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En förutsättning för ett tryggt samhälle är en stark välfärd, med välfungerande familjer och
institutioner. Medborgarandan lägger grunden för trygghet; uppvisandet av lojalitet, solidaritet och
tillit gentemot varandra samt uppfyllandet av det grundläggande mänskliga behovet att tillhöra
något större. En trygg uppväxt för barn och ett omhändertagande av samhällets svaga grupper är en
central politik för ett tryggare Sverige.
Människor ska kunna känna sig säkra – oavsett om det är under en promenad en mörk
novemberkväll eller på en konsert en varm junidag. Flickor ska våga gå på festivaler utan att behöva
oroa sig för sexuella övergrepp. Unga ska kunna gå hem från skolan utan att behöva oroa sig för att
bli rånade, gamla ska kunna öppna sin dörr utan att oroa sig för att en främling tränger sig in i deras
hem. Det allmänna rummet ska vara ett komplement till det privata hemmet - inte ett privilegium för
de som, genom att sprida rädsla, håller andra inomhus.
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Även i ett samhälle där invånarna känner en hög samhörighet med varandra kommer det uppstå
tillfällen då otrygghet eller rädsla uppstår, där det förebyggande trygghetsarbetet kommit till korta. I
dessa situationer är det viktigt att den utsatte känner tilltro till Sveriges rättsväsen, och att dessa
levererar. I det moderna folkhemmet vet medborgarna att polisen kommer när de behövs – oavsett
om behovet uppstår i hjärtat av en storstad eller i en gränd i ett utanförskapsområde. I det moderna
folkhemmet sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma, laglydiga medborgare ska
behöva låsa in sig själva.

Polisen
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Den svenska polisen är en samhällsbärande yrkesgrupp som upprätthåller lag och ordning och
skyddar vanliga medborgare. De förhindrar brott med sin närvaro i utsatta områden, de skyddar
befolkningen från otrygghet och de sätter dom som skapar otrygghet bakom lås och bom. När
terrordåd inträffar springer polisen mot den punkt som andra flyr från, de riskerar sina liv för att
skydda folket från fara. De står upp för vad som är rätt.
Polisen ska finnas tillgänglig i hela samhället, landsbygd som storstad, och under hela året. För att få
en närvarande polis i hela landet måste antalet poliser utbildas i jämn takt med
befolkningsutvecklingen.
Medborgare ska mötas av öppna polisstationer, även på sommaren, och korta inställelsetider när de
rapporterar in brottslighet. I det moderna folkhemmet är polisen en positiv del av vardagen för
laglydiga medborgare.
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En professionell poliskår med utökade resurser
En professionell poliskår med starka resurser för att polisen ska kunna skapa trygghet och bekämpa
brott behövs resurser, stöd och ledning. När samhället förlitar sig på polisen är det viktigt att polisen
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även kan förlita sig på samhället. De behöver kompetenta kollegor och goda arbetsvillkor, varje polis
som slutar i förtid på grund av brister i verksamheten ska ses som ett misslyckande. Polisyrket
behöver uppvärderas.
I en professionell poliskår behandlas och bedöms alla anställda lika, oavsett deras kön eller etniska
bakgrund. Objektiva kvalifikationer ska i första hand avgöra huruvida en person är lämplig till att bli
polis. De fysiska kraven på antagningstesterna ska motsvara de krävande arbetsuppgifter som kan
uppstå i tjänsten. En professionell poliskår är neutral i sin myndighetsutövning, uniformen är fri från
religiösa och politiska markörer.
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I de större städerna är problembilden annorlunda än i glesbygd. Chefer inom polisen har därför ett
tydligt uppdrag att leda arbetet och förvaltar ett förtroende att göra prioriteringar baserade på
lokala verksamhetsanalyser.

Förebyggande trygghetsarbete
Samhällsplaneringen har en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet. Miljöer som riskerar att skapa
känslor av otrygghet eller underlättar för brottslig verksamhet ska motverkas och förändras. På
samma sätt ska barn- och familjeperspektivet vara genomgående och grönytor och naturliknande
miljöer ska vara en självklar och sammanhängande del av stadsbilden.
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Den fysiska närmiljön kan också bidra till direkta trygghetsskapande åtgärder. God belysning ger
förutom en ökat upplevd trygghet faktiska möjligheter för potentiella brottsoffer att upptäcka hot
och för vittnen att se och agera vid brottslighet.
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Ett annat exempel är kameraövervakning, som är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Brott
kan förebyggas genom att gärningsmannen avskräcks, pågående brott kan förhindras av att polisen
larmas i god tid. Därtill ökar den upplevda tryggheten såväl som möjligheterna att identifiera en
gärningsman och för att förbättra polisens möjlighet att utreda brott. När förutsättningar att
förhindra eller klara upp brott förändras måste också rättssamhällets befogenheter ändras. Utökad
kameraövervakning kan anses inkräkta på den personliga integriteten men har samtidigt ett folkligt
stöd. Vår mening är att det oftast och kanske endast är de kriminellas integritet som kränks genom
utökad kameraövervakning.
Polis ska synas utomhus och patrullera där det finns människor. En god kontakt med allmänheten ger
inte bara en brottsförebyggande effekt utan skapar dessutom trygghet bland medborgarna och tillit
till den offentliga förvaltningen.
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För att minimera risker är det också viktigt med tillgång till positiva förebilder. Men det räcker inte
enbart med att rikta resurser för att lyfta fram rätt människor, det behövs också insatser för att
motverka glorifieringen av kriminalitet och framförallt riktade insatser för att kriminella hamnar
bakom lås och bom – långt från samhällets unga.

