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Förord

Syftet med valplattformen är att formulera Kristdemokraternas uppdrag i valet 2006,
och vilka perspektiv vi ska lyfta fram. Plattformen styr sedan valrörelseplaneringen när
det gäller vilket tema och vilka huvudfrågor som vi bör koncentrera oss på. Ytterligare
dokument, exempelvis ett mer preciserat valmanifest, kommer att tas fram närmare
valdagen med mer konkreta politiska krav. 

Valplattform och valmanifest tar upp det viktigaste men är långt ifrån heltäckande
dokument. Partiet måste ha en bred och sammanhållen politik för att kunna delta fullt
ut i valdebatten och för att ha beredskap för att möta alla de frågor som dyker upp.

Föreliggande dokument har beslutats av partifullmäktige den 14 oktober 2005.

Stockholm 2005-11-17

Urban Svensson
partisekretare
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Vad Sverige behöver

Kristdemokraterna vill skapa ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.
För att det ska bli möjligt behövs en etikens och människovärdets renässans. Kristdemo-
kratin vill vara en ledande kraft i att underlätta relationer, försoning, handel och samarbete
mellan individer, företag, länder och världsdelar. Medmänsklighetens etik skiljer civilisation
från barbari. Illvilja, egoism, förakt, våld och råhet måste stå tillbaka för omtanke och
kärlek. Klasskamp, könskamp och konflikter måste stå tillbaka för jämlikhet, samarbete och
försoning.

Kristdemokraternas politik bejakar grundläggande värden och är med andra ord långt
ifrån värdelös. Vi kämpar för gemenskap, för goda relationer, för samarbete, solidaritet, för
ett gott förvaltarskap, för naturliga gemenskaper och deras rättigheter och därmed för
enskilda personers fri- och rättigheter.

Sverige måste bli ett samhälle där ingen lämnas kvar i sjukvårdens köer eller lämnas efter
inom äldreomsorgen. Kristdemokraterna vill inte se ett samhälle där seniorer hålls tillbaka
på arbetsmarknaden eller där ungdomar möts av arbetslöshet. Ett samhälle där entrepre-
nörer och företag inte hålls tillbaka av krångliga regler och alltför höga skatter. Ett samhälle
där människor kan känna sig trygga på gator och torg, och där en effektiv brottsbekämp-
ning paras med human kriminalvård och kraftinsatser för att hjälpa brottsoffren att få
upprättelse för den kränkning man varit utsatt för. Ett samhälle där jämställdhet mellan
kvinnor och män är en självklarhet. Det innebär exempelvis att vi aktivt bekämpar mäns
våld mot kvinnor.

I detta vårt samhälle hålls inga barn tillbaka eller lämnas efter på grund av stelbenta
regler inom skola och barnsomsorg eller i för stora barngrupper. Vi vill också skapa ett
samhälle där frågor om miljö och fattigdom tas på allvar. 

Tillsammans med andra vill Kristdemokraterna vara med och skapa ett samhälle där var
och en får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, och där vi tar vara på varandra – ett
samhälle där trygghet och frihet förenas.
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Politisk målsättning

Etik- och värdeperspektiv på alla områden
Frånvaron av en hållbar etik och värdegrund gör varje samhälle sårbart. Demokratiska
beslutsformer är goda men garanterar i sig inte att människovärdet och mänskliga fri- och
rättigheter respekteras. Med demokrati som statsform och politisk metod följer yttrande-
frihet och myndiga medborgares lika möjlighet till inflytande i allmänna val. Men med
majoritetsbeslut kan också en minoritet förtryckas och fri- och rättigheter kränkas. Därför
behöver alla samhällen en gemensam värdegrund som respekterar också minoriteters och
kommande generationers intressen.

