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1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget? 

 

Demokratifrågan 

 

2. Vilka fem frågor är de för partiet viktigaste frågorna i årets 

valrörelse? (rangordna) 

 

1. Demokrati och yttrandefrihet 

2. Migration och integration 

3. Trygghet och säkerhet 

4. Skolan 

5. Den ekonomiska politiken 

 

3. Vilket är partiets recept för att bekämpa brottslighet samt befrämja 

lag och ordning? 

 

Medborgerlig Samlings rättspolitiska program är långt och detaljerat. Ett urval: 

 

* Antalet poliser ska ökas med ca 50 % till 30 000, ett generellt lönelyft till alla poliser 

och betydligt bättre löneutvecklingen för skickliga poliser 

* Sverige ska arbeta enligt New York-modellen om nolltolerans, polisiär närvaro och 

personligt ansvar på chefsnivå för brottsbekämpning. Operativa chefer ska ha polisiär 

bakgrund 

* Tingsrätterna ska tillföras resurser för att kunna hålla jourförhandlingar vid 

mängdbrott som är lätta att utreda 

* Höjda straff och sänkt straffmyndighetsålder 

 

4. Hur ser partiets försvarspolitik ut och hur ser partiet på ett svenskt 

medlemskap i NATO? 
 

Medborgerlig Samling vill höja försvarsanslaget till 2,5% av BNP. Vi vill gå med i 

NATO i nuvarande säkerhetspolitiska läge. Totalförsvaret, som innefattar både ett 

militärt och ett civilt försvar, ska återinföras. Det militära försvaret ska bestå av en 

blandning av professionella soldater och värnpliktiga. 
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5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Invandring till Sverige ska i första hand styras av arbetskraftsbehov.  

 

Flyktingkonventionen tillkom i en tid då situationen i Europa var helt annorlunda 

jämfört med hur världen ser ut idag. Obegränsad asylrätt skapar onödiga problem med 

överbelastad mottagning av icke skyddsbehövande till mycket höga kostnader i Väst. 

Resurserna bör i stället primärt gå till reellt utsatta människor i de närområden där de 

allra flesta utsatta befinner sig. Vid behov av vidarebosättning träder 

kvotflyktingsystemet i kraft.  

 

Vidare måste gränserna bevakas effektivt för att stoppa såväl smugglingsindustrin som 

den ekonomiskt drivna illegala migrationen. 

 

Medborgerlig Samlings integrationsprogram bygger på individens ansvar att anpassa sig 

till den västerländska samhällsmodellen. Vi vill att de som bosätter sig här tar ett större 

individuellt ansvar och anpassar sig till vår västerländska samhällsmodell och 

omfamnar värden som demokrati, yttrandefrihet, den sekulära staten, jämställdhet och 

barnens rättigheter i samhället. Högre krav ska ställas även för förlängt 

uppehållstillstånd och medborgarskap. 

 

Utöver detta ska det offentliga inte längre finansiera några religiösa samfund eller 

etniska föreningar. Religion och statens verksamheter ska vara klart åtskilda. Vi vill 

stoppa utländsk finansiering av samfund och föreningar som leder till radikalisering och 

även förbjuda sådana som stöder terrorism och annan våldsanvändning. 

   

6. Hur vill partiet förändra svensk hälso- och sjukvård?  
 

Sjukvårdspersonal ägnar idag mycket tid och energi åt kringuppgifter till följd av att den 

nuvarande politiska målstyrningen av sjukvården är alltför omfattande. Vi vill minimera 

det politiska inflytandet och istället ge frihet till professionerna att organisera sina 

verksamheter - det gör de nämligen bäst själva! Tillkrånglade uppföljnings- och 

utvärderingsförfaranden behöver samlas, förbättras och strömlinjeformas. 

Handlingsplaner, projekt, uppföljningar och workshops ska inte ta över vardagen. 

 

Vi vill även utnyttja personalens spetskompetens bättre, tex  farmaceuter, dietister, 

arbetsterapeuter och sjukvårdsbiträden. Och genomlysa vårdens IT-behov.  

