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Förord och omvärldsanalys
Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti vars mål är ett långsiktigt hållbart
samhälle där individens frihet och framtida generationer sätts i fokus. I det samhälle vi
vill bygga fokuserar staten på kärnverksamhet och civilsamhället har en framträdande
roll för samhällsbygget. Vi anser att utvecklingen av samhället ska baseras på evidens
och pragmatism snarare än ideologiska utopier.
Medborgerlig Samling har tillkommit som ett svar på såväl akuta som långsiktiga
samhällsproblem som det politiska etablissemanget i Sverige inte har lyckats ta sig an.
Det saknas både idéer och politiskt ledarskap för att vi som land ska kunna hantera
dessa problem.
Sverige är i flera avseenden ett gott samhälle. Samtidigt står vi, liksom åtskilliga andra
europeiska länder, inför svårigheter och hot som allvarligt kan försämra
levnadsförhållandena i vårt land. Bland dessa märks särskilt de följande:
● Sverige är ett land där medborgaren trycks ned till förmån för den påstått
förtryckta gruppen. Politiker tar sig rätten att detaljstyra och omfördela för att
skydda dem som fått rollen som förtryckta. Värden som har tjänat det svenska
och det västerländska samhället väl, såsom flit, förkovran och lojalitet mot
samhället i stort, motarbetas av staten.
● Sverige är ett land i söndring i stället för samling. Vårt land har under decennier
haft en invandring från områden där det råder stora kulturskillnader i
förhållande till Sverige, vars omfattning är historisk och har eskalerat kraftigt.
Detta har lett till stora klyftor och genererat kostnader som Sverige inte kan bära.
Allt mer av det gemensamma genomsyras av söndrande identitetspolitik.
● Sverige har stagnerat ekonomiskt. Tillväxten kan under det senaste årtiondet
främst tillskrivas befolkningsökningen; per capita är den näst intill obefintlig.
Privatpersoners skuldsättning har nått oroande nivåer och skattetrycket ökar.
● Sveriges offentliga förvaltning är vanstyrd. Styret bär prägel av “u.p.a.” - utan
personligt ansvar. Beslut fattas kollektivt och ansvarsutkrävandet är obefintligt.
Myndigheter är genomsyrade av ideologisk korruption, vänskapskorruption och
inkompetens. Vissa myndigheter har tillkommit av rent ideologiska skäl. Det
politiska etablissemanget är sammanvuxet med staten och helt beroende av
skattemedel. Samma sak gäller för stora delar av civilsamhället.
● Sverige lider av bristande inre och yttre säkerhet. Polisen har svårt att klara sitt
uppdrag och laglöshet kan därmed breda ut sig, såväl i städernas förorter som på
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den övergivna landsbygden. Försvaret har i praktiken avvecklats, trots att
säkerhetsläget i omvärlden motiverar en god försvarsförmåga.
● Sverige är ett land som inte förmår bibringa tillräckliga kunskaper till de nya
generationerna. Bildningsidealen har motarbetats under åtskilliga årtionden.
Skolan och högskoleutbildningarna tar allt längre tid i anspråk, men innehållet
blir allt tunnare. Detta är en långsiktig katastrof för Sveriges konkurrenskraft och
för den kulturella utvecklingen i landet.
Medborgerlig Samling bildades även som en reaktion mot det faktum att Sveriges
borgerlighet, som borde ha tagit sig an ovanstående utmaningar, har flytt från
verkligheten och från sin egen ideologiska grund.
En möjlig förklaring till att kampen mot de destruktiva idéer som håller det offentliga
Sverige i ett fast grepp har misslyckats är att många livnär sig på att dessa idéer får råda.
Att betrakta sina medmänniskor som ömkliga offer skapar sysselsättning och
maktförhållanden. Det kan vara befogat att tala om ett välfärdsindustriellt komplex - en
omhändertagandeindustri som motiverar sin egen existens och utbyggnad med att
medborgarna är svaga offer.
Missförhållandena i samhället och hos det allmänna leder förr eller senare till att
medborgarna anser att förtroendet är förbrukat. Förhållandet mellan folket och den
offentliga makten i ett fritt samhälle kan beskrivas som ett kontrakt samhällskontraktet. Båda sidor har rättigheter och skyldigheter. När det allmänna inte
längre uppfyller sina skyldigheter är kontraktets fortsatta existens i fara. I hela
Västvärlden ser vi tendenser till att många medborgare inte längre anser att den
offentliga makten förtjänar deras förtroende.
Medborgerlig Samling är ett konstruktivt svar på de missförhållanden som behöver
rättas till i Sverige.
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1. Ideologisk hemvist
Medborgerlig Samling är ett liberalkonservativt parti. Vi hämtar tankestoff från två stora