Den kristdemokratiska politiken bygger på den etik som inspirerats och förts vidare av
den kristna traditionen. Denna etik slår vakt om människans rätt till frihet, värdighet och
integritet. Etik- och människovärdesperspektivet skall därför prägla allt vårt politiska
agerande. Det innebär exempelvis att Kristdemokraternas ekonomiska politik, som bygger
på marknadsekonomiska principer, innefattar begrepp som hederlighet, personligt ansvar,
förvaltarskap och solidaritet. Vi betonar exempelvis behovet av en god etik i finans- och
företagsvärlden. På skattepolitikens område pekar vi på skillnaden mellan goda skatter,
d.v.s. skatter som tryggar välfärden, och onda skatter som driver företag ur landet och
tvingar människor att flytta från hus och hem. 

Inom jämställdhetspolitiken markerar vi kvinnors och mäns lika värde och lika
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I Sverige, liksom inom utrikespolitiken verkar vi
för dialog över religions- och kulturgränser. Vi vill självklart främja fred och fredliga
lösningar på internationella konflikter. I det syftet fokuserar vi på mänskliga fri- och
rättigheter samt på solidaritet med människor som drabbas av svält och förtryck.

Vi måste skapa ett samhälle som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att låta ett sådant långsiktigt förvaltar-
skapsperspektiv genomsyra alla politiska förslag är ett grundläggande etiskt förhållningssätt
som vi bekänner oss till.

Kristdemokraterna ska vara ett brett politiskt parti med en politik som vet att ge svar på
de viktiga frågor som människor ställer. Samtidigt fokuserar vi på politiska områden där
kristdemokraternas viktigaste bidrag tydliggörs. I valet 2006 ska kristdemokraterna bli det
ledande partiet i frågor som rör barns och äldres rättigheter i samhället. Ett barn- och
äldreperspektiv ska tydligt genomsyra den kristdemokratiska politiken, på såväl lokal som
central nivå. Tyngdpunkten i vår politik ligger också i att förbättra villkoren för
entreprenörer och företagare.

Allians för Sverige
Vi kristdemokrater är övertygade om att en ny regering med ett starkt kristdemokratiskt
inflytande är ett viktigt medel för att kunna förverkliga ett samhälle där färre människor
hålls tillbaka eller lämnas efter. Målet är därför att söka stöd för att efter valet 2006 bilda
regering med de övriga icke-socialistiska riksdagspartierna. Kristdemokraterna, modera-
terna, folkpartiet och centerpartiet har bildat Allians för Sverige. Tillsammans kan vi ge
människor och familjer mer att säga till om. Kvinnor och män ska få samma möjligheter.
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Vi vill uppmuntra till arbete och företagsamhet i hela landet. Vi vill att Sverige ska föra en
aktiv utrikespolitik och ta ansvar för miljön. Vi vill återupprätta en välfärd värd namnet,
där vården fungerar, där våra barn får gå i skolor som prioriterar kunskapsutveckling och
där brottslighet bekämpas med full kraft. 

Vänsterkartellen bestående av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har 
nu vänt svenska folket ryggen. De tycks söka makten för maktens egen skull. De lider brist
på idéer för framtiden. Med Allians för Sverige erbjuds ett tydligt alternativ. Ett maktskifte
är viktigt i sig. Risken för korruption är stor i ett system där makten cementerats. Inom
utnämningspolitiken ser vi ständigt nya exempel på det, hur kompetens får stå tillbaka för
partitillhörighet och hur verksamheter på så sätt blir mindre väl skötta. Initiativkraft och
ansvarstagande stryps i ett sådant system. 
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Det glömda Sverige

Det finns en sida av Sverige som inte stämmer med bilden av vårt land som ett välmående
välfärdssamhälle. Det är det glömda Sverige, där människor lämnas efter. Vi betalar ett högt
pris för den politik som förts av den socialdemokratiska regeringen. Äldre människor lider i
ensamhet och får inte den vård och omsorg de behöver. Svårt sjuka barn blir utvisade ur
Sverige. Familjer splittras och rotlösheten växer bland barn och ungdomar. Allt för många
barn får inte den kunskap och vägledning som de har rätt att kräva av den svenska skolan.
Brotten ökar och blir grövre. Allt färre brott blir uppklarade. Vi ser prov på hur girighet
och ohederlighet sprider sig i både näringsliv och statsförvaltning.

