100 stenar som Magdalena
Andersson INTE velat vända…
När Magdalena Anderssons regering tillträdde lyftes tre akuta samhällsproblem som skulle
bekämpas. Det första, och det mest allvarliga, är den systemhotande brottsligheten. De skulle
vända på varje sten för att minska segregationen och bekämpa den hänsynslösa brottsligheten
som plågar vårt land och våra invånare. Socialdemokraterna har rätt i problembeskrivningen.
Sverigedemokraterna har länge sett migrationen och dess följdverkningar för det svenska
samhället. En olöslig segregation och en skenande brottslighet. Skjutningar sker dagligen, hela
områden präglas av öppen narkotikaförsäljning och svårigheter för myndigheter samt företag att
verka.
Att den första stenen Magdalena Andersson lyfte på inneburit att Morgan Johansson fick förnyat
förtroende har medfört att löftet är brutet. Socialdemokratin fortsätter under Magdalena
Andersson som under Stefan Löfven. De stenar man lyfter på är frågor som Sverigedemokraterna
och oppositionen tvingat dem att lyfta. Varje fråga, utan hänsyn till dess storlek, förtjänar två eller
tre presskonferenser. Yta utan innehåll. En regering vars högsta ambition är att återupprätta
tryggheten i Sverige kan inte sakna egna förslag eller ambitioner. Det räcker inte att kopiera andra
partiers politik och stoltsera i media.
Det finns ett parti som länge talat om problemen som massinvandringen skulle medföra, och nu
har medfört. Som påtalat segregationen som uppkommit och brottsligheten som tagit grepp om
samhället. Som än idag har den mest utvecklade migrations- och kriminalpolitiken, och har högst
förtroende bland väljarna i dessa frågor.
Regeringen gör nu allt för att verka handlingskraftig i kriminalpolitiken. Men det är kosmetika och
retorik. De kraftfulla åtgärder som skulle kunna vända utvecklingen lyser fortfarande med sin
frånvaro. Sverigedemokraterna har i tre mandatperioder drivit sådana förslag. Här är hundra av
dem – hundra stenar som Magdalena Andersson skulle kunna lyft på, om hon menade allvar med
trygghetsfrågan.
1.

Reformera straffrätten – sätt samhällets skyddsintresse framför en föråldrad
rehabiliteringsideologi

2.

Avskaffa presumtionen mot fängelse för allvarliga brott – om straffvärdet motsvarar
fängelse, ska man också avtjäna fängelse

3.

Avskaffa straffrabatten vid flerfaldig brottslighet – den som begår flera brott ska dömas till
längre straff för det andra brottet, inte få rabatt

4.

Straffskärpningstrappa införs vid återfall i brott – målet ska vara att återfallsförbrytare och
livsstilskriminella inkapaciteras

5.

Avskaffa straffrabatten för unga myndiga – den som är vuxen ska fullt ut ta ansvar för sina
handlingar

6.

Reducera straffrabatten för omyndiga – samhället måste markera tydligare och tidigare

7.

Sänk straffmyndighetsåldern – om föräldraskapet misslyckats och barn begår rå
brottslighet, måste samhället ta över

8.

Skärp straffen för brott som begås i gängmiljö till minst det dubbla – våldsmonopolet
måste vara kompromisslöst mot gängkriminella

9.

Kriminalisera deltagande i kriminella organisationer – ge rättsväsendet effektiva verktyg
mot gängen

10.

Kriminalisera samröre med kriminella organisationer – sätt stopp för gängens möjligheter
att agera

11.

Ta bort möjligheten att döma under minimistraffet - förmildrande omständigheter eller
billighetsskäl ska inte leda till mildare straff än vad lagstiftaren sagt

12.

Inför förvaringsdom för att låsa in farliga kriminella på obestämd tid – samhällets trygghet
måste sättas före farliga kriminellas frihet

13.

Höj minimistraffen för rån och vapenbrott – skärp straffen för brott som typiskt sett begås
inom ramen för gängbrottslighet

14.

Höj minimistraffen för våldsbrott – våldsverkare ska låsas in

15.

Höj minimistraffen för sexualbrott – lås in och utvisa våldtäktsmän

16.

Höj minimistraffen för brott mot samhällsviktiga funktioner – den som angriper samhället
ska inte få dess beskydd

17.

