
av FN rekommenderande nivån på 0,7 % av BNI. Samtidigt frigör vi på så
sätt resurser till angelägna behov i Sverige.
• Ett starkare stöd till kristna som förföljs på grund av sin tro i olika delar av
världen samt ett tydligare motarbetande av islamism och andra totalitära
ideologier som bidrar till att destablisera världen.
• Ett fördjupat nordiskt samarbete inom alla samhällsområden.

19

En politik för stärkt stöd till särskilt utsatta grupper
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med en stark inre solidaritet. Ett
Sverige där de svaga och utsatta, genom kraften i gemenskapen, skall kunna räkna
med de starkares stöd.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få
igenom följande förändringar:
• En återställning av högkostnadsskyddet till den nivå det hade innan den
borgerliga regeringen försämrade det. Ingen svensk medborgare skall behöva
avstå från nödvändiga mediciner på grund av dålig ekonomi.
• Utökad ersättning till de vanvårdade barnen. Betydligt fler av de barn som
vanvårdats under den tid de befunnit sig i samhällets vård bör få rätt till
ersättning.
• Höjt underhållsstöd. Ensamstående föräldrar, varav den absoluta merparten
är kvinnor, tillhör ofta de mest ekonomiskt utsatta i vårt samhälle. I syfte att
underlätta deras livssituation bör underhållsstödet höjas.
• Förstärkt sorgepeng. Att förlora ett barn är något av det värsta en människa
kan drabbas av. Sverigedemokraterna vill utöka den tid som sörjande
föräldrar har rätt att vara hemma från arbetet efter förlusten av ett barn.
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Bilaga:
Principiellt uttalande om vinster i välfärden
”…Beträffande övriga frågor kring statens storlek och vilka samhällsuppgifter som skall utföras
av staten respektive kommunerna samt den privata respektive offentliga sektorn intar
Sverigedemokraterna ett pragmatiskt och resultatinriktat förhållningssätt. Det viktigaste för oss
är i de flesta fall inte vem som utför en specifik uppgift utan att uppgiften utförs på ett sätt som
renderar medborgarna största möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad.”
- Sverigedemokraternas principprogram
Sverigedemokraterna är i grunden positiva till valfrihet och konkurrens även inom
välfärdssektorn. Ett brett utbud av utförare stimulerar med stor sannolikhet till
ökad kreativitet och effektivitet samt förbättrar möjligheterna för att den enskilde
medborgaren skall finna en välfärdstjänst vars utformning och inriktning passar just
hans eller hennes individuella behov.
Vi kan samtidigt konstatera att processen med privatisering av välfärdstjänster
under den borgerliga regeringen har tillåtits att ske på ett alltför ansvarslöst och
okontrollerat sätt. Den svenska välfärdssektorn skall inte vara en tummelplats för
multinationella riskkapitalbolag med kortsiktiga vinstintressen.
Sverigedemokraterna vill slå vakt om valfriheten och de seriösa välfärdsbolagen. Vi
anser att samtliga kommuner bör tillåta privata alternativ, men att kommunerna
samtidigt skall ha en möjlighet att sätta stopp för överetablering. Vinster inom
välfärdssektorn skall inte kunna skapas genom försämrad kvalitet i verksamheten,
genom sortering av elever, patienter eller brukare och inte heller genom försämrade
arbetsvillkor för personalen. Sverigedemokraterna vill således bevara valfriheten
och konkurrensen, men också göra det möjligt att vid behov sätta gränser och
bromsa privatiseringsprocessens hastighet och omfattning. Sverigedemokraterna
vill också sätta stopp för orimligt höga vinstuttag genom att skärpa kvalitetskraven
och kraven på långsiktigt ansvarstagande samt genom att kräva att en högre andel
av eventuella vinster skall återinvesteras i verksamheten.

21