De arbetslösa hålls tillbaka
Vårt land är fyllt av idérika och arbetsamma människor som kan få både nya och gamla
företag att blomstra. Men i dag hålls denna entreprenörskraft tillbaka. För höga skatter i
kombination med krångliga regler leder till att allt för få företag startas. Andra går i
konkurs eller måste avskeda personal. Många småföretag och familjeföretag vågar inte
anställa fler. Fler och fler företag flyttar sin verksamhet utomlands. Det leder till att vi
förlorar utvecklingskraft och jobb, och i förlängningen mindre resurser till vård, omsorg
och skola. 

Socialdemokraterna hävdar att det går bra för Sverige och att den skyhöga arbetslösheten
kan avhjälpas med mer pengar till AMS och andra offentliga insatser. Men satsningarna går
ut på att dölja den verkliga arbetslösheten. Med den rådande politiken blir 100 000-tals
människor i vårt land lämnade kvar i utanförskap och arbetslöshet. Många människor med
utländsk bakgrund diskrimineras och får inte nyttja sin utbildning och kunskap i arbets-
livet på ett fullvärdigt sätt. 100 000-tals människor är dessutom sjukskrivna, av stress, på
grund av för höga krav i arbetslivet eller av andra orsaker. Oavsett sjukdomsbild lämnas de
åt sitt öde, utan stödjande insatser från stat, landsting, kommun eller arbetsgivare.

Att hålla tillbaka människor som vill arbeta är inte värdigt ett välfärdssamhälle.
Det strider mot människovärdesprincipen och alla människors rätt att förverkliga sina

drömmar och ta till vara sina möjligheter. Det är dessutom dåligt förvaltarskap att inte ta
vara på alla individers förmåga att bidra till det gemensamma bästa. 

Sjuka lämnas efter
I Sverige håller sjukvården hög kvalitet. Den som får vård är ofta nöjd med både
bemötande och behandling. Men världens högsta skatter har inte gett oss tillgång till
världens bästa sjukvård. Många får vänta orimligt länge på den vård de behöver, och en del
till och med dör i vårdköerna. Andra får ingen hjälp på grund av osäkerhet kring vilken typ
av vård de är i störst behov av. De psykiskt sjuka får inte det stöd, hjälp, behandling och en
meningsfull tillvaro som de har rätt till. Missbruksvården rustas ned samtidigt som drog-
problemen växer. De sjuka hamnar mellan stolarna för att kommun och landsting inte
kommer överens om vem som ska betala. Dessutom stryps mångfalden inom sjukvården av
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socialdemokraternas stopplagar. Resultatet blir färre valmöjligheter och sämre villkor för
både patienter och personal. 

Patienten ska alltid vara i fokus inom hälso- och sjukvården. Därför måste verksamheten
präglas av ett respektfullt bemötande, god tillgänglighet, bra information och en aktiv
dialog.  

Att inte ge medborgarna den vård de behöver är ovärdigt ett land som kallar sig
välfärdssamhälle.

Barn och äldre lämnas efter
Gemensamt för både barn och äldre är att makthavarna ofta ignorerar deras röster när
beslut ska fattas. Det är en av politikens viktigaste uppgifter att vara särskilt lyhörd för
dessa människors behov. 

Det ekonomiska stödet till föräldrar är stelbent och ger få möjligheter att påverka
vardagen. Föräldrar slits mellan tuffa villkor på arbetsmarknaden och att få tid över till
familjen. Förskolan är bra för många barn, men den kan aldrig ersätta den trygghet och
närhet man kan få uppleva i ett hem. En del behöver mer tid hemma, medan andra trivs
bra i förskolan. Dagens likriktade system tar ingen hänsyn till att barn är olika och har
olika behov.