Fördubbla antalet fängelseplatser i Sverige till 2028 – och minska kostnaden att låsa in
kriminella.

18.

Avskaffande av påföljdspreskription – det ska inte gå att hålla sig undan verkställighet

19.

Avskaffande av absolut preskription – begår man brott ska man dömas för brott

20. Återupprätta kontinuerliga gränskontroller - minska inflödet av vapen och kriminella
21.

Gör Tullverket till en brottsbekämpande myndighet - ge tillhörande uppdrag och
befogenheter att agera mot kriminella

22.

Se över Polisens taktiker för att aldrig behöva backa – polisen ska ta och behålla
kontrollen i svåra situationer och nedkämpa angrepp mot samhället

23.

Ge militären utökade möjligheter att understödja Polisen - säkerställ att resurser alltid finns
för att bevara våldsmonopolet

24.

Betald polisutbildning – ska fler poliser snabbt kunna rekryteras behöver det bli mer
attraktivt

25.

Höj antagningskraven vid polismyndigheten – kompromissa inte med de förmågor som
polisen behöver

26.

Tillåt brottsprovokation – ge polisen nya verktyg att lagföra t.ex. narkotikahandlare och
multikriminella

27.

Inför visitationszoner – i områden där många kriminella rör sig bör det vara lättare för
polisen att söka efter vapen, pengar och narkotika

28.

Höj lönerna hos Polisen – det är kriminalitet som ska vara olönsamt, inte att stå mellan
samhället och de kriminella

29.

Öka Säkerhetspolisens anslag kraftigt – skapa förutsättningar för att följa upp och utreda
hot mot det svenska samhället

30. Gör det möjligt för poliser som arbetar mot organiserad eller grov brottslighet att vara
anonyma – försvåra för de kriminella att utöva hot och övergrepp i rättssak
31.

Utöka möjligheten att förverka och beslagta egendom hos kriminella och deras anhöriga –
det ska inte gå att leva gott i kriminella miljöer

32.

Lägg stora resurser på inre utlänningskontroller – använd de metoder och den profilering
som är mest effektivt för att identifiera personer som befinner sig tillståndslöst i Sverige

33.

Utöka rätten till husrannsakan i förebyggande syfte – även bostäder bör kunna sökas
förebyggande

34.

Låt utvisningsdömda avtjäna fängelsestraff utomlands – kan de inte överföras till sitt
hemland ska de placeras i hyrda anstaltsplatser utomlands

35.

De som misstänks för allvarlig brottslighet på sannolika skäl ska vara häktade fram till
rättegången – grovt kriminella ska inte kunna begå nya brott i väntan på lagföring

36.

De som döms för allvarlig brottslighet ska omedelbart inkapaciteras efter fällande dom –
ingen ska släppas fri i väntan på verkställighet

37.

Inskränk rätten till permission för gängkriminella – gängkriminella bör så långt det går
avfjärmas från samhället

38.

Avskaffa två tredjedelars-frigivning - låt dömda kriminella avtjäna hela straffet innan
villkorlig frigivning.

39.

Möjliggör restriktioner, såsom elektronisk övervakning, efter avtjänat straff – en prövotid
bör råda efter ett avtjänat straff

40. Avskaffa sekretess mellan myndigheter – ge brottsbekämpande myndigheter tillgång till
all relevant data
41.

Inför ett system med anonyma vittnesmål – kriminella ska inte få tysta vittnen med hot
och utpressning

42.

Öka klienttätheten på Kriminalvården – i väntan på fler anstaltsplatser är det viktigare att
låsa in dömda än att stå fast vid standarder

43.

Utöka kameraövervakningen i hela samhället – intelligent teknik och sammankopplade
system ska användas för att spåra och kartlägga kriminella och skuggsamhället

44. Skapa särskilda ungdomsfängelser - flytta verksamheten med brottsliga ungdomar från
SiS
45.

Gör inre utlänningskontroller som en rutinmässig del av polisens arbete – stöter polisen på
någon som inte kan göra sin rätt att vistas i landet sannolik ska utredning alltid göras

46.

Utred undantagslagstiftning för utsatta områden – särskilda begränsningar ska kunna
införas om det krävs för att upprätthålla våldsmonopolet eller för att underlätta viktiga
insatser

47.

