
 

 

30 förslag för att möta 
angreppen mot Sverige  
 

Under påsken drabbades flera orter av en ny nivå av angrepp mot det svenska 
samhället. Storskaliga attacker mot blåljuspersonal och samhälle begicks utan 
hänsyn för människors liv. 

Den uttryckta motiveringen till angreppet var yttrandefrihetsyttringar som är 
tillåtna och grundlagsskyddade i Sverige. 

Attackerna väcker avsky. Men fenomenet är inte nytt. Stora grupper i Sverige 
saknar respekt för det svenska samhället och de grundläggande friheter som 
präglade Sverige. Många fostras från barndom i hat och misstro mot 
samhällsinstitutioner, myndigheter och majoritetsbefolkningen. 

Angriparna var många. Men de utgör bara toppen av ett isberg av de problem som 
präglar många bostadsorter och stadsdelar där det svenska samhället trängts ut av 
gängkriminella och islamister i förening. De problem som nu är systemhotande har 
länge mötts med axelryckningar av regeringen. 

Det svenska samhället måste återta den förlorade marken. Polismakten måste 
flytta fram positionerna med ett tydligt mandat att nedkämpa de som angriper 
samhället och etablera dominans. Men bredare insatser krävs också för att bryta 
destruktiva normer och strukturer i kulturellt belastade miljöer – och med den 
migration som skapat situationen. 

Sverigedemokraterna föreslår i detta program 30 konkreta åtgärder för att trycka 
tillbaka samhällets fiender och återetablera svensk lag i hela Sverige.  

  



Del 1.  

Polisiära och rättsliga verktyg för att 
nedkämpa inre angripare mot svenska 
samhället 
Svensk lag och grundlagsfästa rättigheter ska alltid upprätthållas i Sverige, även i 
områden som kommit att belastas av kulturella parallellstrukturer, kriminalitet och 
invandring. Svenska statens våldsmonopol ska aldrig backa undan eller ge vika för 
våldsyttringar och angrepp. Polisen måste få fler verktyg, större befogenheter och 
ett tydligare uppdrag att etablera svenska samhällets dominans i områden och 
situationer där det trängts tillbaka eller angrips. 

1. Uppdrag till Polismyndigheten att se över polistaktiska utgångspunkter 
Vid demonstrationer, kravaller och liknande händelser agerar polisen utifrån den 
särskilda polistaktiken (SPT). Konceptet är konfliktreducerande snarare än att 
försöka kontrollera folksamlingar. Taktiken måste ändras. Polisen ska uppdras att 
utveckla taktiker som utgår från att ta och behålla kontrollen i svåra situationer och 
nedkämpa allvarliga angrepp mot blåljuspersonal, säkerhet och grundlagsskyddade 
rättigheter.  

2. Möjliggör att vattenkanoner, gummikulor och tårgas tas i bruk mot våldsamma 
angrepp 
I syfte att kunna ta kontroll över urartade situationer måste nya verktyg tas i bruk. 
Inköp och användande av vattenkanoner, gummikulor och utökad användning av 
tårgas ska påskyndas och finansieras.  

3. Utöka grunderna för användande av vapen i skjutkungörelsen 
Osäkerhet kring en polis rätt att använda våld för att genomföra sitt uppdrag 
riskerar att leda till att polismakten backar från svåra situationer och numerära 
underlägen. Polisens användning av vapen regleras idag i polislagen, samt genom 
delegation i skjutkungörelsen. Poliser har även liksom alla rätt till nödvärn. I 
skjutkungörelsen stadgas att poliser får nyttja vapen för att gripa någon som är 
skäligen misstänkt för vissa brott. Uppräkningen av brott ska utökas till att omfatta 
sabotage mot blåljusverksamhet samt våldsamt upplopp.  