idétraditioner: liberalismen och konservatismen. Principer och tankar som härrör ur
dessa två traditioner är de som tillsammans bevisligen har skapat den framgångsrika,
frihetliga, västerländska samhällsmodellen. Medborgerlig Samling förenar en liberal syn
på individens rättigheter och den ekonomiska politiken med en konservativ syn på
samhället, kulturen och långsiktig hållbarhet.
Namnet Medborgerlig Samling är i sig en förening av två begrepp vilka vart och ett hör
hemma i respektive tradition. Medborgarbegreppet är intimt förknippat med liberala
idéer om jämlikhet och demokrati, medan samling antyder en konservativ strävan efter
sammanhållning och samråd, i motsats till upplösning och konflikt.
Den liberala idétraditionen handlar i mångt och mycket om att människan ska få leva
så fritt som möjligt, utan statliga ingrepp. För den klassiska liberalismen har den
enskildes frihet från statliga tvång varit helt central. Äganderätten – att få råda över sin
lagligt förvärvade egendom, få bedriva handel och få njuta frukterna av sitt eget arbete
– är också ytterst betydelsefull i ett fritt samhälle. Friheten ska därtill omfatta alla
människor; utfallen av denna frihet kommer dock alltid att skilja sig åt. Medborgerlig
Samling står upp för dessa rättigheter.
Från den konservativa idétraditionen hämtar Medborgerlig Samling viktiga
lärdomar om människan och samhället. I likhet med liberalismen håller många
konservativa strömningar vissa individuella rättigheter som helt centrala för ett
civiliserat och anständigt samhälle. I modern tid kan framförallt nationalsocialismen
och kommunismen nämnas som angrepp på detta samhälle.
En konservativ princip vars betydelse inte kan överskattas är den vikt som tillmäts
ackumulerade erfarenheter och visdomar, som någonting att bygga vidare på och
utveckla. Edmund Burke, som brukar benämnas som konservatismens fader, iakttog hur
den franska revolutionen på några få år gick från frihet och jämlikhet till att urarta i
Skräckväldet. Samhället mår bäst av att förändras stegvis och i linje med beprövad
erfarenhet, inte genom våldsamma omvälvningar. Det Burke kallade innovation är det
ständiga samlandet av goda erfarenheter från samhällets alla medlemmar genom
historiens gång.
På sätt och vis är konservatismen en antiideologi, eller snarare ett allmänt
förhållningssätt till förändring. Storslagna planer, visioner och abstrakta idéer, vilka
anses kräva stora politiska förändringar, är någonting som ska misstros. Att bygga upp
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någonting gott kan ta många generationer; att riva ned och fördärva kan gå snabbt.
Totalitära ideologier och politiska krafter med totalitära tendenser ska bekämpas.
Pragmatism och att förorda det som bevisligen fungerar är ett konservativt
förhållningssätt. Medborgerlig Samling beskriver även detta som att politiken ska vara
evidensbaserad. Fakta och beprövad erfarenhet ska ligga till grund för politiska förslag, i
stället för ideologiskt färgat tyckande.
Månandet om miljön och naturen är också ett kärnvärde inom den konservativa
idétraditionen. Samhället, landet och miljön ska förvaltas väl och överlämnas till
kommande generationer. Vi människor är en del i en generationskedja, mellan våra
förfäder och de ännu ofödda. Medborgerlig Samling använder begreppet hållbarhet.
Samhället är en komplex, oöverblickbar väv av relationer mellan individer. Kollektiv
såsom familjen och nationen har visat sig viktiga för att det ska finnas någon som
skyddar individens rättigheter. Även om liberalism och konservatism historiskt sett ofta
har företrätts av olika politiska läger, kan dessa två traditioner idag förenas i att den
konservativa principen om ackumulerande utveckling, motviljan mot omvälvande
ingrepp i människors liv och beaktandet av de mänskliga gemenskapernas betydelse är
den bästa garanten för de liberala värdena. Liberalism utan konservatism blir lätt ett
abstrakt testuggande utan reellt innehåll och utan kraft att vidmakthålla rättigheterna.
Konservatism utan liberalism kan förlora styrningen och röra sig i ofri riktning, och har
därtill historiskt varit knuten till religion och kungamakt. Medborgerlig Samling står
därför stadigt med ett ben i vardera traditionen.
Både liberalismen och konservatismen betonar den enskilda människans ansvar och
betydelsen av hennes egna beslut och hennes egen vilja. Medborgerlig Samling ser i
grunden människan som stark, med förmåga att ta ansvar och råda över sig själv. Hon är
inget offer som måste omhändertas av överheten. Den enskildes rätt till ett privatliv
måste värnas och skydd resas mot statligt förmynderi.