Vi måste få ett samhälle där inget barn lämnas efter. Ett samhälle där barns behov
kommer före vuxnas intressen. 

Många lever i tron att de kommer att tas om hand när de blir gamla och hälsan sviker.
Men sanningen är att många äldre lever under svåra förhållanden. De får inte komma ut i
friska luften. De får inte tillräckligt med mat och vätska. De blir inte sedda och får sällan
eller aldrig möta någon som bryr sig om eller har tid att lyssna och samtala en stund. Ingen
ska i slutet av livet behöva uppleva att grundläggande mänskliga behov inte blir tillfreds-
ställda.

Samtidigt som vårdbehovet för de gamla ökar får vi en allt större grupp av seniorer som
är aktiva långt upp i åldrarna. Det är positivt. Men denna seniorkraft ges inte möjlighet att
komma till sin rätt. De hålls tillbaka och får inte längre tillträde till arbetsmarknaden. Ofta
lämnas de efter i samhällslivet. Det är förödande för en människas självkänsla att blir ställd
åt sidan, att inte känna sig nyttig och värdefull. Att stänga ute äldre från arbetsmarknaden
innebär ett mänskligt och ekonomiskt resursslöseri.

Många elever hålls tillbaka och andra lämnas efter
Efter decennier av socialdemokratisk skolpolitik har vi fått en skola där alltför många elever
inte får tillräckligt stöd för att uppnå skolans mål medan andra inte får tillräcklig stimulans
för att utvecklas till sin fulla potential.

Skolpolitiken blir ett av de viktigaste områdena att förändra för en ny regering. Det
handlar om att ge lärare och skolledare de verktyg de behöver för att kunna skapa en trygg
och lugn miljö där kunskapen står i centrum. Skolans värdegrund, som hämtat sin inspira-
tion från kristen tradition och västerländsk humanism, måste genomsyra arbetet i varenda
skola. Det betyder att varje elev blir sedd och behandlad utifrån sina förutsättningar. Mål-
sättningen måste vara att alla ska uppnå kunskapsmålen men inte på samma tid. Och så
självklart nolltolerans mot mobbning.
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Brottsligheten tilltar och brottsoffren lämnas kvar
Otryggheten breder ut sig i Sverige därför att brottsligheten ökar och polisen blir allt
osynligare på gator och torg. Antalet polisstationer minskar och polisen rycker allt mer
sällan ut när larmet går eller när ett brott anmäls. Ärendehögarna växer hos polisens
utredare, åklagare och domstolar. Tingsrätter läggs ned runt om i landet. Privatiseringen av
vårt rättsväsende sker i snabb takt när vaktbolag, medborgargarden och andra skydds-
insatser ökar i omfattning samtidigt som förtroendet för rättsväsendet minskar.

Brottsoffren lämnas regelmässigt åt sitt öde och polisernas insatser begränsas allt hårdare
av besparingar och byråkrati.  I kriminalvården lämnas den dömde kvar i fortsatt missbruk
och brottslighet, utan tillräckliga program för rehabilitering och återanpassning till sam-
hället. Nya brott och fler brottsoffer blir följden av dessa försummelser från den social-
demokratiska regeringens sida.

Miljö- och fattigdomsfrågor försummas
Många tror att vi lever i ett grönt folkhem. Men det hjälper inte att tala om miljön från
talarstolar och i artiklar. Det sker i dag stora utsläpp av ämnen som skadar luft, mark,
vatten och i nästa led oss människor. Sverige måste minska energiuttaget, använda förny-
bara energikällor och minska de farliga utsläppen. Eftersom miljöfrågor i hög grad är
globala problem är internationell samverkan nödvändig men det krävs även arbete lokalt
för att lösa de globala problemen. EU måste spela en mer aktiv roll när det gäller miljön.
Internationell samverkan är också nödvändig i frågor som har att göra med frihandel,
öppnare gränser och fattigdomsbekämpning. I en allt mer globaliserad värld är det av
största vikt att Sverige aktivt verkar för att de fattigaste människorna inte lämnas efter 
utan får del av de positiva möjligheter som globaliseringen innebär.

