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INLEDNING
Detta program bygger pa nationella varderingar, och speglar den helhetssyn som har nationalismen
som grund.
Karnan i dessa nationella varderingar ar enligt oss familjen, hembygden och faderneslandet.
Vi menar att nationalismen syftar till att trygga varje enskild manniskas och
enskilt folks frihet.
En forutsattning
for att kunna forverkliga alla folks
ratt till sjalvbestammande,
ar att yttrandefrihet
och
demokrati praglar och blir vagledande for alla stater. For
att starka individens mojligheter att paverka, skall alIa
beslutsformer
vara decentraliserade.
Den individuella friheten begransas dock av ett kollektivt ansvar for det egna
landet och dess landsmans valstand, dar den nationella
solidariteten ar vagledande.
Ur dessa principer foljer vordnaden for tidigare
slakten, likval som omsorgen om de kommande. Stor vikt
laggs vid god moral och sunda etiska regIer, vilka sammmanbinder folket och for dess anda vidare. SDU anser det
vara ett privilegium att vara svensk. Syftet blir darmed att
varna vart folk och var nation.
DEMOKRATI & YTrRANDEFRIHET
Ingen ide har formodligen en sadan forankring hos folket
som demokratin. Demokratin ger manniskor ett lofte om
frihet, samtidigt
som den forverkligar
folkets v~lja.
Demokratin ar fodd ur stravan efter frihet fran yttrefortryck eller tvang, samt ur folkets langtan efter sjalvstyre.
For att beslut ska kunna fattas i sann demokratisk anda,
kravs oinskrankt yttrandefrihet
- for alIa parter i samhallet. Allt ska kunna diskuteras
utan att diskussionen
inskranks av olika forbud eller forhallningsregler.
Tabun
berovar diskussionen
viktiga infallsvinklar, och ar darmed ett hot mot demokratin.
Har har media en viktig roll. Det ar viktigt att rap2.

orteringen sker opartiskt och att alIa berorda parter far
tillHille att yttra sig. Vidare ska media - inte minst televisionen - inriktas pa att formedla kunskap och hoja engagemang for att pa sa satt starka demokratin. Media ska
inte, och far inte, utnyttjas som redskap for att passivisera och fordumma befolkningen.
Det ar viktigt med en decentralisering av makten. Pa
sa satt kommer besluten narmare den enskilda manniskan, samtidigt som det blir lattare att engagera sig och fa
gehor for sina asikter. Ett led i denna stravan ar att gora
kommunerna mer sjalvstandiga.
Det kravs ett storre engagemang och ansvarstagande
fran
de folkvalda. Varje be slut maste vara kopplat till en eller
flera medansvariga individer, detta for att ansvaret inte
ska "forsvinna pa vagen". De folkvalda foretrader folket,
och skall darfor ocksa kunna stallas till svars nar detta
fortroende missbrukas.
Demokratin ar ocksa nagonting mycket storre och
mycket mera kravande an bara en princip om majoritetsbeslut. Det innebar dels en forpliktelse
att sakra den
enskilde individens grundlaggande
fri- och rattigheter
men ocksa en skyldighet att varna framtida liksom foregaende generationers arv. Frihet finns inte utan ansvar.
KULTUR
Vi unga sverigedemokrater
vill stimulera till frivilliga
moten med andra kulturer. Vi betonar friheten att valja,
Vilket aven innefattar
ratten att avsta, i motsats till
dagens tvang som satsningen
pa det "mangkulturella
Sverige" innebar. Berikande kulturmoten
kan aldrig ske
under tvang. Detta betyder inte att svensk kultur ar battre an andra kulturer, utan att Sverige ar den enda plats pa
jorden dar vi svenskar har en absolut ratt att verka, samt
att utveckla var egen kultur och identitet.
Reser man utomlands och moter andra kulturer kan
man lara sig mycket - aven om den egna kulturen. Det ar
3.