2. Den kulturella och medborgerliga gemenskapen
Ett gott samhälle grundas på tillit. När man förlitar sig på att även främlingar hyser goda
avsikter och är solidariska i tider av nöd och när denna tillit är ömsesidig, finns det en
grund för ett gemensamt folkstyre. Detta kan också beskrivas som att det måste finnas
en lojalitet gentemot den stora gemenskapen och att alla i viss mån har en tanke om hela
gemenskapens bästa. Demokratin bygger på att minoriteten inte fruktar att majoriteten
kommer att använda sin makt till att förtrycka och tillskansa sig fördelar på
minoritetens bekostnad.
Den tillit som krävs för att ett fritt samhälle med opartisk rättsstat och fria,
demokratiska val ska bli verklighet är ingenting som kommer ur sig själv.
Erfarenhetsmässigt krävs det någon form av kulturell och/eller historisk folkgemenskap
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för att tilliten även ska uppstå mellan främlingar. Sådana gemenskaper går ofta under
namnet nationer.
Kultur och nationer kan vara inkluderande, genom att de kretsar kring färdigheter och
egenskaper som kan förvärvas. Språk är en sådan, liksom en viss uppsättning kunskaper
och anammandet av vissa seder och bruk. Nationen är ofta religiöst obunden, eller
påtvingar i vart fall inte sina medborgare en viss tro. Medborgerlig Samling erkänner
således den inkluderande, sekulära nationen som viktig bas för folkstyret och för ett
samhälle där de liberalkonservativa värdena främjas. Samtidigt är det viktigt att
poängtera vad som är medlet och vad som är målet. Till skillnad från ensidigt
nationalistiska rörelser inskärper Medborgerlig Samling att nationen, liksom andra
samhällsgemenskaper, är medlet och den enskilda människans bästa är målet.
Erfarenheten visar att det mycket väl kan finnas flera nationer eller kulturfolk inom en
och samma statsbildning, om det finns en stark, överbryggande identitet som förenar. En
centraliserad enhetsstat kan däremot leda till politisk oro och förtryck. Federala stater
och stater med inslag av regionala självstyren är ofta en god lösning.
Medborgerlig Samling värnar den västerländska medborgarstaten, men erkänner dess
kulturella grund. Det innebär en acceptans av att kulturell gemenskap och politisk
gemenskap har ett samband. Vi står för likhet inför lagen och en betoning av det som
förenar oss som medborgare. Därför vill vi höja medborgarskapets status och ge det en
större innebörd genom högre krav inför dess förvärvande.
I motsats till detta står försöken att medvetet splittra samhällsgemenskapen. Det
främsta försöket till detta står identitetspolitiken för. Enligt identitetspolitiken ska
människor primärt ses som företrädare för olika undergrupper inom den geografiska,
politiska enheten. Strävan efter det gemensamma bästa och rimliga kompromisser som
alla inom den större gemenskapen i längden tjänar på betraktas som en meningslös
verksamhet, eftersom identitetspolitiken bygger på synen att allt är en kamp mellan
olika gruppers oförenliga intressen. Denna grundsyn försöker man institutionalisera
genom kvoter för grupper. Till detta läggs teorier om att skillnader i utfall mellan olika
gruppers prestationer och livsval måste bero på ett strukturellt förtryck.
Den offentliga sektorn i Sverige har fyllts av denna splittrande identitetspolitik, som kan
användas för att försätta människor i rollen som offer och motivera mer resurser till det
offentliga för omhändertagande av dessa ”offer”.
Medborgerlig Samling förkastar identitetspolitiken eftersom den bryter ned den
framgångsrika västerländska samhällsmodellen till förmån för en ny variant av det
gamla klansamhället. Vi står för jämlikhet, lika rättigheter och meritokrati, inte för
särrättigheter för grupper. Kvotering till utbildningar och tjänster ska inte förekomma.
Om diskriminering förekommer ska den bekämpas, inte anammas som metod för
korrigeringar.
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Den kulturella gemenskap som synes vara nödvändig för det fria, demokratiska
samhället kan inte förenas med fri migration, om exempelvis invandringen ökar från
kulturer som skiljer sig markant från den svenska. Erfarenhetsmässigt kan mångkultur
inrymmas i det västerländska samhället och nya kulturgrupper kan bidra, men det
kommer an på vilka grupper och hur många människor det handlar om i förhållande till
den övriga befolkningen.
Medborgerlig Samlings migrationspolitik grundas i solidaritet, rättvisa och ansvar för
det svenska samhällets utveckling.
Sverige ska vara solidariskt med de grupper som lider runt om i världen. Detta mål
uppnås bäst genom att få mesta möjliga värde ur de resurser som används för att hjälpa
dessa grupper. Följaktligen bör stödet främst ges i de lidandes närområde, där tiofalt fler
kan hjälpas än om huvuddelen av resurserna läggs på att ta emot asylsökande här i
Sverige. Detta är den etiskt riktiga strategin.
För att rättvisa ska uppnås är det av största vikt att Sverige bibehåller möjligheten att
kontrollera skeendet. Idag styrs migrationen inte längre av Sverige, utan av migranterna
själva och i viss mån av deras hemländer. De som har resurser, den fysiska hälsan eller
kontakter i Sverige får förtur, vilket är en orättvis ordning. Det enda sättet för att uppnå
rättvisa är att vi som land tar oss rätten att avgöra vem som ska få komma till Sverige.
Slutligen måste vi beakta vad som är Sveriges bästa i denna process. Fokus ska ligga på
att uppnå vad som är möjligt utifrån ekonomisk, social och samhällelig hållbarhet. I
ljuset av de ekonomiska och sociala kostnader som samhället har ådragit sig med
anledning av den avsevärda migrationen till landet under de senaste decennierna måste
vi överväga hur detta påverkar vår långsiktiga kapacitet att vara en solidarisk kraft. Den
som själv behöver hjälp kan inte hjälpa någon annan.
Slutsatsen blir att Sverige måste minska antalet asylsökande som får tillträde och tas
emot avsevärt. Detta bör ske genom kvoter som anpassas efter Sveriges förmåga.
De sociala och identitetsmässiga aspekterna av integrationen av invandrare i det
svenska samhället är minst lika viktiga som den ekonomiska aspekten. Det räcker inte
med att de som invandrat till Sverige träder in på arbetsmarknaden för att vi ska uppnå
integration.
Det svenska samhället slits allt mer isär. Stora grupper har visioner om dess utveckling
och idéer om vad som utgör de grundläggande värderingarna för ett gott samhälle vilka
strider med värderingarna sprungna ur den svenska traditionen. Medborgerlig Samling
anser att den normativa mångkulturella idén, att samhället klarar sig utan ett knippe
centrala vägledande moraliska och politiska principer, har misslyckats. I ett samhälle
måste det råda samsyn om ett antal grundläggande värderingar för att det ska kunna
fungera på ett relativt konfliktfritt sätt.
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Vi anser att det finns ett antal humanistiska och rättsliga principer, vilka har rötter i de
västerländska samhällena, som statsmakten ska slå fast som orubbliga i alla relationer
med medborgarna. Dessa principer utgörs av det demokratiska styrelseskickets
självklara roll, de för demokratins upprätthållande nödvändiga rättigheterna av vilka
yttrandefriheten är särskilt viktig, individens integritet och självbestämmande, könens
jämlikhet och principen om åtskillnad mellan stat och religion.
Det är även av stor betydelse att invandrare lär sig det svenska språket. Stat och
samhälle ska inte anpassa sig efter att fler och fler inte behärskar svenska. Språket är på
många sätt ett sammanhållande kitt.
När det gäller dessa frågor ska samhället och staten ha rätt att avkräva fullständig
anpassning av dem som kommer till Sverige. Här bör inte principen om integration - det
vill säga en ömsesidig anpassning - tillämpas. Om samhället och staten kompromissar
med dessa grundläggande värden kommer vi snart inte längre att ha dem kvar.
Val av livsstil, religiös övertygelse och kultur vid sidan av de grundläggande värdena hör
däremot till var och ens privatliv.