Att lämna efter sig en förödd miljö och fattigdom till kommande generationer är inte
värdigt ett land som kallar sig välfärdssamhälle. 
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Kristdemokraternas 
människosyn

Människan
Kristdemokraterna utgår från att alla människor har ett unikt värde som inte får kränkas.
Eftersom varje människa är mer än en individ använder vi hellre ordet person. I begreppet
person ligger att var och en är unik och därför oersättlig. Varje person är till sin natur en
förnuftig varelse. Hon har en fri vilja och är ansvarig för sina egna handlingar. Människans
värde är knutet till den hon är och inte vad hon gör eller klarar av. Det innebär exempelvis
att vi alla har ett gemensamt ansvar för att även funktionshindrade har förutsättningar för
goda levnadsvillkor och god tillgänglighet. Denna människosyn kallas för personalism och
utgör en grundsten för den kristdemokratiska politiken. FN:s deklaration om de mänskliga
rättigheterna uttrycker på ett bra sätt kristdemokraternas människosyn.

Samhället
Staten är till för människorna, inte människorna för staten. Det är kristdemokraternas
utgångspunkt. Det innebär att statens främsta uppgift är att fungera som stöd för alla i vårt
land. Staten är emellertid bara en av många gemenskaper i samhället. Eftersom det är i de
nära relationerna människor växer och mognar är familjen den mest betydelsefulla av dessa
gemenskaper. Även detta uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 

Statens roll är att skapa rättvisa i sina stödjande insatser och göra det med respekt för alla
människors grundläggande rätt till självbestämmande. Därför är statens roll begränsad och
ska undvika att styra och kontrollera människors liv på alla nivåer i samhället. Detta synsätt
formuleras i den så kallade subsidiaritetsprincipen. Den är ett tydligt alternativ till ideo-
logier som socialism och kommunism, vilka ser staten som en gemenskap som ska omfatta
allt och alla. 

Många olika och starka civila gemenskaper i ett samhälle skapar mångfald och vitalitet,
och utgör en positiv motvikt mot en dominant stat när totalitära tendenser dyker upp. Att
främja det civila samhällets mångfald är därför att skapa ett gott samhälle. Ett samhälle där
människor utifrån sina intressen och sina religiösa, politiska och filosofiska övertygelser
men med en gemensam värdegrund kan utveckla sin personlighet. 

Rätt tillämpad är subsidiaritetsprincipen en garant för ett samhälle som byggs nedifrån,
och mot både totalitarism och diktatur. Principen bör skrivas in som vägledande i
grundlagen.

Vägledande för ett kristdemokratiskt samhälle är också förvaltarskapstanken, att vi
förvaltar jordens resurser med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida
omgivning och kommande generationer.



10

Valfrågor: 
Barn, äldre och företagare

Barn och familj
Föräldrar vet vad som är bäst för deras barn. Det kan tyckas som ett självklart påstående.
Men det finns många inom politiken som inte håller med. De vill i så stor utsträckning
som möjligt bestämma hur alla barns vardag ska vara utformad. Därför har vi i dag ett
system som är stelbent och som ger få valmöjligheter för föräldrar att välja det som de
själva anser vara bäst för sina barn. 

Många vill dessutom begränsa den valfrihet som finns genom att tvångsdela föräldra-
försäkringen. Anledningen är det faktum att fler kvinnor än män är hemarbetande under
barnets första år anses bidra till de ojämlika förhållanden som råder på arbetsmarknaden.

Att skapa likvärdiga förutsättningar för båda könen på arbetsmarknaden är en viktig
fråga som måste tacklas på många fronter exempelvis genom att undanröja ekonomiska
hinder. Men att på detta sätt begränsa föräldrarnas självbestämmande är tecken på
bristande respekt och snäv syn på vad frihet verkligen innebär. Man visar inte respekt för
människor om man inte också respekterar de val de gör.