Använd hemliga tvångsmedel preventivt mot gängkriminella – i kriminella miljöer bör inte
krav på konkreta brottsmisstankar ställas

48.

Genomför en nationell folkräkning – kombinera uppsökande verksamhet med skyldighet
att aktivt lämna de uppgifter som krävs

49.

Skapa biometriska register över utlänningar som varaktigt befinner sig i landet – stoppa
fusket med falska identiteter

50. Riv upp alla samordningsnummer – validera alla osäkra identiteter med biometri
51.

Ge hyresvärdar och bostadsrättsföreningar verktyg att vräka illegala invandrare och
kriminella – bygg bort de områden som är särskilt utsatta för skuggsamhället

52.

Kombinera påföljd för brott i parallellsamhällen med vistelseförbud – den som tillhör ett
kriminellt gäng eller en klan ska inte kunna återvända till den plats där gänget eller klanen
utövar sitt inflytande

53.

Inför obligatorisk förskola för invandrare i kulturellt belastade områden – alla barn i Sverige
ska få tillgång till det svenska samhället

54.

Inför strikt skadeståndsansvar för föräldrar till ungdomar som begår brott –
föräldraansvaret måste bli tydligare

55.

Utöka tvångsomhändertagandet av barn i riskmiljöer – trösklarna måste minska för att ta
barn från undermåliga eller skadliga miljöer med inslag av klankultur eller hedersnormer

56.

Indragna sociala rättigheter för familjer som inte anpassat sig – bidrag och förmåner ska
också kunna dras in för föräldrar till en ungdom som begår brott

57.

Återkallade uppehållstillstånd för anknytningspersoner och familjer vid allvarlig brottslighet
– de som sökt uppehållstillstånd kollektivt har också ett kollektivt ansvar gentemot Sverige

58.

Sänkt straffvärdesgräns för utvisning på grund av brott – inte bara de allra grövsta brotten
ska leda till utvisning

59.

Återinförande av utvisning på grund av asocialitet – utlänningar som uppvisar fientlighet
mot Sverige ska förlora sin rätt att vistas här

60. Avskaffa anknytningsprövningen för utvisning av icke-medborgare som begått allvarliga
brott – att man har barn eller bostad i Sverige ska inte hindra utvisning
61.

Underlätta utvisningar med avtal om diplomatiska garantier – gör det möjligt att
genomföra utvisningar trots formella verkställighetshinder

62.

Inför regel om att utvisningsfrågan alltid ska prövas för utländska medborgare som begått
brott – vid allvarlig brottslighet bör utvisning vara obligatorisk

63.

Återfall i brott ska leda till utvisning även om de enskilda brotten inte talar för det –
kriminella utlänningar ska inte ges mer än en chans

64.

Utvisning ska dömas ut även om verkställighetshinder föreligger - förhållandena i
hemlandet kan ändras, och avtal om diplomatiska garantier kan stiftas.

65.

Återreseförbud vid utvisning ska gälla på livstid – Sveriges intressen ska ställas först

66.

Inför långtgående krav på försörjning och hederlig vandel för medborgarskap – och
förenas med längre prövotid

67.

Bevisbörda och krav på styrkt identitet ska åligga asylsökande – Sverige ska inte ha mer
generösa regler än vad EU-rätten tvingar

68.

Stopp av utomeuropeisk asylmigration – de som inte sökt internationellt skydd vid första
säkra tillfälle ska som huvudregel direktavvisas

69.

Utökade tiden som den som ska utvisas får hållas i förvar – ingen som saknar tillstånd att
vistas i Sverige ska försättas på fri fot här

70.

Begränsa rätten till anhöriginvandring – försörjningskraven ska utökas och ickemedborgare bör inte utöver vad som följer av internationell lag kunna föra anhöriga till
Sverige

71.

Stärk incitamenten för återvandring – inför mer generösa bidrag till återvandring i
kombination med väsentligt högre krav på icke-integrerade i Sverige för att göra det
relativt mer attraktivt att återvända till ett annat land

72.

Upphäv medborgarskap för de som utgör ett hot mot det svenska samhället – radikala
islamister, terrorister och samhällsfientliga kriminella med dubbla medborgarskap ska
kunna få sitt medborgarskap upphävt

73.