3. Familjen
Medborgerlig Samling vill föra tillbaks mer ansvar över hur familjerna planerar sina liv
från staten till familjerna själva. Ekonomiska transfereringssystem såsom
föräldrapenningen ska inte utgöra redskap för genomförandet av en politisk agenda.
Staten ska hålla sig inom väl avgränsade domäner.
Många av de sociala problem vi ser i dagens samhälle kan spåras tillbaka till splittrade
familjer och ett överlämnande av uppfostringsansvaret till förskola och skola. Denna
utveckling har försvårat utförandet av skolans primära uppgift. Endast i familjen
kommer de goda värderingarna, som är så viktiga för bibehållandet av ett ordnat
samhälle, att överföras och utvecklas.
Medborgerlig Samling anser att införande av ett visst skatteavdrag för barnfamiljer
skulle kunna underlätta för familjelivet och stimulera barnafödandet, samtidigt som
ansvaret för den egna försörjningen betonas. Detta pareras med att barnbidraget i vart
fall inte skrivs upp från gällande nivå. En sådan omläggning i små etapper skulle även ha
en viktig integrationsfrämjande verkan.

4. Ett levande, fritt civilsamhälle
De mänskliga relationerna i samhället kan delas upp i tre kategorier: civilsamhället,
marknaden och staten (i vid mening). Civilsamhället är samlingsnamnet för mänskliga
mellanhavanden och verksamheter vilka inte syftar till handel och inte heller hör till den
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offentliga sektorn. Det rör sig om familj, vänskapsrelationer och föreningsliv av olika
slag, men även om interaktion mellan främlingar.
Det är i civilsamhället som människan byggs upp och i regel finner mening och trygghet.
Man kan på goda grunder hävda att civilsamhället är själva utgångspunkten för
mänskliga mellanhavanden, medan marknad och stat handhar sådant som inte
civilsamhället kan klara av. Ett starkt civilsamhälle skapar dessutom en balans i
förhållande till de andra två sektorerna och hindrar dem från att ta sig in och styra för
mycket i människors liv.
Medborgerlig Samling betonar vikten av samhällets små gemenskaper. Utöver deras
trivsel- och meningsskapande funktion utgör de ett skydd mot såväl ekonomisk och
social misär som mot politisk klåfingrighet. Totalitära ideologier har därför alltid
motarbetat de små gemenskaperna, likt familjen, grannskapet och det fria föreningslivet.
Dessa ideologier understödjer helt enkelt statens kolonisering av civilsamhället och ofta
även av marknaden. I Sverige ser vi följderna av detta i det som brukar kallas för
statsindividualismen, det vill säga att svenskar har kommit att bli allt mer oberoende av
sina familjer, men desto mer beroende av staten. Vi ser det även på området
stadsplanering och arkitektur, där slutna mötesplatser och trivsamma, lokala miljöer har
fått ge vika för brutal modernism.
I Sverige betalas miljardbelopp ut till föreningslivet varje år från det allmänna. Det
uttalade syftet med bidragen är att stärka civilsamhället. Vad som egentligen sker är att
civilsamhället blir allt mer beroende av det allmänna, vilket innebär en maktförskjutning
i statlig riktning. Ett etablissemang skapas bestående av bidragsmottagare vilka utåt
spelar rollen som “civilsamhälle”, men i själva verket har blivit det allmännas förlängda
arm. Bidragen kan ofta vara villkorade av att man ska driva ideologiska projekt som
staten vill främja. Flera av dessa stora, byråkratiska organisationer hade sannolikt inte
klarat sig länge utan skattemedel. När det gäller trossamfund och etniska föreningar
innebär dessa bidrag dessutom att krafter som ofta är extrema och separatistiska i
förhållande till samhället i stort får en dominans och blir legitima företrädare för
grupperna i fråga.
Medborgerlig Samling vill radikalt minska bidragen till civilsamhället. Inget offentligt
stöd ska gå till etniska och religiösa kulturföreningar, med undantag för hjälp med att
upprätthålla skydd och säkerhet kring gudstjänstlokaler och liknande. Undantag kan
även göras för barn- och ungdomsverksamhet samt för idrottsrörelsen, där det kan
finnas särskilda skäl för offentligt stöd. I huvudsak bör vi emellertid gå över från
offentliga bidrag till skatteavdrag för privatpersoner och eventuellt även för företag vid
bidragsgivning till den ideella sektorn.

5. Marknad och stat
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Marknadsekonomin grundar sig på principen att människor ska vara fredade från
ingrepp i sina privatliv, såväl från staten som andra aktörer. Den är en naturlig följd av
äganderätten och näringsfriheten - rätten att förfoga över sin egendom och friheten att
välja förvärvsverksamhet.
Samhället är en sammansatt väv av relationer vilka bygger på olika önskemål och behov.
Denna väv är oöverskådlig för makthavarna inom staten. Att som utgångspunkt låta
marknadskrafterna få styra resursfördelningen har genom århundradena visat sig vara
den modell som skapar mest välstånd och utveckling. Storskalig planekonomi leder till
stagnation, korruption och fattigdom.
Samhället behöver dock en statsmakt för att fungera och alla verksamheter kan inte
styras av marknadens spelregler. Även marknadsekonomin är beroende av en
fungerande stat. Rättsväsende och försvar är sektorer som ska styras helt och hållet av
staten, medan verksamheter som utbildning, vård, omsorg, socialförsäkringar och
infrastruktur ska ha betydande offentliga inslag. Här uppkommer ständiga
gränsdragningsfrågor och målkonflikter. Medborgerlig Samlings grundinställning om
den fria ekonomins fördelar innebär att vi vill se en mindre offentlig sektor än vad
Sverige har i dag. Som andel av BNP har Sverige nämligen en av de största offentliga
sektorerna i världen.
Behovsprövade bidrag från det allmänna utöver socialförsäkringarna, såsom
bostadsbidrag och socialbidrag, ska i största möjliga mån avvecklas och begränsas. Den
allmänna skattepolitiken och värnandet av socialförsäkringar gör detta möjligt, liksom
ett upplägg som innebär att personer i tillfälligt ekonomiskt trångmål skulle kunna
erhålla lån från det allmänna med återbetalningskrav. Utgångspunkten är att människor
är starka och kan råda över sig själva, men ska ha ett fullgott stöd i tillfälliga situationer
av svaghet eller olycka.
Vanstyret av betydande delar av den offentliga sektorn är en av de viktigaste frågorna
för Medborgerlig Samling. I flera fall rör det sig om olyckliga sammanblandningar av
offentlig myndighetsutövning och marknadslogik. Att exempelvis entreprenadutsätta en
verksamhet när efterfrågan är enorm innebär att oseriösa aktörer kan göra stora vinster
och att utgifterna för det allmänna ökar okontrollerat.
Den offentliga sektorn måste koncentrera sig på kärnverksamheten. Svällande byråkrati
och bidragsgivning till civilsamhället och näringslivet måste motverkas. De största
utgifterna finns dessutom inom socialförsäkrings- och bidragssystemen, inte inom de
egentliga välfärdstjänsterna. Här har de folkvalda - oavsett partifärg - svikit
medborgarna. Att ett ändamål är gott betyder inte att det allmänna måste hantera och
finansiera olika åtgärder och projekt.
Antalet myndigheter i Sverige bör minskas kraftigt. I vissa fall kan sammanslagningar
ske, i andra fall kan hela verksamheten avslutas, då den är överflödig.
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Den offentliga sektorns intäkter utgörs främst av skatt. Medborgerlig Samlings
skattepolitik syftar till att öka neutraliteten när det gäller beskattningen av olika
inkomstslag, samt till att förenkla skattesystemet. Sveriges främsta problem inom
skatteområdet är att beskattningen av lön och inkomst av näring är för hög. Detta bör
framförallt åtgärdas genom slopande av den allmänna löneavgiften, höga grundavdrag
för alla och minskad marginalbeskattning. Genom höjda grundavdrag ökar
självständigheten för dem med mindre inkomster och behovsprövade bidrag kan
minskas.
Det höga grundavdraget bör även gälla för pensioner, vilket framförallt hade inneburit
en välbehövlig inkomstökning för dem med låga pensioner. Därutöver vill Medborgerlig
Samling att pensionssystemet i sin helhet ska ses över, syftande till att göra villkoren
tydligare och stärka sambandet mellan inbetalning och pension.
Sjukvårdens finansiering bör fortsatt vara en del av den offentliga kärnverksamheten.
Bristande tillgänglighet är dock ett ständigt problem för allmänfinansierad vård. Det bör
finnas ett öppet förhållningssätt inför nya organisationsmodeller.
Den egna bostaden är för många den största egendomen man äger och som man
någonsin kommer att äga. Skuldsättningen kopplad till fastighets- och
bostadsrättsägandet i Sverige är dock problematisk. Medborgerlig Samling ser behovet
av en stegvis nedtrappning av ränteavdragen, vilket också ökar neutraliteten mellan
inkomstslagen och bidrar till finansiering av skattesänkningarna.
Vad gäller hyresrätterna bör hyresregleringen avvecklas stegvis.