 

7. Vilka partipolitiska åtgärder har partiet på sin agenda för att 

förbättra folkhälsan? 

 

Inga alls än så länge. Medborgerlig Samling anser att folkhälsan sköts bäst av individen 

i samarbete med den professionella hälso- och sjukvården. Naturligtvis stödjer vi 

åtgärder så som de vaccinationsprogram som redan idag ligger på statlig nivå. Men vi 

ser inget behov av att politikerna ska lägga sig i detta ytterligare. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 
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Vi vill förbättra pensionerna genom höjt grundavdrag och avvecklad statsskatt. 

 

Gemensamt intjänade pensionspoäng ska kunna fördelas mellan makar och 

sammanboende så att båda parter får en dräglig pension. 

 

Medborgerlig Samling ifrågasätter därtill den s k “bromsens” existens, då inga andra 

grupper i samhället har något motsvarande. 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 
 

Medborgerlig Samling anser att klimat- och energifrågan är mycket viktig. Men vi har 

även många skarpa förslag inom avfall, återvinning, biologisk mångfald, djurskydd, 

dricksvatten, gruvdrift, hav, fiske, kemikalier, mat, sjöfart, skogsskydd, transporter, 

vattendrag och sjöar.  

 

10. Vilka åtgärder vill partiet ta till för att förbättra svenskarnas 

kosthållning? 

 

Medborgerlig Samling anser att svenskarna överlag har en alldeles utmärkt kosthållning 

och skulle gärna spara lite pengar genom att skära ner på statens propaganda. 

Kostrådgivning passar bäst inom förebyggande hälsovård och är inget som staten och 

politikerna ska lägga sig i. 

 

11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

Partiet har inte tagit ställning i frågan om GMO-grödor. 

 

12. Hur vill partiet förbättra den i dag stökiga skolan och undermåliga 

utbildningar? 

 

Medborgerlig Samlings skolpolitiska program är långt och omfattande med många 

skarpa förslag. Ett urval:  

 

Skolans kärnuppdrag ska återigen bli kunskapsöverföring och skolplikten ska ersättas 

med läroplikt.  

 

Elever med fallenhet för studier skall få möta en utmanande nivå som motsvarar deras 

potential. Högstadiet delas upp i två linjer, en reallinje och en klassisk. 

 

Betyg ska ges från årskurs ett och inkludera betyg i ordning och uppförande. 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 

 

Medborgerlig Samling vill minska kostnaderna för arbetsmarknadssubventioner, lägga 

ned Arbetsförmedlingen och kraftigt minska invandringen. Vi vill uppmuntra sparande 

och privat ansvarstagande. 
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14. Vad anser partiet om kontanter kontra ett kontantlöst samhälle? 

 

Kontanter är viktiga ur ett säkerhetsperspektiv. Elektroniska system blir lätt sårbara. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 

 

Sänkt skatt på arbete, framförallt ett höjt grundavdrag som ger mer pengar i plånboken 

för som går från bidrag till ett riktigt arbete. Vi vill även förenkla villkoren för 

företagande, samt avskaffa LAS och istället införa ett Flexicurity-baserat system. 

 

16. Anser partiet att de lagar som styr den privata yttrandefriheten 

bör förändras på något sätt? 

 

Medborgerlig Samling vill förändra lagen om Hets mot folkgrupp. Inte för att vi stöder 

hets mot folkgrupper, utan för att lagen är en felaktigt utformad gummilag som används 

till allt möjligt som den inte var avsedd för. I övrigt är vi kraftigt emot de försök till 

inskränkningar i yttrandefriheten som dyker upp med allt tätare intervall. 

 

17. Vad anser partiet om Sveriges EU-medlemskap? Ska Sverige 

stanna kvar i eller gå ur EU? 

 

Sverige ska stanna i EU, men EU ska specialiseras istället för att utvecklas mot en 

federation. Sverige ska inte gå med i Euron. 

 

18. Hur bygger vi ett Sverige där svenskarna kommer att vara 

lyckligare än vad de är i dag? 

 

Kort utdrag ur Medborgerlig Samlings idéprogram: 

 

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. 

 

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. 
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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. 