kontrasterna
som ger den egna identiteten. Men for att
man overhuvudtaget
skall kunna ha ett meningsfullt utbyte, maste man sjalv ha en stark nationell identitet, annars
kan man inte formedla nagot av kulturellt yarde.
,
Den svenska kulturen ar en av Europas manga kulturer, och har darfor mycket gemensamt med dessa, samtidigt som varje land naturligtvis har sina egna unika sardrag. Vid en jamforelse med ovriga varlden inser man
snabbt att skillnaderna ofta ar an storre - chansen att
olika varderingar
blir oforenliga blir darmed pataglig.
Detta ar dock inget problem da vi vill bevara skillnaderna
olika kulturer emellan. En allt for stor blandning av kulturer, dar de enskilda kulturerna ersatts av en enda s.k.
"mangkultur", skulle minska mangfalden i varlden, och
darmed innebara en stor forlust for manskligheten. Vi vill
leva i en varld av manga kulturer. Med kultur menas dock
inte endast yttre attribut sasom folkdrakter och traditionell mat, utan framfor allt grundlaggande varderingar och
vedertagna normer, som exempelvis kvinnosyn, djurhallning, religiositet och samhallsbyggnad.
Vi varnar mod och civilkurage. Vi onskar en nation
dar varje enskild invanare gar att lita pa, och dar man alltid stravar efter att utveckla sig sjalv och det egna folket.
Detta tillsammans med egenskaper som noggrannhet, flitighet och uthallighet, ar varderingar som fort vart folk
framat genom alla sekel, och som producerat manga stora
kulturpersonligheter,
vetenskapsman,
idrottsman
och
andra framstaende
personer - man saval som kvinnor.
Kultur skapar nationell tillhorighet och solidaritet, och
fungerar som en viktig sammanhallande
social och politisk faktor i landet. Det ar paradoxalt att den egna kulturen blir sarskilt viktig for ett folk nar den misskrediteras
eller hotas. Bara genom att uppskatta sig sjalv kan man
lara sig att uppskatta andra. Vi varnar darfor den svenska
kulturen. Darutover framhaller vi att den nordiska gemenskapen ar en viktig del av var kulturella identitet.
Svensk kultur skapas av svenskar, samt i fredligt

~.

och frivilligt samforstand med andra folk och kulturer. ]u
mer globala vi blir, desto mer betydelsefull blir den egna
kulturen. Till svensk kultur raknas allt som ar bearbetat
och foradlat i vart land. Det ar var kulturpolitiska uppgift
att varna och utveckla svensk kultur, samt stodja manniskor, projekt och institutioner
som sprider kunskap om
den.

FAMIWEPOLITIK
En stark nation kraver starka familjeband.
Den trygga
familjen och karleken till hembygden, ar nagra av de fundament nationen vilar pa. Var vision ar att foraldrar skall
ges mojlighet att sjalva uppfostra
sina barn hemma.
Forutom att barnen far en chans att kanna karlek och tillhorighet, far familjen en starkare kansla av samhorighet
och slaktskap. Detta kan forhoppningsvis
i sin tur leda till
att hemvarden
av gamla
ater
blir
vagledande.
Institutionaliseringen
av vara gamla, de som torde sta oss
narmast, ska i hogre grad an tidigare motverkas.
Forhallandet mellan man och kvinna ar inte ett egoistiskt sjalvandamal, utan det satt pa vilket slaktet fors
vidare. Det ar darfor av storsta vikt att samhallet och skoIan understryker
allvaret och ansvaret i ett forhallande,
och inte uppmuntrar tilllattsinthet
och ett besinningslost
tillfredsstallande
av primitiva drifter. Fasta relationer i
form av aktenskap utgor en viktig del av var samhallsgrund, och bor darfor betonas mer kraftfullt.
Att fa barn ar nagot fantastiskt, nagot som ofta fullbordar familjelyckan. I vissa fall kan det dock innebara
problem. Livsvillkoren for tidiga barnafoderskor,
men
aven for deras foraldrar och andra anhoriga, maste radikalt forandras. Detta skulle kunna vara ett satt att minska
antalet aborter hos unga kvinnor - abort far aldrig ses som
ett alternativ till preventivmedel.
Samhallet maste ta sitt
ansvar. Genom att visa pa andra alternativ an abort, och
stalla upp med tankbara resurser sasom bostadsbidrag
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och stodfamiljer, tror vi att antalet aborter kan minskas.
Dessutom kravs en attitydforandring.
Gransen for fri
abort skall sankas fran 18 till 12 veckor. SDU vill grundlagsfasta den okrankbara ratten till liv, samtidigt som vi
naturligtvis havdar kvinnans absoluta ratt till sjalvbestammande.
FLYKTING- & BISTANDSPOLITIK
NUVARANDE FLYKTINGPOUTIK