6. Näringsliv och arbetsmarknad
Ett vitalt och innovativt näringsliv är en grundförutsättning för såväl privat välstånd
som offentlig välfärd. Ändå tycks många politiker ta näringslivet för givet; det finns där
som en kassako och verktyg för politikernas egna mål och experiment. Medborgerlig
Samling står för en annan grundsyn.
Den svenska exportindustrin har en nyckelroll för sysselsättningen och välståndet.
Sverige är internationellt sett en handelsnation. Utöver ett rimligt skattesystem har
industrin behov av god kompetensförsörjning. Utbildningsväsendet i Sverige behöver
reformeras, syftande till att stärka banden mellan praktiskt inriktade utbildningar och
näringslivet. Vidare behövs en energipolitik med stabila och långsiktiga villkor.
Medborgerlig Samling har en positiv grundinställning till internationell frihandel.
Erfarenheter och nationalekonomisk teori pekar på att frihandeln är välståndsskapande
i det längre tidsperspektivet. Ibland kan dock den fria handeln behöva villkoras. Det
finns anledning att vara pragmatisk i denna fråga.
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För näringslivet i stort är lönekostnaderna en tung utgiftspost. Medborgerlig Samlings
förslag att slopa den allmänna löneavgiften kommer att minska den samlade
arbetsgivaravgiften väsentligt. Åtgärden gör det även möjligt för företag att anställa fler.
Den svenska arbetsmarknaden kännetecknas, utöver de alltför höga
arbetsgivaravgifterna, av ett anställningsskydd som ofta kan bli kostsamt för både
arbetsgivarna och arbetstagarna. Ur ett arbetstagarperspektiv kan det t ex framhållas att
det är alltför många som vantrivs på sina arbetsplatser, men ändå inte väljer att söka ett
nytt jobb. Detta har kommit att bli en enorm belastning för den allmänna
sjukförsäkringen. Medborgerlig Samling vill öka flexibiliteten.
För såväl näringsliv som arbetsmarknad är en infrastruktur i toppklass av största
betydelse. Som en del av det allmännas kärnverksamhet prioriterar Medborgerlig
Samling infrastruktursatsningar och underhåll. Inte minst järnvägsnätet är eftersatt i
Sverige. Avgiftsfinansiering av infrastrukturprojekt kan i vissa fall vara en lösning.
En god närings- och infrastrukturpolitik skapar även förutsättningar för en levande
landsbygd och livskraftiga småorter. Detta inverkar även positivt på bostadsmarknaden
genom prisutjämning. Det finns många skäl till att förhindra avfolkning och nedläggning
av verksamheter i de glest befolkade områdena – från månande om kultur och
kulturlandskap till rent ekonomiska skäl, såsom överhettad bostadsmarknad i de större
städerna samt underdimensionerad infrastruktur i tillväxtregionerna.
Jord- och skogsbruksföretagen har en stor betydelse för svenskt näringsliv och för en
livskraftig landsbygd. Inhemsk livsmedelsproduktion har därtill en säkerhetspolitisk
aspekt. Medborgerlig Samling ser därför med stor oro på det svenska jordbrukets
svårigheter att klara konkurrensen. Ett gott miljöskydd och god djurhållning är
någonting som ska bibehållas, varför det är skattebördan som måste minska. Det
konventionella jordbruket, med alla de skyddsåtgärder och miljökrav som finns, står för
den stora merparten av all livsmedelsproduktion. Villkorsförbättringar måste därför
främst riktas mot det konventionella jordbruket.