Det är i de nära relationerna vi växer, utvecklas och mognar som personer. Framför-
allt har familjen denna grundläggande funktion, det är därför viktigt att skapa tid för
familjen. Dess roll som identitetsskapare kan inte ersättas, utan bara kompletteras av
barnomsorg och skola. Familjen har även funktionen som den bästa brottsförebyggande
institutionen. Därför ska stat och kommun på olika sätt värna familjen. Stödet till
barnomsorg och skola måste utgå ifrån att det är föräldrarna som vet bäst vilken omsorg
eller utbildning deras barn behöver, oavsett om det handlar om förskolor med olika
huvudmän, omsorg i det egna hemmet eller olika skolformer. Nuvarande orättvisa
resurstilldelning mellan olika barnomsorgsformer måste rättas till. Oavsett utförare måste
både skola och förskola präglas av hög kvalitet. Barn- och elevgrupperna får inte bli för
stora vilket innebär att de i många kommuner måste krympa från dagens nivåer. Lärare,
skolledare och föräldrar måste gemensamt arbeta för att skolan blir en trygg arbetsplats för
kunskapsutveckling där eleverna också lär sig att visa hänsyn och respekt för lärarna och
för varandra.

När det under den borgerliga fyrklöverns regeringsperiod i början av 1990-talet blev
möjligt att med offentligt stöd starta friskolor bröts en del av den socialistiska enhets-
tradition som rått i Sverige. Vi motsätter oss alla försök att åter begränsa friskolorna och
se till att föräldrarna och barn inte kan välja de alternativ som passar familjerna bäst.  

Barn är olika och föräldrarna är de som bäst känner sina barns behov. Därför måste
stödet till föräldrar ge möjlighet till flexibla lösningar, både när det gäller barnomsorg och
skola. I dag är deras handlingsfrihet beskuren. Barndagar och kommunalt vårdnadsbidrag
är flexibla lösningar som ger familjerna valfrihet.

Eftersom statens uppgift är att stödja föräldrarna i de beslut de fattar är det också
naturligt att de själva får bestämma hur de vill fördela föräldraförsäkringen mellan sig.
Det ekonomiska stödet till föräldrar måste också anpassas till olika familjeformer.
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Ensamstående föräldrars situation ställer andra krav än för samboende föräldrar. För att
komma bort från rotlöshet och otrygghet är det viktigt att familjer ges stöd vid olika typer
av kriser i livet. Den som utsatts för våld i familjen ska få den hjälp och stöd som behövs. 

Äldre
Seniorerna blir alltfler i vårt samhälle. Många av dessa är aktiva och friska högt upp i åren.
Trots det ställs de ofta utanför i samhällslivet och blir diskriminerade på arbetsmarknaden.
Seniorernas kraft och kunskaper tas inte tillvara. Som senior måste man få flexibla och
ökade möjligheter att arbeta, så länge man känner att man har ork och vilja. Därför måste
det löna sig bättre att arbeta några år till. Samhällsekonomiskt görs även en vinst genom att
vi får fler arbetande skattebetalare och behåller kompetensen. Seniorerna är en tillgång i
samhället och inte en belastning. Det är skrämmande att vi i Sverige inte bättre tar till vara
på äldre människors erfarenheter och kunskaper.

Samtidigt som andelen aktiva seniorer ökar växer även behovet av vård av äldre inom
sjukvård och äldreomsorg. Att skapa en människovärdig tillvaro för de äldre präglad av
trygghet är en av vår tids största och viktigaste utmaningar. Många av de senaste vetenskap-
liga rönen visar att inre upplevelser och känslor påverkar hälsan på ett avgörande sätt.
Vården och omsorgen måste utgå från en helhetssyn på människan och inte enbart
fokusera på de fysiska behoven. Långa vårdköer kan inte försvaras vare sig ur ett mänskligt
eller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Stora ansträngningar måste göras för att
minimera väntetiden för vård. Svensk sjukvård måste vara öppen för alla och präglas av god
kvalitet. När privata sjukhus kan erbjuda patienter god vård måste de få bra förutsättningar
att bedriva verksamhet. Det viktiga är inte vem som utför tjänsterna, utan att alla som lever
i Sverige har tillgång till en god och kvalificerad sjukvård med hög tillgänglighet när man
behöver den. Finansieringen ska även i fortsättningen vara gemensam. 