"Human flyktingpolitik" ar en falsk varudeklaration for
den politik Sverige hittills fort. Flyktingpolitikens grundbult ar att ge manniskor skydd den tid de behover detta,
och darefter hjalpa dem tillbaka till sina egna lander.
Svensk flyktingpolitik har inte bidragit till att minska varldens flyktingproblem. Daremot har den bidragit till att
gora Sverige mangkulturellt och mangetniskt - med alIa de
problem detta medfort.
Foljden har blivit en omfattande permanent invandring, vilket inneburit extremt stora kostnader. I forhallande till folkmangden ar denna invandring ofta betydligt
storre an genomsnittet for ovriga vastlander, vilket strider mot Forenta nationernas (FN:s) rekommendationer om
att attackera problemens orsaker - underutvecklingen
i
utvandringslanderna.
Denna politik hjalper inte utsatta.
Samtidigt som narmare en halv miljard manniskor svalter
runt om i varlden, satsas mangmiljardbelopp pa dem som
har haft mojlighet att ta sig hit. Detta inbjuder till missbruk av asylsystemet och gynnar manniskosmuggling. En
brakdel av dem som kommer hit har behov av skydd.
Genom bl.a. permanenta uppehallstillstand,
ett vidlyftigt
bidragssystem, laga krav for svenskt medborgarskap och
anhoriginvandring pa svenska skattebetalares bekostnad,
fungerar Sverige som en magnet for manniskor fran andra
lander och kontinenter. Den nuvarande flyktingpolitiken
bidrar darigenom till att dranera utvandringslanderna
pa
valutbildad arbetskraft, vilket ar ett allvarligt hinder i de6.

ras egna utveckling.
Den svenska flyktingpolitiken har lett till svara sociala och ekonomiska problem for vart eget land. Notan
betalas framfor allt av de svaga grupperna; arbetslosa,
gamla, sjuka, barn och ungdomar.
KOMBINERAD

FLYKTING- OCH BIST ANDSPOLITIK

SDU:s politiska ambitioner ar demokratiskt forankrade.
Den skyddar asylratten och foljer FN:s rekommendationer
om utvecklingsinsatser
i samband med atervandring. SDU
vill, till skillnad fran ovriga ungdomsforbund,
angripa
problemens verkliga orsaker, och darmed astadkomma en
langsiktig och hallbar losning. En sadan politik ar till for
att hjalpa alIa i de nodlidande landerna.
Svensk flyktingpolitik
skall bygga pa tillfalliga
uppehallstillstand,
vilket ar det normala i manga andra
lander, samt bistand kopplat till atervandring. Under den
tillfalliga tiden i Sverige, skall mojligheter till utbildning
och praktik finnas. Nar det blir mojligt att atervanda startas med bistandets stod utvecklingsprojekt i hemlandet.
Flyktingarna skulle da kunna projektanstallas for att hjalpa till med ateruppbyggandet av det egna landet. Med de
kunskaper de forvarvat under tiden som flyktingar, blir
de lankar i en viktig kunskapsoverforing lander emellan.
Sadana projekt skapar aven arbetstillfallen at de som valt
att inte fly, utan i stallet stannat i hemlandet. Vi bor aven
verka aktivt for att de invandrare som kommit till Sverige
och ej assimilerats, skall atervandra da deras hemomra. -den anses vara riskfria. En sadan atervandring ska naturligtvis byggas pa frivillig basis. Medborgarskap grundade
pa logner bor snarast omprovas. Vi menar att en restriktiyare flyktingpolitik forebygger nya flyktingkatastrofer,
samtidigt som svara kulturkrockar undviks.
I katastrofsituationer
valjer dock oftast en majoritet
att stanna kvar i hemlandet, eller soka skydd i ett grannland. Darfor skall hjalpen huvudsakligen sattas in dar - pa
plats. Nuvarande trend, dar resursstarka till hog kostnad
1.

far sin forsorjning i Sverige, medan de kvarlevande lider
stor nod, ar inhuman oeh maste brytas.
ASSIMILERING

For vart lands soeiala stabilitet oeh sammanhallning,
maste de som inte kan atervanda till sina hemlander oeh
darfor soker svenskt medborgarskap assimileras, d.v.s.
bli svenskar med allt vad detta innebar. Det handlar om
allt ifran att forvarva svenska grundHiggande varderiIlgar
till att kanna solidaritet med det svenska samhallet .. ,~
Inslag i den nya politikens regelverk blir bl.a. att
flyktingmottagandet
begransas till flyktingar fran narliggande lander, oeh till de som har skydd enligt FN:s flyktingkonvention.
Skarpt granskontroll, inga ekonomiska
bidrag till dem som soker asyl inne i Sverige istallet for
vid gransen, direktavvisning av flyktingar utan identitetsoeh resehandlingar, ovillkorlig utvisning av utlanningar
sam bryter mot svensk lag oeh strangare krav for svenskt
medborgarskap maste oeh skall inforas.