7. Demokratins vitalisering och kompetensen i landets styrelse
Yttrandefriheten är en grundförutsättning för demokratin. Utan yttrandefrihet och
tolerans för yttringar som kan uppfattas som stötande går den kanske främsta
förutsättningen för demokrati förlorad: det allsidiga samtalet, där alla upptänkliga
åsikter och perspektiv får plats. När olika uppfattningar stöts och blöts har den
demokratiska beslutsapparaten ett gott underlag inför beslutsfattandet. Försöken att
med identitetspolitiska förtecken inskränka yttrandefriheten är en farlig utveckling.
Det personliga ledarskapet och det personliga ansvarstagandet och ansvarsutkrävandet
är en nyckelfaktor för ett gott styre. Medborgerlig Samling framhåller makthavarnas och
ämbetsmännens kunnande, omdöme och kompetens som det väsentliga, inte mängder
av styrdokument och ideologisk renlärighet. Dagens beslutsfora och förvaltning främjar
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dessvärre inte gott ledarskap och ansvarstagande. Här krävs genomgripande reformer.
Medborgerlig Samling vill verka för färre beslutande politiska nivåer och församlingar,
stärka det lokala självstyret och tydliggöra ansvarsförhållandena.
Riksdagen ska vara medborgarnas främsta företrädare på nationell nivå, men är i
praktiken det politiska ledarskiktets marionettdocka. För att stärka riksdagens roll i den
svenska demokratin bör antalet ledamöter minskas och valkretsarna bör också bli fler, i
synnerhet i de tätbefolkade regionerna. På så sätt blir det tydligare för väljarna vilka
som är riksdagsledamöter i allmänhet och vilka ledamöter som företräder den egna
valkretsen i synnerhet. Procentspärren för personvalet bör slopas helt. Personligt
ledarskap; personligt ansvarsutkrävande.
Samtidigt som de folkvalda måste få mer stödjande resurser, bör partistöden till
organisationerna dras in helt. Demokratin skulle tveklöst vitaliseras om den
pengarullning som håller upp de gamla partiorganisationerna avbröts. I gengäld bör
stränga krav på öppenhet ställas när det gäller finansiering.
Sverige är ett land där maktdelningen som kan hålla makten i schack och skydda
medborgaren mot centralisering, maktmissbruk och övergrepp i stort sett är obefintlig.
Medborgerlig Samling förordar federala inslag i styrningen av Sverige, med en tydligare
maktdelning. Det kommunala och regionala självstyret bör värnas och skyddas bättre
genom införande av en förstakammare i riksdagen med företrädare för kommuner och
regioner. Förstakammaren bör endast ha medbestämmanderätt när lagförslag inverkar
på självstyret. Vidare bör en författningsdomstol instiftas.
På kommunal nivå kan det personliga ledarskapet och ansvaret stärkas genom direktval
av borgmästare, samt viss fördelning av makt och uppgifter mellan borgmästaren och ett
minskat kommunfullmäktige.
Sverige är och ska fortsättningsvis vara en konstitutionell monarki. Liksom i Danmark
och Storbritannien borde monarken kunna tjäna som ceremoniell rådgivare vid
regeringsskiften.
A och O för ett fungerande folkstyre är att makten granskas. Den kommunala revisionen
är idag politiskt sammansatt, vilket bör ändras till förmån för en helt oberoende
revisionsmyndighet. Riksdagen skulle också kunna erhålla en tydligare granskningsroll
gentemot staten och dess myndigheter.
Den ideologisering och främjande av egna politiska agendor som har spridit sig inom
statsapparaten under lång tid måste upphöra. Stora delar av den offentliga sektorn har
efter årtionden av ideologisk vänstervridning kommit att främja identitetspolitik och en
allmän syn på medborgarna som svaga offer. Medborgerlig Samling vill ta värdekampen
där de borgerliga har lämnat walk-over. Vidare måste myndigheternas roller avgränsas
tydligare. Storsatsningar på PR och kommunikation är inte någonting som myndigheter
ska ägna sig åt. Detta är civilsamhällets och de folkvaldas uppgift.
Idéprogram för Medborgerlig Samling

Sida 13 av 18

Vid tillsättning av tjänster ska enbart förtjänst och skicklighet styra. Det räcker inte att
detta uttrycks i grundlagen om det inte omsätts i praktiken. Ett verkligt
tjänstemannaansvar ska återinföras.
Vad gäller sakliga grunder vid tillsättning av tjänster kan Medborgerlig Samlings inträde
i de beslutande församlingarna i sig utgöra en viktig förändring. Vänskapskorruption är
någonting som lätt växer fram inom ett etablissemang där partierna har vuxit ihop med
statsapparaten. Förnyelse av partilandskapet har ett egenvärde i en demokrati.