Minska tilldragningseffekterna genom begränsad välfärd och minskade bidrag till ickemedborgare – ingen ska komma till Sverige med en förväntan att bli omhändertagen av
det svenska samhället

74.

Inför arbetsplikt för att ta emot försörjningsstöd – ingen ska kunna bli försörjd av
skattebetalarna i åratal utan att göra rätt för sig

75.

Ersätt flerbarnstillägg med flerbarnsavdrag – bidragssystemet permanentar utanförskap
och förvärrar parallellsamhället över generationer

76.

Avskaffa permanenta uppehållstillstånd - ompröva uppehållstillstånd löpande om den
individuella situationen eller i hemlandet förändras

77.

Inför statlig pliktskola – flytta elever med umgänge i gängmiljö till internat med disciplinär
pedagogik och värderingsmässig fostran

78.

Inför ordningsbetyg – och ge läraren utökade befogenheter

79.

Förbjud den som begått brott eller umgås i gängkriminella kretsar att vistas på
ungdomsgårdar – inför nolltolerans mot att personal i offentliga verksamheter har
kopplingar till kriminalitet, klaner eller radikal islam

80. Inför jourklasser – sätt inte nyanlända elever i vanliga klasser
81.

Inför anmälningsplikt för brott i skolmiljöer – även misstänkt hedersproblematik ska
anmälas och följas upp med oanmälda hembesök av socialtjänst, Polis och migrationsverk

82.

Möjliggör kamerabevakning i skolmiljöer – nolltolerans ska gälla för hot och våld i skolan

83.

Möjliggör för skolor att införa klädkod - beslöjning eller attribut som associeras med
gängkriminalitet ska förbjudas i skolan

84.

Kartlägg organisationer och trossamfund med kopplingar till islamism och extremism –
stoppa all offentlig finansiering av sådana

85.

Stäng moskéer med kopplingar till islamistiska eller extremistiska företrädare eller miljöer –
riv moskéer med samhällsfientlig inriktning

86.

Utvisa islamistiska eller extremistiska säkerhetshot – t.ex. imamer och islamistiska
predikanter

87.

Inför hårdare restriktioner för säkerhetshot - förbjud den som är föremål för lagen om
särskild utlänningskontroll att befinna sig i eller ha samröre med moskéer eller andra
riskmiljöer

88.

Begränsa tillgången till elektronisk kommunikation för säkerhetshot – förbjud personer
som är föremål för lagen om särskild utlänningskontroll att kommunicera elektroniskt

89.

Förbjud utländsk finansiering av muslimska trossamfund – stoppa fientlig påverkan från
islamistiska diktaturer

90. Öka rättsväsendets anslag med minst 20 miljarder – tryggheten måste bli det överordnat
prioriterade uppdraget
91.

Öka polistätheten – Sverige bör inte vara sämst i EU, inför assisterande poliser och använd
ordningsvakter under uppbyggnaden av en starkare poliskår

92.

Bygg ut gränspolisen – för att understödja motverkandet av denna kriminalitet bör
myndigheten tillföras 100 miljoner

93.

Bygg ut Föräldrastödsprogrammen – ställ krav på föräldrar att medverka i socialtjänstens
arbete

94.

Öka bevisinhämtningen mot kriminella - meddelanden mellan släktingar ska kunna
användas som bevisning

95.

Gör trygghetsfrågan till den överordnade – ålägg fler myndigheter att bekämpa brott
genom förändringar av regleringsbreven

96.

Stoppa glorifieringen av kriminella – gangstermusik och kriminalitet ska inte
subventioneras eller understödjas med skattepengar

97.

Gör ungdomspåföljderna oattraktiva - ungdomstjänst och samhällstjänst bör reformeras
för att i högre grad verkställas i de egna bostadsområdena under bestämd disciplin och
uniform klädsel

98.

Se över villkoren för fängelsedömda – det ska inte kunna generera social status att ha
dömts till fängelse

99.

Bygg ut Åklagarmyndigheten – kompetens och resurser i varje led av rättskedjan är
avgörande

100. Stärk socialtjänstens befogenheter - hedersnormer, religiöst förtryck eller bristande
föräldraskap får särskilt långtgående följder i områden där det svenska samhället är svagt