Ett samhälle som står upp för de som skyddar oss
Polis, brandkår och sjukvårdspersonal gör sitt yttersta för att skydda, vårda och säkerställa
tryggheten i Sverige. Samhället har en skyldighet att ställa upp för dem när de själva blir utsatta för
våld, hot och trakasserier – både vid utryckning, i det vanliga arbetet vid sjukhus, polis- och
brandstationer, samt utanför arbetet.
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Blåljuspersonal ska kunna utgå från att det finns tillräckliga resurser för att polisen som utsätts för
stenkastning ska kunna kalla på förstärkning eller för att sjuksköterskan inte ska behöva utstå hot när
han eller hon utövar sitt yrke. Vidare krävs det att rättsstaten tar sitt ansvar i att upprätthålla en hög
nivå av respekt. De som hotar, trakasserar eller våldför sig på blåljuspersonal ska mötas av direkta
och kännbara konsekvenser. I vårt Sverige ska en sjuksköterska känna sig trygg på arbetet och på
vägen hem – oavsett vilken plats, oavsett vilken tid på dygnet.

Rättsväsendet
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Domstolar ska vara en plats där brottsoffer, deras anhöriga, vittnen och personal ska kunna känna sig
trygga. I takt med att organiserad brottslighet blivit mer utbrett har också kraven på trygghet i
domstolarna aktualiserats. Domstolar ska vara fredade från vapen och direkta eller subtila hot.
Vittnen och målsäganden ska erbjudas att slippa möta tilltalade eller närstående till dessa i samband
med rättegång.
Målsägande och vittnen har alltid en utsatt position i rättsprocessen. Uppgifterna de lämnar är inte
sällan förenade med obehag och rädsla för den egna säkerheten. Samtidigt utgör vittnesmål ett av
de viktigaste bevismedlen för domstolarna. För att den svenska rättsstaten ska vara värd sitt namn är
det nödvändigt att den kan skydda de som bidrar till att upprätthålla den genom sitt vittnesmål –
både under rättegången och efter domen.
Gängkriminalitet utgör ett särskilt hot mot samhället och inte minst mot de områden där
gängmedlemmar bor och verkar. Vi vill att gängrelaterad brottslighet ska ges ett särskilt fokus där
särskilda lagar gör det enklare för polis och åklagare att samla in bevis och väcka åtal.

Straff
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Ett brott ska alltid medföra ett skyndsamt straff som står i proportion till brottets allvarlighet och
överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet. Det är främst viktigt för att skipa rättvisa, ge
brottsoffer upprättelse, upprätthålla respekten för lagen och undvika individuell rättskipning, men
det handlar även om att avskräcka gärningsmannen och allmänheten från fortsatt brottslighet
Personer som döms för brott ska erbjudas stöd och hjälp för att bli hederliga medborgare, men det
ska alltid föregås av ett proportionerligt straff. Det finns inget motsatsförhållande mellan rättvisa
straff och att återanpassa brottslingar till ett laglydigt liv.
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I den bästa av världar är ungdomar just ungdomar. I den världen kan inte unga tillmätas någon större
skuld och de som hamnat snett behöver främst en hjälpande skjuts i rätt riktning, men när
minderåriga gör sig skyldiga till de allra grövsta brotten, som mord och grova våld- och sexualbrott
kan de inte behandlas som oskyldiga barn. Samhället måste tydligt visa ungdomar skillnaden mellan
rätt och fel. Av samma anledning ska ingen över 18 år få ett sänkt straff på grund av låg ålder.
En utlänning som inte kan eller vill respektera rådande lagar ska inte få stanna i Sverige. Det bör
därför vara obligatoriskt att pröva frågan om utvisning när en utlänning begått brott i Sverige, och för
vissa brottskategorier bör dessutom utvisning vara en standardpåföljd. Som regel bör utvisning ske
på livstid. När frågan om utvisning behandlas ska brottet vara avgörande, inte utlänningens
levnadsomständigheter eller hur länge personen vistats i Sverige.
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Brottsoffer
Sverigedemokraterna prioriterar brottsofferperspektivet. Det är av största vikt för rättsstatens
legitimitet att brottsoffer känner ett starkt stöd från samhället, får ett professionellt bemötande och
en känsla av upprättelse.
I strävan att rehabilitera gärningsmän får brottsofferperspektivet inte negligeras. Tvärtom ska
tryggheten för de som drabbats av kriminalitet stå i fokus. Till exempel bör samhället säkra en
ordning där brottsoffer inte själva behöver kontakta gärningsmän för att erhålla skadestånd. Lika
självklart bör exempelvis brottsoffer i god tid få kännedom om när och hur deras förövare släpps fria.
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Rättvisa
Om respekten för lagen ska upprätthållas och om individuell rättskipning ska undvikas är det
nödvändigt att lagöverträdelser bestraffas skyndsamt och konsekvent och att lagarna är i samklang
med den folkliga rättsuppfattningen. Att medborgare ska vara lika inför lagen är en av rättsstatens
viktigaste principer.
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Alla människor i Sverige ska känna en trygghet i att polisen finns tillgänglig för skydd och hjälp, att
alla brott utreds och att brottslingar döms till rättvisa straff. Vi är obevekliga i vår strävan efter
rättvisa och i vår syn på rättssäkerhet. Rättsväsendet ska vara plikttroget och opartiskt.
Rättssäkerheten ska värnas och svensk lag ska gälla lika för alla. Den som begår brott ska hållas
ansvarig för sina gärningar och ställas till svars inför domstol.
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