RA lTSTRYGGHET
Land skall med lag byggas. Lagarna skall ge ett uttryek for
medborgarnas rattsuppfattning. Lagarna utgor samhallslivets grundbult. Rattssamhallets primara uppgift ar att
trygga
medborgarnas
egendom,
halsa
oeh
liv.
Medborgarna skall ur lagarna kunna hamta kunskap am
sina skyldigheter oeh rattigheter. Prineiperna for rattssamhallets uppbyggnad skall garanteras genom grundlagen, vilken klart anger de medborgerliga fri- oeh rattigheterna samt skyldigheterna. Respekten for lagarna far inte
urholkas. Det skulle skada rattssamhallets oeh demokratins anseende.
Att ett fatal individer star utanfor samhallet oeh valjer att leva pa brott, utgor mindre problem for samhallet.
Varre ar det da en allman moralisk nedgang i hela samhallet ar forestaende. Darfor kan inte en okad kriminalitet
8.

16sas med okad overvakning oeh registrering, pa det viset
bekampar man bara symptomen. Endast genom att ratta
till orsakerna till den allmanna moralnedgangen,
kan kriminaliteten
stavjas. Lagarna skall vara skrivna pa ett
sadant satt att gemene man kan forsta oeh tillampa demo
De ska inte vara sa luddiga oeh tanjbara, att domstolarna
kan doma efter eget godtyeke. Prineipen vid lagstiftning
skall vara att lagarna skall vara sa fa som mojligt, allt for
att undvika kryphal oeh missforstand.
Rattvisan maste
vara lika for alla.
Nationalstaten
ar fortfarande
den grundlaggande
politiska enheten, aven da vi paverkas starkt av skeenden
oeh forandringar
i ovriga varlden. Vi varnar Sveriges
nationella suveranitet oeh ratt att stifta egna lagar i det
egna landet. Vi motsatter oss overstatlighet som exempelvis EU, men ar samtidigt for ett utokat samarbete mellan
olika stater - da inte minst inom Norden oeh ovriga
Europa. Exempelvis vid bekampningen
av organiserad
brottslighet kan ett sadant samarbete vara gynnsamt. Ett
sadant samarbete
ska doek aldrig vara overstatligt.
Sverige skall strava efter att sluta avtal med andra lander
for utlamnande av kriminella. Svenskar ska fa mojlighet
att avtjana sitt straff i Sverige. Darigenom skulle vi kunna
undvika de kriminella element, vilka ytterst stravar efter
betalda vistelser i vara svenska fangelser.
Forkortning av strafftiden
skall tillatas i mindre
utstraekning an idag. For de riktigt grova brotten ska riktiga livstidsstraff inforas, d.v.s. straff som verkligen varar
. -livet ut. Att detta verkligen efterlevs ska garanteras av
grundlagen. En fangelsevistelse
skall forutom att fungera
som straff, vara en plats dar de intagna far genomga yard,
samt lara sig vad hart arbete oeh ansvarstagande
innebar.
I allmanpreventivt
syfte maste grova valdsbrott, narkotikabrott, sexualbrott oeh upprepade lagovertradelser
innebara langa fangelsevistelser.
Hansyn maste doek tagas till
de individuella omstandigheterna
oeh risken for aterfall,
da malsattningen
for all kriminalpolitik ar att alIa indivi-
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der skall kunna leva ute i samhallet.
Samhallet har blivit globalt med kulturellt
och
manskligt utbyte, vilket vi inte vill forhindra utan uppmuntra. Men det har ocksa gett upphov till vardekQnflikter. De snabba ekonomiska och tekniska forandringarna
har lett till anpassningsproblem
och social rotloshet. Nya
sociala och kulturella krav har gjort sig gallande. I Sverige
skall svenska lagar och normer galla. Vart svenska samhalle vilar pa en djupt rotad nationell gemenskap, och pa
institutioner
som vaxt fram under arhundraden.
Dagens
samhalle ar ett resultat av generationers
anstrangningar.
For att bygga vidare pa detta vill vi starka nationalkanslan, for att pa sa satt skapa en storre gemenskap inom det
svenska samhallet. Samtidigt vill vi fora vidare de kulturvarden och den naturmiljo som vi arvt. For ytterst grova
brott skall dodsstraff
kunna utdomas.
Mycket hoga
beviskrav skall stallas och oberoende vittnen maste finnnas for att en sadan dom skall kunna avkunnas.