4. Militär ska i högre grad understödja Polisen för att säkerställa upprätthållandet av 
våldsmonopolet 
Utöver polisens särskilt utbildade anställda finns även inom militären en 
skyddsvaktskompetens. Samarbetet mellan Försvarsmakten och Polisen ska utökas 
för att militär i ökad utsträckning ska kunna bistå ordningsmakten med såväl 
personal som materiel för att hantera svåra situationer.  

  



 

 

5. Möjligheten till undantagslagstiftning ska utredas 
Möjligheten att tillfälligt utfärda ingripande föreskrifter, innefattande t.ex. 
utegångsförbud, visitation- och identifikationsplikt, förenklade regler om 
husrannsakan och rörelsebegränsningar i en undantagssituation ska utredas 
genom tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om normgivning i civila kriser. 
Undantagslagstiftning ska även utöka polisiära befogenheter och andra 
brottsbekämpande åtgärder inom det område och den tid som gäller för en 
allvarlig situation.  

6. Artificiell intelligens, teknik, datainhämtning och kameror ska användas för att 
kartlägga individer i problemområden 
I den mån de som deltar i upplopp inte grips redan under upploppet krävs bättre 
teknik för att identifiera de som begått brott. Detta gäller dels inköp och 
användning av drönare, utökad datainhämtning och kamerabevakning. Det 
omfattar även fortsatt användning och utveckling av artificiell intelligens, som 
exempelvis NFC:s test av Clearview AI.  

 
 
 
  



Del 2. 

Straffrättsliga åtgärder för att långsiktigt 
frihetsberöva deltagare 
Sveriges kriminalpolitik måste utformas efter en ambition att skydda samhället från 
människor som utgör en fara. Långt fler kriminella behöver för lång tid 
inkapaciteras genom frihetsberövande straff. En sådan påföljd måste alltid komma 
i fråga för gärningar som innefattar våld mot blåljuspersonal, gängkriminalitet eller 
angrepp mot demokratiska fri- och rättigheter. En mycket stor andel av de som 
begår sådana brott har invandrarbakgrund i andra led och möjligheterna att utvisa 
gärningsmännen är små. Åtgärder måste samtidigt vidtas för att säkerställa att 
utvisning alltid sker när det är möjligt. För allvarliga brott med 
samhällsomstörtande prägel ska möjligheten att upphäva medborgarskap utredas. 

7. Helomläggning av kriminalpolitiken för att inkapacitera farliga förbrytare 
Kriminalpolitiken ska läggas om med det överordnade syftet att skydda hederliga 
människor från farliga och kriminella personer. Det behöver innefatta en bred 
översyn av straffrätten för att avspegla en tydligare balans mellan en brottslig 
gärning och den risk som förövaren innebär för samhället och den påföljd som 
döms ut. Realstraffen för våldsbrott och brott mot samhället ska skärpas kraftigt. 

8. Avskaffa ungdomsrabatterna 
Många av de som deltar i upploppen är unga, och omfattas därför av den så kallade 
ungdomsrabatten. Denna straffreduktion ska fasas ut helt för myndiga och kraftigt 
reduceras för omyndiga lagöverträdare. 

9. Sänkt straffmyndighetsålder 
Unga människors används i hög grad av gäng och klaner för att understödja i den 
dominans som konstellationerna försöker bygga i utanförskapsområden och för att 
begå brott. Det gäller också i angrepp mot polis och demokrati. 
Straffmyndighetsåldern måste avspegla den allt lägre åldern på förbrytarna. 
Avsaknaden av tydliga reaktioner mot kriminella beteenden riskerar att befästa 
beteenden. Straffmyndighetsåldern ska sänkas. 

10. Inför möjligheten att döma till förvaringsdom 
Vissa individer visar tydligt under verkställigheten att de inte är redo att leva fritt i 
samhället. För dessa individer ska en förvaringsdom kunna meddelas, i likhet med 
tvångspsykiatrisk vård, till dess att personen kan antas inte längre utgöra en fara 
för samhället eller begå nya brott.  