8. Säkerheten – statens absoluta kärnuppgift
Medborgerlig Samling kan konstatera att den svenska staten sviker sin primära uppgift
gentemot medborgarna: att säkerställa ett tryggt och säkert samhälle. Det förfall som
pågår när det gäller lag och ordning anser vi vara fullkomligt oacceptabelt. Medborgarna
kan idag inte längre förlita sig på det gemensammas förmåga. Allt fler anser att staten
har brutit mot sitt åtagande i denna grundläggande del av samhällskontraktet.
Anledningen till att rättsväsendet inte når framgång i att upprätthålla lag och ordning
överallt är att man arbetar med fel utgångspunkter. I stället för mer av sociala projekt,
bidrag och eftergivenhet är det polisiär närvaro, medborgare med självrespekt och
nolltolerans inför brott som måste gälla. Sverige bör i stora drag kunna ta efter de
metoder som användes i New York med stor framgång.
Polisorganisationen behöver ha chefer som hålls ansvariga för utvecklingen i sina
geografiska områden, men också får verktygen att agera. Poliskåren behöver växa i
betydande omfattning och kommunerna ges en viktigare roll i upprätthållandet av
säkerhet.
Lagföringen, åtal och domstolsförhandling måste kunna hanteras snabbare än i dag.
Rättsväsendets organisation måste anpassas därefter.
Det statligt utmätta straffet har flera funktioner, såsom att vedergälla brottet, att skydda
samhället och att försöka få den dömde att bättra sig. I Sverige har alltför mycket fokus
legat på det sistnämnda, där ett rent vårdperspektiv har antagits. De två andra
funktionerna - vedergällning och samhällsskydd - behöver uppgraderas. Medborgerlig
Samling förordar av den anledningen generellt straffskärpningar i olika avseenden för
framförallt våldsbrott och grova sexualbrott. Straffmyndighetsåldern bör också sänkas.
Utländska medborgare som begår brott ska i högre grad än i dag utvisas.
Sverige har, liksom många andra länder, under lång tid haft en repressiv politik i
förhållande till narkotika. Medborgerlig Samling menar att det är rimligt att ifrågasätta
om denna politik har tjänat Sverige väl, såväl de missbrukande individerna som
samhället i stort. Det egna ansvaret är centralt, men även att missbrukare kan få vård. En
avvägning måste ske mellan olika intressen, från effekter på enskilda individer till hur
den organiserade brottsligheten påverkas och prioriteringarna inom rättsväsendet. En
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intellektuell öppenhet bör finnas inför vissa mildringar av lagstiftningen i förhållande till
lätta droger. Sådana förändringar måste givetvis utvärderas noggrant.
Det tiggeri som har brett ut sig i Sverige måste aktivt motverkas, i första hand genom
kommunala ordningsregler med polisiär sanktion.
Sveriges försvar har misskötts till den grad att landets säkerhet och status som
oberoende nation är gravt underminerad. Detta tillstånd vill Medborgerlig Samling så
fort som möjligt korrigera. Försvarsbudgeten bör åter få utgöra cirka 2,5 % av BNP, i
syfte att möjliggöra detta återtagande av försvarsförmågan. Vidare förespråkar vi ett
svenskt medlemskap i Nato.
Vårt försvar ska ha förmågan att möta nya typer av hot, såsom cyberangrepp och
terrorattacker. Av största vikt är att försvaret kan ställa upp med resurser med hög
beredskap för att möta angrepp av kuppkaraktär. Därför bör kontraktsanställda
fortsättningsvis utgöra kärnan av försvarsmakten. Fokus bör ligga på att möjliggöra för
våra högkvalitativa förband att vara så pass väl försörjda att de kan verka uthålligt i
strid och så pass mobila så att de kan verka i hela riket. Som ett komplement till denna
kärna vill Medborgerlig Samling se ett utvidgat hemvärn och värnplikt inom ramen för
en allmän samhällsplikt. Denna samhällsplikt syftar främst till att ge det militära såväl
som det civila försvaret en tillräcklig förmåga, men en bieffekt kan även vara att öka de
yngres ansvarstagande för samhället och stärka samhörigheten.
Stora brister finns inom det civila försvaret som måste korrigeras. Kommuner och
landsting måste ha beredskap för krissituationer och krigstillstånd. Drivmedels- och
livsmedelslager måste återskapas för att samhällets grundläggande funktioner inte ska
kollapsa inom några dagar efter ett krigsutbrott. Ansträngningar måste även göras för
att motverka Sveriges minskande grad av självförsörjning av livsmedel.
I återtagandet av vår militära kapacitet ska grundprincipen vara att vi ska köpa svenskt i
den mån det är möjligt. Sverige har en högkvalitativ försvarsindustri som är ekonomiskt
viktig för landet. Denna ska vi stödja.

9. Miljö- och naturskydd
Värnandet av miljön har en framskjuten plats i den konservativa idétraditionen.
Människan har, genom sin särställning, ett ansvar att förvalta vår planet med dess rika
naturresurser på ett långsiktigt hållbart sätt.
Medborgerlig Samling anser att miljöfrågor ska drivas utifrån fakta och evidens, där
helhetssyn går före ineffektiv symbolpolitik. Det är viktigt att säkerställa att åtgärder för
miljön får reella effekter och inte bara flyttar problemen någon annanstans eller skjuter
dem på framtiden. Sverige är ett land med många internationella förbindelser, inte minst
genom EU, och bör söka samarbete med andra länder och koalitioner för att utveckla en
hållbar miljöpolitik.
Miljöproblem går ofta hand i hand med korruption och svag ekonomisk utveckling. En
stegrad produktion och konsumtion kan också innebära stora belastningar på miljön.
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Tillväxt är emellertid nödvändig för att kunna upprätthålla välfärden, samtidigt som den
inte får ske på framtida generationers bekostnad. Medborgerlig Samling menar att
tillväxt i förening med forskning och teknologiska framsteg är den bästa lösningen för
att skapa ett hållbart och välmående samhälle.
Kretsloppsprincipen är en central del av ett hållbart samhälle. Genom återvinning och
återanvändning skapas villkor för en hållbar produktion och konsumtion. Medborgerlig
Samling verkar för att denna process ska påskyndas genom grön skatteväxling, där
produktion och konsumtion av varor och tjänster som belastar miljön ska beskattas
hårdare än alternativ som är skonsamma för miljön. Detta stimulerar också teknik- och
materialutveckling.
De pågående klimatförändringarna riskerar att få mycket allvarliga följder.
Medborgerlig Samling vill minska utsläppen av växthusgaser och häva beroendet av
fossila energikällor genom satsningar på förnybara energikällor som biobränslen och
sol-, vind- och vattenkraft. Nästa generations kärnkraft (s.k. Gen IV) kan också vara en
möjlighet för framtidens energiförsörjning, liksom nya tekniker såsom fusion med
minimal miljöpåverkan.
Frågan om den biologiska mångfalden måste hamna högre upp på agendan. Ekosystem
med rik biologisk mångfald, till exempel gamla kulturlandskap, präglas av ett
komplicerat samspel mellan olika organismer, något som ger kraft och uthållighet.
Skyddet av områden med värdefulla växt- och djurliv och måste stärkas, både ur ett
nationellt och ett internationellt perspektiv. Detta innebär även att gamla kulturväxter
och traditionella lantraser aktivt ska bevaras.
En annan ödesfråga är tillståndet i våra sjöar och hav, där växt- och djurlivet sedan lång
tid tillbaka är utsatt för hårda påfrestningar. Utsläpp av kväve, fosfor och giftiga ämnen
måste reduceras på ett ansvarsfullt sätt. Läckaget av plast till sjöar och hav är också ett
stort problem som man måste komma till rätta med. Plast som inte på grund av dess
funktion måste vara beständig under lång tid bör ersättas med nedbrytbar plast eller
substitut. Den ständigt aktuella frågan om överfiske måste också lyftas och hanteras
gränsöverskridande. Ett hållbart fiske förutsätter att stor hänsyn tas till
föryngringsplatser och att ett fungerande system med fiskekvoter upprätthålls.
Försiktighetsprincipen bör råda då tillräcklig kunskap saknas om nya metoder eller
ämnen som riskerar att påverka miljön eller hälsan negativt. Överanvändning av
antibiotika och bekämpningsmedel inom jordbrukssektorn är ur ett globalt perspektiv
ett stort problem. Den restriktiva användningen i Sverige bör framhållas som ett gott
exempel. Sverige är ett föredöme när det gäller jordbruk och djurskötsel, där både
konventionell och ekologisk produktion har en viktig roll att fylla. Medborgerlig Samling
verkar för att Sveriges höga standard inom jordbruk ska spridas internationellt.