MIUO
Atervinning skall uppmuntras genom ett ekonomiskt och
miljomassigt rationellt pantsystem.
Pa samma satt skall
systematiskt utvecklingsarbete,
vilket leder till att anvandandet
av miljofarliga
amnen minskas,
stimuleras.
Miljofarliga amnen som kan ersattas till rimliga kostnader
av andra
mindre
farliga
amnen,
skall forbjudas.
Vidareutvecklingen
av det hallbara ekologiska samhallet
skall ges hogsta prioritet. Framvaxandet av ett ekologiskt
hallbart samhalle maste borja och vidareutvecklas
redan
nu. Denna ekologiska politik motiveras utifran en stark
nationell grund.
Luft och vatten cirkulerar i eviga kretslopp, vilka
inte tar nagon hansyn till nationsgranser.
Framgangsrikt
miljoarbete kraver internationellt
samarbete. Ett internationellt ansvarstagande
med skatt pa nerskrapning av miljon for att paverka konsumtionsmonstret
ar nodvandigt.
10.

Ytterst ar det en fraga om rattvisa mellan generationerna.
Vi far inte konsumera och producera i dag pa ett sadant
satt, att kommande generationers
mojligheter forstors.
For att en ekologiskt hallbar politik skall kunna genomforas maste den motiveras utifran en stabil nationaldemokratisk och ideologisk grund.
En sjalvklar standpunkt i ett nationalistiskt samhalIe ar att man hellre beskattar anvandningen av natur- och
miljoresurserna,
an manniskors arbetsinsatser.
De som
skrapar ner ar de som skall betala, detta kan t.ex. ske
genom skattevaxling
- en miljoernas skattereform.
Vi
unga sverigedemokrater
betonar ansvaret mot saval nu
levande som kommande generationer. Manniskan har ett
personligt och gemensamt ansvar att forvalta och inte
forbruka de andliga resurserna och naturvardena. Vi lanar
blott jorden av vara barn.
DJURSKYDD & LIVSMEDEL
Respekten
for varje levande varelse maste varnas.
Plagsamma djurforsok som inte syftar till att radda mannniskoliv skall forbjudas. Misskotsel av djur inom lantbruk, djurparker samt hos enskilda privatpersoner,
skall
bestraffas hart och belaggas med djurforbud, som innebar att djurplagarna
aldrig nagonsin far ratt att skaffa
djur igen. Import av produkter som framstallts med metoder dar djurplageri forekommer skall forbjudas.
Ritualslaktat kott skall, liksom kott fran djur som
. fatt antibiotika i fodret, forbjudas. Aven om ritualslaktat
kott ytterst ar en religionsfraga, skall det inte fa saluforas
i Sverige, da det uppmuntrar
till en grym be handling av
djur. Inkop av produkter fran vara lokala odlare och uppfodare skall efterstravas. Redan fran skolaldern skall barn
fa kontakt med djur i deras naturliga miljoer. Vegetarisk
mat skall alltid finnas som ett alternativ for de elever som
sa onskar. Barn och ungdomar som vaxer upp med respekt
till djur blir ocksa vanligare installda tilllivet som sadant.
11.