11. Se över tillämpningen av straffbestämmelserna för blåljussabotage 
Nya straffbestämmelser om blåljussabotage har införts, men tillämpas inte i den 
utsträckning som är önskvärt gentemot dem som angriper Polisen. En utvärdering 
av bestämmelserna bör genomföras med målsättningen att fler som riktar våld mot 
blåljuspersonal eller materiel ska dömas till långvariga fängelsestraff. 
 



 

 

12. Utvisning ska ske även där en kriminell har anknytning till Sverige 
Regeringen har föreslagit ändringar för utvisningar på grund av brott. Förslagen är 
allt för försiktiga. Exempelvis behålls avvägningen mellan brottets allvar och 
brottslingens anknytning till Sverige. De som begår allvarliga brott ska utvisas utan 
beaktan till om denne lärt sig språket eller har ett arbete.  

13. Utred möjligheten att upphäva medborgarskap 
Möjligheten att upphäva medborgarskap ska utredas för de som utgör ett hot mot 
det svenska samhället. Sverigedemokraterna har tidigare förespråkat upphävda 
medborgarskap för terrorister, med samma anledning. 

  



Del 3. 

Åtgärder som träffar föräldrar och 
anknytningspersoner genom indragna sociala 
rättigheter, uppehållstillstånd eller möjlighet 
att få svenskt medborgarskap 
Allt för många som växer upp i kulturellt belastade miljöer och familjer ges inte de 
normer och den anknytning till det svenska samhället som, oavsett föräldrarnas 
härkomst, kan förväntas av ett föräldraskap. Istället för att lära sig om respekt för 
människor och tillit till samhällsinstitutionerna, växer många barn i Sverige upp 
med en inlärd distans till samhället. Klanstrukturer och religiösa normer är en 
större influens än svenska värderingar och lagar. Många gånger ersätter de 
kriminella gängen den gemenskap och fostring som ett gott föräldraskap borde ge. 
Överrepresentationen av brottsmisstänkta är mycket stor bland andra 
generationens invandrare från kulturellt belastade samhällen. I angrepp mot 
samhället ingår samtidigt ofta mycket unga individer. Ansvaret i föräldraskapet för 
den som själv inte närmat sig det svenska samhället måste bli tydligare genom att 
konsekvenserna blir mer kännbara för en bredare krets kring ett barn som ägnar 
sig åt brottslighet. 

14. Strikt skadeståndsansvar för föräldrar 
Det solidariska skadeståndsansvaret för föräldrar gällande deras barns brottslighet 
ska gälla fullt ut, istället för att vara inskränkt till en viss del av prisbasbeloppet.  

15. Indragna sociala rättigheter för familjer som inte anpassat sig 
Möjligheten att begränsa rätten till ekonomiska bidrag bör inskärpas för föräldrar 
vars barn begår brott ska utredas. Om vissa personer i en familj begår brott eller 
annars vägrar foga sig efter svenska samhällsförpliktelser bör tillgången till delar av 
välfärden och andra sociala rättigheter begränsas.  

16. Återkallade uppehållstillstånd vid allvarlig brottslighet 
Vid tillräckligt allvarlig brottslighet bör hela familjers uppehållstillstånd kunna 
återkallas, så länge detta inte strider mot principen om non-refoulement. Familjen 
utgör den minsta enheten i samhället, och de har ett gemensamt ansvar för att 
anpassa sig till svenska normer och värderingar.  

17. Hinder mot erhållande av svenskt medborgarskap vid kriminella gärningar eller 
kopplingar 
Vid prövningen om medborgarskap ska en så kallad vandelsprövning ske. Om en 
person har begått någon brottslig gärning under vistelsetiden i Sverige ska ett 
hinder mot att bevilja medborgarskap föreligga. Vid vandelsprövningen bör även 
allvarlig brottslighet i personens närmsta familj ligga till last. 



 

 

Del 4. 