10.

Bildning och kulturfrågor

Medborgerlig samling vill se en skola vars fokus ligger på att lära ut fakta och förmågan
att analysera dessa fakta och resonera kring dem. Vi vill att de som har genomgått
grundskolan ska ha de redskap som är nödvändiga för att bli goda medborgare i
bemärkelsen att de har kunskaperna som krävs och analysförmågan som är nödvändig
för att kunna fatta välunderrättade beslut. I dagens skola ser vi att eleverna i stället för
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att bibringas fakta och förberedas för att tänka själva blir matade med en “värdegrund”
och allmänt tal om kritiskt tänkande utan någon grund i fakta. Denna utgångspunkt går
emot allting som Medborgerlig Samling står för.
Som ett led i brytandet av ett tidigare monopol på utbildning som det allmänna inte har
skött på ett bra sätt, ser vi att friskolorna har en viktig roll att fylla i återtagandet av en
kunskapsinriktad och agendabefriad skola.
Enhetsskolan och tanken att alla elever ska lära sig ungefär samma sak hela grundskolan
igenom har varit feltänkt från början. Medborgerlig Samling förordar större
differentiering, i synnerhet under grundskolans sista år. Två huvudinriktningar bör då
finnas, den ena med inriktning mot teori och den andra med mer praktisk inriktning.
Det är endast genom kunniga och skickliga lärare som skolan kan nå hög kvalitet.
Decennier av bristande lärarutbildning, eftersläpande löneutveckling och inriktning på
sociologiska modeläror snarare än kunskapsförmedling och utmaning av alla elevers
förmåga har kraftigt urholkat läraryrkets status. Att behålla kompetensen och att locka
begåvade personer till läraryrket är helt avgörande för skolans utveckling.
Forskning och högre utbildning ska syfta till att utveckla ny kunskap som behövs för att
ta vara på framtidens möjligheter och möta dess problem, samt till att förse samhället
med kvalificerad och efterfrågad arbetskraft. Därutöver har universiteten en viktig roll
som förvaltare av en lärdomstradition som är omistlig för vårt lands välgång i djupare
mening. Medborgerlig Samling slår vakt om lärosätena som kollegiala gemenskaper, fria
från politisk styrning och instrumentalisering, där meritokrati råder och åsiktsmångfald
ses som en tillgång.
Profilering av landets lärosäten bör uppmuntras. Resurstilldelningssystemen för såväl
forskning som högre utbildning måste förändras för att i största möjliga mån premiera
kvalitet före kvantitet. Vi välkomnar också en ökad privat finansiering. Statliga
forskningsmedel ska endast utges för forskning som sker med vetenskapliga metoder
utan hänsyn tagen till politisk ideologi. Det gäller även humanvetenskaperna.
För att bättre ta tillvara individers olika förutsättningar och möta samhällets behov av
arbetskraft ska yrkesutbildningar i högre grad bli professionsanknutna och flyttas från
den forskningsbaserade universitetsmiljön till yrkesinriktade högskolor. Alla ska inte
tvingas att bli akademiker.
Medborgerlig Samlings kulturpolitik kan sammanfattas med att det allmänna bör stödja
vissa klassiska kulturyttringar, men avstå från bidragsgivning till civilsamhället.
Scenkonst, klassisk musik, museer och bibliotek ska prioriteras.
Biblioteken har ett folkbildande mission och ska koncentrera sig på det, snarare än att
gå vilse i breddade uppdrag som lätt leder dem bort från det bildande syftet.
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De statliga och kommunala museerna måste befrias från den senare tidens politisering.
Statens politiska agenda för dagen ska inte göra avtryck i statligt bedriven
kulturverksamhet. Offentligt drivna historiska museer ska stå för den tidlösa kunskapen
och bildningen och konstmuseerna ska förmedla konsthistorisk förståelse. Den samtida
konsten bör i lägre grad finansieras av det allmänna.
Public Service utför i teorin en mycket viktig samhällstjänst. Idag är Public Service
tyvärr väldigt politiserad. Den vinkling i nyhets- och debattprogram som förekommer
utarmar det folkliga förtroendet. Medborgerlig Samling avser verka för att SVT och SR
avvecklas och att en kanal för begränsad samhällsinformation skapas.
En genuin demokrati vilar också tryggt på existensen av en fri och granskande press.
Dagens ordning där större delen av landets tidningar är beroende av presstöd från
staten lever inte upp till detta ideal. Presstödet bör avskaffas då det sätter tidningarna i
ett beroendeförhållande till staten.

11.

Sverige i världen

Svensk utrikespolitik ska syfta till att tillgodose svenska intressen i världen. Vårt
primära intresse är att världen fortsätter sin utveckling mot demokrati. Global
demokratisering gör världen inklusive Sverige säkrare. Demokratier för inte krig mot
andra demokratier. Vi vill att Sverige samarbetar med andra demokratier för att säkra
denna pågående spridning av demokrati.
Det sekundära svenska intresset som ska skyddas är landets ekonomiska intressen i
omvärlden. Vi är beroende av export för vårt välstånd och således ska särskild hänsyn
tas för att säkerställa att denna kan fortlöpa. Detta andra intresse kan ibland komma i
konflikt med det första. Här gäller det att finna en väg genom vad som ofta är en
moralisk snårskog. Det är inte alltid möjligt välja våra handelspartners utefter deras
statsskick. Här måste vi vara pragmatiska så länge svensk export inte innebär att vi
möjliggör militär aggression från odemokratiska stater.
Sverige har genom åren givit stora summor i bistånd till olika mer eller mindre
demokratiska länder och organisationer för att främja demokrati, hälsa och andra
ändamål som upplevts vara ädla. Biståndet bör dock ha tydligt mål och syfte och inte gå
till en bredd av ändamål som allt för ofta motverkar sina syften. Svenskt bistånd bör gå
till direkt nödhjälp såsom katastrofhjälp och flyktingläger.
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