Oberoende undersokningar
skall goras for att undersoka
olika moderna tillsatser i livsmedlen.
Vidare skall kravodlad mat ges storre stod oeh
utrymme an idag. Detta kan dels ske genom att ·regler
utformas for jordbruket, sa att smaskaligt jordbruk gynnas. Men aven genom att befolkningen upplyses om att
konventionella livsmedel ofta innehaller sa lite naring, att
priset med avseende pa naringsinnehallet
manga ganger
ar lagre for kravodlad mat.
SKOLPOLITIK
Skolan har en myeket viktig uppgift i att forma nya generationer, oeh i att fora over tidigare generationers kunskap oeh varderingar.
Lararyrkets status maste spe.gla
detta enormt viktiga uppdrag, dels genom att lararlii~s
loner hojs, oeh dels genom att lararen ges medel for 'att
kunna uppratthalla
respekt oeh ordning i klassrummet.
am eleverna saknar respekt for lararen, kommer de inte
att kunna tillgodogora sig nagon kunskap, vilket myeket
val kan leda till att de senare i livet saknar nodvandig
respekt for andra viktiga institutioner i samhallet.
Skolans uppgift skall i forsta hand vara formedlandet av faktakunskaper,
samt demokratisk
oeh humanistisk fostran. Det kravs grundlaggande
baskunskaper
for att kunna ta aktiv del i det demokratiska arbetet. En
gemensam bas for norm, etik oeh moral, gar att rattsordningen kan byggas effektivt. Forstaelsen for lagar oeh
regler kraver att alIa i samhallet har samma uppfattning
om vad som ar ratt oeh oratt. Skolan har tillsammans med
barnens foraldrar ansvar for att overfora gallande normer
oeh varderingar.
Utbildning oeh fostran ar i djupare
mening en fraga om att overfora ett kulturarv fran gangna generationer till nya.
Som vasentliga delar i vart svenska kulturarv ingar
historia, traditioner, sprak oeh religion, samt etiska oeh
moraliska normer. Forstaelse oeh aeeeptans for dessa de12.

lar av vart kulturarv ar bland det viktigaste skolan har att
formedla. Att alIa besitter goda grundlaggande kunskaper
i det svenska spraket, ar en garanti for att kunna delta
aktivt i samhallslivet. Utan ett gemensamt sprak ar det
svarare oeh i manga fall omojligt att aktivt engagera sig i
samhallsdebatter,
politik oeh organisationer.
I langden
riskerar detta att bli ett allvarligt problem for sjalva
demokratin. Undervisningen skall vara upplagd sa att eleverna kritiskt utvarderar
de fakta oeh pastaenden
de
stalls infor. Kritiskt oeh sjalvstandigt tankande ska uppmuntras - inte bestraffas.
Klasserna oeh skolorna skall vara betydligt mindre
an idag, sa att battre kontakt kan uppsta mellan larare oeh
elever. Deeentraliseringen
av skolverksamheten
ar onskyard, da den underlattar
engagemanget
oeh starker
gemenskapen
i skolan. Ordning oeh reda skall rada i
klassrummen sa att undervisningen
inte stors. Ett betyg i
ordning oeh uppforande
poangterar
vikten av detta.
Brakiga elever, eller elever som trakasserar sina kamrater
oeh larare, skall tillrattavisas bestamt. I grovre fall ska
relegering kunna anvandas. En stokig elev skall inte fa forstora for andra seriosa elever.
Svaga saval som hogpresterande
elever skall forutom den gemensamma ordinarie undervisningen
ges mojlighet till kompletterande
undervisning - skolan ar till for
alIa. Att hogpresterande
elever prioriteras ar positivt for
landets framtida utveekling. Undermaliga larare kan betyda en katastrof for eleverna, darfor maste sadana kunna
- -frantas sina tjanster. Vi menar att urvalet av larare inte
enbart ska ske genom rektorns forsorg, utan aven genom
att eleverna ges storre mojlighet till medverkan i urvalsproeessen. En naturlig foljd av demokratin i skolan ar ett
en utvald grupp elever deltar vid intervjuer oeh tillsattning av tjanster. Eleverna skall aven kunna bidra till
utformningen
av platsannonser.
I de lagre arskurserna
kan foraldrarna ges denna mojlighet.