Rättsväsendets kapacitet och styrka måste 
kraftigt öka 
Att återskapa trygghet och säkerhet i Sverige, mot inre och yttre hot och angrepp 
måste vara en överordnad prioritet för en ny regering. Det innebär att omfattande 
satsningar behöver göras över hela rättsväsendets myndigheter för att bygga upp 
en kapacitet som räcker både för att beivra och lagföra brottslighet – men också 
för att inkapacitera de som utgör en fara för samhället. 

18. Häktesplatser 
Redan idag saknas 235 fasta häktesplatser, och bristen kommer finnas fram till 
2027 bara med gällande kriminalpolitik. Antalet häktesplatser ska kraftigt utökas 
med utgångspunkten att normen ska vara att den som gripits för ett allvarligt brott 
ska häktas fram till verkställighet. 

19. Fördubblade fängelseplatser till 2026 
Redan idag saknas 1429 fasta anstaltsplatser, och bristen kommer finnas 
åtminstone det närmaste decenniet. 2031, som är det längsta Kriminalvården 
räknar på, saknas 883 fasta anstaltsplatser. Problemet löses med 
beredskapsplatser och tillfälliga platser. Antalet fängelseplatser ska utökas till 10 
000 till 2026, för att svara mot behovet att inkapacitera fler kriminella. 

20. Fler poliser 
Poliserna behöver bli fler, och de behöver bli fler nu. Det räcker inte med att bara 
utöka utbildningsplatser som sedan står tomma. Fler kvalificerade behöver lockas 
att söka, fler poliser ska återrekryteras och avgångar i förtid ska motverkas. Det är 
bättre arbetsvillkor, med högre löner och ökad trygghet, som är lösningen.  

 

 

 

 

 

 

  



Del 5. 

Skärpta krav, stopp av migration från kulturellt 
avlägsna länder och återvändande 
Den systemhotande gängkriminaliteten och islamistiskt motiverade angrepp mot 
samhället är en direkt konsekvens av invandring, framförallt från muslimska länder 
i Mellanöstern, Nordafrika och Centralasien. Politiken måste utformas för att ställa 
betydligt högre krav på dem som kommit till Sverige att anpassa sig till det svenska 
samhället. 

21. Utvisning p.g.a. asocialitet 
Även utan att kunna lagföras för brott finns det personer som genom att verka i 
kriminella miljöer eller genom en asocial livsstil uppvisar brister i sina förpliktelser 
gentemot det svenska samhället eller utgör en särskild risk eller belastning för 
Sverige. Personer som kommit till Sverige och uppvisar fientlighet gentemot 
samhället eller majoritetsbefolkningen ska kunna utvisas genom att asocialitet 
återinförs som utvisningsgrund. 

22. Stopp av utomeuropeisk asylrelaterad migration 
Principen om första säkra land är en grundbult i asylrätten. Utomeuropeisk 
asylrelaterad invandring ska minimeras. Människor och familjer som inte integreras 
ska i högre grad stimuleras att återvända till andra länder som de har anknytning 
till. Integrationspolitiken ska vara kravbaserad och fler utvisningar ska verkställas.  

 

  



 

 

Del 6. 

Sociala myndigheter och skola ska gripa in när 
föräldrar inte tar ansvar för samhällsfostring 
Många unga som växer upp i Sverige fostras i destruktiva parallellstrukturer där 
andra normer än de svenska präglar fostringen. Religiösa, kulturella och kriminella 
intressen av att skapa missaktning mot institutioner och majoritetskulturen har på 
många platser trängt undan svenska myndigheters möjlighet att verka och att 
tillförsäkra unga de möjligheter som ska tillkomma alla i Sverige. Det permanentar 
och spär på integrationsproblem över generationer och innebär ett hot mot den 
svenska samhällsmodellen. Det svenska samhället måste återfå en dominerande 
ställning i invandrartäta områden och verka som en offensiv kraft mot 
parallellsamhällen. 

