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Familjepolitiskt program för Medborgerlig Samling 

Ideologiska utgångspunkter 

Medborgerlig Samling utgår från en liberal syn på människors rätt att själva utforma 
sina liv, välja sin livspartner och organisera sin familjebildning på det sätt som passar 
just dem. I princip bör staten alls inte lägga sig i dessa mellanmänskliga förhållanden 
annat än för att garantera en grundtrygghet, för att underlätta familjebildningen och för 
att förhindra att människor kommer till skada. Vad grundtrygghet innebär beträffande 
ekonomisk nivå kommer att definieras i Medborgerlig Samlings Socialpolitiska program. 

Medborgerlig Samling utgår dock samtidigt från en konservativ syn på samhället och 
kulturen. Lagstiftningen på området kan- och bör förändras, men bara i linje med 
förändringar i kulturen och i det allmänna rättsmedvetandet. Även i det läget bör man 
vara ödmjuk inför att de gamla lagarna kan bära på visdomar och viktiga principer. 

 

Inställning till äktenskap och samlevnad 

Äktenskapet och andra fasta familjebildningar är grundläggande samhällsinstitutioner.  
Formerna för äktenskapet kan förändras i enlighet med vår livsstilsliberala politik, i 
syfte att utöka individens och familjernas frihet. Samtidigt med detta bör man hålla i 
åtanke att de restriktioner som historiskt sett funnits kring vem som har kunnat ingå 
äktenskap ofta har tillkommit av en anledning.  

En sådan anledning är att säkerställa frivilligheten hos de som ingår ett äktenskap. 
Eftersom detta behövt garanteras, har ingående av äktenskap varit förbehållna vuxna 
personer. Det är en restriktion Medborgerlig Samling inte ser någon anledning att släppa 
på. Av samma anledning ställer vi oss negativa till giftermål med fler än en person, då vi 
menar att risken är betydande för att många som ingår ett sådant giftermål inte gör det 
frivilligt.  

Vidare har det historiskt sett funnits restriktioner kring hur nära släkt de som ingår ett 
äktenskap får lov att vara. Detta har dels varit av hänsyn till de framtida barnen i 
förhållandet, dels till att den ena parten inte ska kunna utöva otillbörligt inflytande över 
den andre. Båda dessa faktorer är fortsatt viktiga, och Medborgerlig Samling vill avskaffa 
möjligheten till legalt giftermål mellan halvsyskon och kusiner samt med syskonbarn.  

En förändring som Medborgerlig Samling däremot välkomnar är möjligheten för 
samkönade par att ingå äktenskap och adoptera barn. Vi ser inte att detta äventyrar 
någons frihet, utan att det ligger tvärtom i linje med vår politik. Av hänsyn till 
religionsfriheten är det inte lämpligt med lagstiftning om hur religiösa församlingar ska 
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förhålla sig till dessa frågor. Genom borgerlig vigsel kommer allas möjlighet till 
äktenskap att garanteras.  

En ytterligare förändring Medborgerlig Samling vill införa är en möjlighet till frivillig 
sambeskattning i syfte att tillåta familjerna att organisera sitt arbete och sin 
barnpassning på det sätt som passar just dem. Detta skulle med nuvarande regelsystem 
göra det enklare att komma under brytpunkten för statlig inkomstskatt. Även om 
systemet skulle förändras i enlighet med vårt skattepolitiska program kunde detta vara 
fördelaktigt, då det skulle hjälpa föräldrar att komma under vårt väsentligen högre 
grundavdrag.  

Eftersom det kan förekomma att den ena parten i ett förhållande arbetar betydligt mer 
än den som tar huvudansvaret för barnen, vill vi dessutom införa en möjlighet att göra 
pensionsavsättningar på ett sätt som främjar ett mer rättvist pensionsutfall senare i 
livet.  

Vägen till föräldraskap 

Medborgerlig Samling anser att de offentliga inskränkningarna i hur familjebildning går 
till ska vara små och väl avgränsade. Av den anledningen ställer vi oss bakom den 
existerande lagstiftning som finns gällande olika typer av assisterad befruktning. 
Offentliga subventioner till detta ska dock avskaffas och kostnaderna bäras av paren 
själva.  

Medborgerlig Samling ställer sig bakom nuvarande abortlagstiftning. Visserligen kan vi 
se de etiska dilemman som ryms inom frågan, men vi menar att staten knappast är 
bättre lämpad att behandla dessa frågor än den enskilda kvinnan i samråd med sin 
läkare.  

 

Ekonomiska förutsättningar för föräldraskap 

Medborgerlig Samlings inställning till de ekonomiska ersättningssystemen kan bäst 
sammanfattas som frihet under ansvar. Ersättningssystemen är viktiga på så sätt att de 
garanterar en grundtrygghet. De gör det ekonomiskt möjligt att kombinera familjeliv 
med arbete eller studier, och gör det möjligt att uppfostra barn även som ensamstående 
förälder.  

Dagens ersättningssystem är dock problematiska på så sätt att de dels är villkorade, dels 
inte premierar ansvar för den egna försörjningen. De är villkorade på så sätt att familjen 
väntas organisera sin föräldraledighet på det sätt som staten anser är lämpligt. De 
premierar inte ansvar då man genom de olika systemen i princip blir avlönad för att få 
barn. För tillräckligt stora barnfamiljer kan dessa ersättningar till och med bli större än 
vad de skulle ha blivit för en aktivt yrkesarbetande förälder.  

Medborgerlig Samling vill garantera människor en grundtrygghet, och vi ser även värdet 
av att underlätta för människors familjebildning.  Av den anledningen vill vi behålla 
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föräldraförsäkringen i dess nuvarande form, med den skillnaden att kvoteringen tas bort 
och föräldrarna fritt får fördela föräldraledigheten mellan sig. Vi vill dock ersätta flera av 
de bidrag som nu existerar med skattelättnader riktade just mot barnfamiljer, 
flerbarnstillägget ska helt tas bort. Detta för att betona ansvaret för den egna 
försörjningen. 

Medborgerlig Samling menar att det av flera anledningar är viktigt att underlätta för 
yrkesarbetande föräldrar, och att förskolan kan vara en viktig del av detta. Vi menar 
dock att detta är en kommunal fråga, och att staten bör hålla sig inom väl avgränsade 
domäner. Det bör därför vara upp till varje kommun att avgöra hur stor del av 
barnomsorgen som ska vara subventionerad. Subventionerna inom varje kommun ska 
fördelas så att de ekonomiska förutsättningarna blir lika för kommunala och fristående 
aktörer.  

 

Det offentligas ansvar gentemot barnen 

Medborgerlig Samling utgår från en konservativ syn på kulturen, vi ser därmed familjen 
som en central och samhällsbärande institution. Familjen är mycket viktig för att de 
goda värderingarna, som är så viktiga för bibehållandet av ett ordnat samhälle, ska 
kunna överföras och utvecklas.  

Medborgerlig Samling anser att familjer med problem bör fångas upp och erbjudas stöd 
redan på ett mycket tidigt stadium, helst redan vid besök på barnavårdscentralen eller 
under tiden i förskolan. 

Medborgerlig Samling vill verka för att fysiskt våld, psykiskt våld och kulturellt våld 
riktat mot barn uppmärksammas och att nödvändiga åtgärder vidtas.  Nyblivna och 
invandrade familjer ska upplysas om vilken lagstiftning som gäller i Sverige, samt om de 
fysiska och psykiska konsekvenser våld riktat mot barn kan föra med sig.  

 

 