FORVARVSARBETE
Varje medborgares insats ar oerhort betydelsefull for ,var
nations ekonomiska och sociala utveckling. Darfor ar malsattningen
att alIa medborgare
skall kunna erhalla
meningsfullt
arbete pa hemorten.
Aven om arbetsmarknads- och naringspolitiken
haft som mal att utveckla
den lokala arbetsmarknaden,
har centraliseringshysterin
gjort att resurserna i alltfor stor utstrackning koncentrerats till de storre orterna, med konsekvensen att mangatvingats flytta fran glesbygden. Oftast har det varit ungdomar som flyttat pa grund av brist pa arbets- och utbildningstillfallen.
Decentralisering
pa alIa plan ar darfor ett
maste om denna trend ska kunna brytas. Vi vill darfor
infora ett larlingssystem,
sa att aven skoltrotta ungdomar
far chansen att lara sig ett yrke. Lonen skulle exempelvis
kunna oka med erfarenhet och alder. Det skall dessutom
finnas en bortre parentes i A-kassan, med det forbehallet
att Arbetsformedlingen
skall kunna ordna ett arbete.
Ingen skillnad skall goras mellan konen vad anser
ratten till arbete och Ion. Endast kvalifikationer
sasom
kunskap och fardighet skall fa vara avgorande. Detta innebar ocksa att vi motsatter oss all form av saval konsdiskriminering
som konskvotering.
En levande landsbygd ar en forutsattning
for ett
levande Sverige, darfor maste aven glesbygden ges hogre
prioritet. Om bonden skall ges ekonomisk hjalp skall det
vara for att fler skall fa arbete och inte for att lata falten
vaxa igen.
I en tid da den ekonomiska situationen blir allt svarare for vara egna invanare, ar det ohallbart att Sverige fer
en flyktingpolitik
som ytterligare forvarrar denna situation. Darfor maste flyktingkvoten
omedelbart minskas.
Den okande importen av arbetslosa IDaste stoppas.

INDIVIDUELL FRIHET, KOLLEKTIVT
ANSVAR OCH NATIONELL SOLIDARITET
Vi har ett kollektivt ansvar for att alIa inom var nation har
tillgang till grundUiggande
social trygghet, sjukvard,
utbildning och omsorg. Tillsammans med en fungerade
rattsstat, forvaltning och forsvar, ar detta statens och
kommunernas
viktigaste uppgifter. For att genomfora
detta kravs att individerna overlater en del av sina inkomster till vart kollektiva valbefinnande.
Sverige har dock
idag ett av varldens hogsta skattetryck, vilket inte ar nodvandigt for uppratthallandet
av en fungerande valfardsstat. Det hoga skattetrycket fungerar idag som ett hot mot
var valfard, da den fordelar vara resurser ogynnsamt och
motverkar arbete, foretagande och tillvaxt. Vi vill sanka
det generella skattetrycket
och ge ett storre ansvar till
individen att paverka sin vardag. Det maste dock goras
med varsamhet sa att reformen ger ett starkt stod till de
utsatta, och inte endast syftar till skattelattnader
for hoginko ms ttagare.
Sveriges hogskattepolitik
har motiverats med bl.a.
varldens basta sjukvard. Vi tror oss kunna, med rationaliseringar och effektivitet
som utgangspunkt,
skapa en
battre social standard med en lagre marginalskatt. Gamla
sjalvklarheter
som att man skall kunna leva pa sin lon,
och att arbete lonar sig, maste ater bli verklighet.
Genom att prioritera de omraden dar vi har ett kol. lektivt ansvar, vill vi skapa en valfardsstat med stark ekonomisk tillvaxt och nationell solidaritet.
For att inte
belasta kommande generationer med vara utgifter maste
statsskulden betalas av och statens utgifter inte overskrida dess inkomster.

Manga viktiga problem som vi stalls infor, kan bara losas
genom samarbete med andra lander. Vi vill utoka samarbetet Lex. vad galler ekologi - speciellt bevarandet av skogar och minskningen av utslapp - samt vad galler brottsbekampning.
Detta samarbete
kan dock bara fungera
suverana stater emellan. Vi vill inte styra och stalla i
nagot annat land, liksom vi varnar ratten att sjalva
bestamma i Sverige.
Vi motsatter oss olika former av internationalism
och imperialism sasom ED. Vi ska ha full kontroll over vad
som ar tillatet och inte tillatet i Sverige, och inte ratta oss
efter internationella
ekonomiska intressen. Det statslosa
kapitalet och den globala penningmarknaden
ar ett hot
mot staternas oberoende. Darfor maste vi samarbeta m¢d
andra suverana nationals tater for att tygla och skapa
regler for det internationella
kapitalet. Marknaden har
idag vuxit sig sa stark, att den ar ett hot mot den nationella suveraniteten
och darmed undergraver demokratin.
Sjalvstandiga och suverana stater ar en forutsattning for
fred och stabilitet. Europa bestar av ett spektrum av olika,
visserligen narbeslaktade,
men anda unika folk och kulturer. Varje land har sina speciella forutsattningar.
Vi motsatter oss darfor tanken pa bildandet av en "superstat"
som bara havdar en europeisk blandkultur.
Landerna i
Europa maste samarbeta, men kan definitivt inte inforlivas i ett "Europas forenta stater".
BOST ADSPOLITIK
De senaste arens bostadspolitik har fatt forodande konsekvenser for svenska ungdomar. Bristen pa sma lagenheter
och acceptabla hyror ar stor. Manga ungdomar tvingas
darfor, mot sin vilja, att bo hemma. Darfor maste bostadspolitiken forandras sa att alIa, aven lagavlonade ungdomar, for mojlighet att sjalva valja boende. Boende har bli16.