23. Geografisk förflyttning av elever i gängkretsar till statliga pliktskolor 
Barn och ungdomar som försätter sig i kriminalitet eller umgås i gängmiljö ska 
förflyttas till statliga pliktskolor. Syftet är dels att flytta dem från en destruktiv 
hemmamiljön där de utvecklat asociala beteenden, men också för att skydda andra 
barn och unga från deras inflytande.  

24. En skola som fostrar i svenska normer 
I svenska skolor ska svenska normer och värderingar vara utgångspunkten. 
Modersmålsundervisningen ska avskaffas, då den bidrar till segregation. Slöjförbud 
ska införas både för elever och lärare, i syfte att öka anpassningen till svenska 
normer. Plagg och attribut som associeras med en kriminell livsstil ska liksom de 
som signalerar en nedtryckande kvinnobild förbjudas i skolmiljö. 

25. Muslimska skolor ska förbjudas 
Muslimska friskolor där barn uppfostras enligt normer och kultur som distanserar 
elever från det svenska samhället ska förbjudas. Varje barn i Sverige har rätt att 
välja att leva enligt svenska normer och majoritetskulturen. 

26. Anmälningsplikt ska införas för vålds-, sexualbrott och hedersförtryck 
Tryggheten på skolor ska tas på största allvar. Vålds- och sexualbrott ska inte kunna 
skyfflas under mattan av rektorer eller andra föreståndare. En anmälningsplikt för 
sådana brott som begås under skoltiden ska införas. Skola ska i högre grad 
samverka med socialtjänsten när hedersnormer eller klankontroll misstänks 
begränsa flickor och pojkars levnadsvillkor. 

27. Fler barn ska omhändertas i utanförskapsområden 
Sociala ingripanden i familjer som står långt ifrån det svenska samhället behöver 
öka om samma förväntningar ska tillämpas på föräldraskap, uppfostring och barns 
rättigheter i utanförskapsområden, jämfört med vad som gäller på platser med en 
större samhällsintegration. Socialstyrelsen ska ges i uppdrag att ta fram åtgärderna 
för att missförhållanden i kulturellt belastade familjer i högre utsträckning ska 
kunna leda till tvångsingripanden. 



Del 7. 

Åtgärder mot islamism 
Angrepp mot yttrandefriheten, rättssamhället och den svenska samhällsmodellen 
är starkt undereldad av islamistiska intressen. Islamister spär på misstro och hat 
mot både det sekulariserade samhället och majoritetsbefolkningen. De agerar i 
intressegemenskap med kriminella gäng för att öka motsättningarna i Sverige. 
Politiken måste adressera problemet med islamism och det hot som radikal islam 
innebär mot den svenska samhällsmodellen och säkerheten i Sverige. Det måste 
också följas av konkreta åtgärder. 

28. Stäng av moskéer och utvisa islamistiska ledare 
Moskéer som kopplas till islamistiska eller extremistiska företrädare eller som på 
annat sätt kan kopplas till radikaliserande element ska stängas. De islamister som 
utgör säkerhetshot ska utvisas. Om de inte kan utvisas till sitt hemland ska avtal 
med andra stater ingås för att de ska kunna utvisas dit, eller frihetsberövas där.  

29. Stoppa bidrag till muslimska organisationer i civilsamhället 
Om en organisation inte anses vara demokratisk, och om den har kopplingar till 
islamister eller andra extremistiska organisationer, ska alla utbetalningar stoppas 
och återkrävas om sådana redan har betalats ut. Ett heltäckande regelverk som 
gäller för alla delar av det offentliga ska säkerställa att inga skattemedel finansierar 
islamistiska organisationer.  

30. Förbud av utländsk finansiering av muslimska trossamfund 
Det finns en utbredd problematik med utländska aktörer som bidrar till 
finansieringen av extrema trossamfund i Sverige. Oftast är det muslimska 
trossamfund som tar del av finansieringen. Det ska inte vara möjligt för utländska 
aktörer att finansiera extrema trossamfund i Sverige. 
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