vit en rattvisefniga.
Nya bostadsomr<lden skall planeras
for de boendes basta oeh med hansyn till den naturliga
miljon.

FORSVARET
Sveriges frihet, nationella
oberoende
oeh neutralitet,
utgor hornstenar
i var utrikespolitiska
grundsyn. Hela
Sverige skall kunna forsvaras. Forsvaret skall vara baserat
pa allman totalforsvarsplikt,
oeh i totalforsvaret ska varje
svensk delta. Inom den vapenfora delen av totalforsvaret
skall det utbildas en frivillig/uttagen
elitkar, som utgor
ryggraden
i sjalva forsvarsmakten.
Hogteknologisk
utrustning skall finnas till denna elitkars forfogande oeh
hoga krav pa materiell standard skall stallas.
Att gora total forsvarsplikt ar att varna sitt folk, sitt
land oeh dess granser. Totalforsvarsplikt
inom den
vapenfora delen skall uppmuntras.
Den hoga riskfaktorn
som denna tjanst innebar motiverar hogre ersattning oeh
skall vara en betydande merit i det civila livet.
For alla ovriga skall en kortare utbildning komma i
fraga med hansyn till Sveriges ekonomiska lage. Denna
utbildning skall vara allman. Forsvarsviljan oeh motivationen att forsvara Sverige - vart fadernesland - skall vara
sa hog att den genomsyrar hela forsvarsorganisationen.
Totalforsvarspliktsutbildningen
skall vara en tid
praglad av utbildning oeh kunskapsinhamtande
med ett
minimum av rutintjanster.
Genom varnpliktsutbildningen
1ar sig unga kvinnor oeh man att samarbeta oeh att forsta
oeh organisera en grupp manniskor vilka stravar mot
samma mal. De lar sig att hitta losningar pa komplieerade
praktiska problem oeh ta egna initiativ. De lar sig inte
minst att kanna sig sjalva oeh sina egna begransningar,
oeh far pa sa satt storre sjalvfortroende
oeh sjalvdisciplin. Detta gynnar hela samhallet oeh hindrar forslappning oeh normloshet.
Frivilliga forsvarsorganisationer
oeh deras verksam11.

het akar farsvarsviljan och skall darmed stadjas. Svenskt
farsvar maste sta starkt i ett Europa som praglas av
utveckling och stabilitet. Rysslands utveckling ar positiv,
men landet har stora problem, inte minst ekonomiskt.
Detta ger grogrund till politiskt missnaje. Ryssland har
fortfarande
stora militara styrkor. Nedrustningsavtalen
och den ekonomiska situationen har lett till att de konventionella styrkorna blivit mindre i Europa. Men den
moderna materielen finns kvar, och har i Sveriges narhet
akat i omfattning. Att da besluta om nedrustning av svenska farsvaret, med hanseende till vad sam hande efter
farsvarsbeslutet
1925, ar vansinnigt. Ett nedrustat farsvar
tar aratal att bygga upp igen - den tiden har man inte vid
ett krigshot i modern tid.
Precis som vi vill aka den svenska framstallningen
av hagteknologi i civila sammanhang, vill vi ocksa utvidga den hagteknolagiska
praduktianen
inom det militara.
Export av militar materiel skall enbart farekomma till stabila, demokratiska och icke krigfarande stater, som vi har
goda farbindelser med.

Sverigedemokratisk

Ungdom, box 766, 191 27 Sollentuna,

sdu@sverigedemokraterna.se
www.sverigedemokraterna.sejsdu
Tel 08 - 642 25 32, Fax 08 - 643 92 60, pg: 649 36 00 - 8