Äldreomsorgen måste präglas av värdighet och respekt för den enskilde människan. 
För att tydliggöra kommunens åtaganden inom äldreomsorgen på ett mätbart och konkret
sätt vill vi att varje kommun antar en värdighetsgaranti. En väl fungerande hemtjänst för de
som önskar bo hemma när hälsan vacklar och olika former av äldreboenden utifrån de
äldres behov ska finnas i alla kommuner. Invandrade äldre människor ska också kunna få
vård och omsorg på sitt modersmål. Ingen ska lämnas kvar i ensamhet eller förvägras det
boende som de behöver.

Samhällets förhållningssätt till de äldre måste präglas av respekt för den erfarenhet och
visdom som de äldre besitter samt respekt för den enskildes behov av värdighet inom
äldreomsorgen.

Jobb och företagande
Småföretagarna i Sverige är vår tids hjältar. De flesta småföretagare får ut väldigt lite pengar
i förhållande till sin arbetsinsats. När arbetsdagen är över för de anställda väntar ofta
administrativt arbete för småföretagaren. När en anställd blir uppsagd finns ett ekonomiskt
skyddsnät att tillgå som småföretagaren saknar. Socialdemokraternas inställning till
företagare ger intryck av misstänksamhet och missunnsamhet. Vår utgångspunkt är att
skapa skyddsnät så att företagaren vågar ta de risker som vill till om man skall lyckas. 

De fattiga blir inte rikare av att de rika blir fattigare. Alla tjänar på att kakan växer. 
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Nya jobb skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett
företag. De hindrande trösklarna måste bort. Det är dags att minska krånglet för företag
och företagande. 

Sverige brottas med en omfattande arbetslöshet. En grupp som drabbats särskilt hårt är
ungdomar. Genom att skapa ett bättre företagarklimat kan Sverige komma en god bit på
väg mot lösningen av detta problem.

Även personer med utländsk bakgrund måste släppas fram att starta företag och kunna
delta i arbetslivet fullt ut. Regelkrångel för företagare slår särskilt hårt mot dessa grupper,
liksom bristerna på jämförande värdering av invandrarnas kunskap och erfarenheter. Snabb
utslussning till arbete, praktik och studier för dem som nyligen kommit till Sverige är bästa
sättet att uppnå en verklig integration och möjliggöra för alla att lära sig svenska språket
snabbt. Verklig integration åstadkoms främst genom en framgångsrik närings- och
arbetsmarknadspolitik.

Utan kompetenta medarbetare utvecklas inte företagen. Därför är goda relationer mellan
löntagare och arbetsgivare viktigt att slå vakt om, liksom en god arbetsmiljö. För att Sverige
ska hävda sig i den internationella konkurrensen är en ständigt pågående kompetens-
utveckling nödvändig. Företag, löntagare och stat har ett gemensamt ansvar för att
medverka till att Sverige ligger i framkant i forskning, teknisk förnyelse och mänsklig
arbetsorganisation.

Också i det utvidgade EU värnar kristdemokraterna om den svenska modellen där
relationerna mellan arbetstagare och arbetsgivare i första hand löses genom kollektivavtal
mellan arbetsmarknadens parter. Ett öppet Europa måste bejakas samtidigt som ordning
och reda råder på arbetsmarknaden, utan social och lönemässig dumpning. 

En väl utbyggd infrastruktur där geografiska, tekniska och mentala avstånd minskar är
av stor betydelse för ett blomstrande näringsliv i alla delar av vårt avlånga land. Ska hela
Sverige leva och vara internationellt konkurrenskraftigt måste förutsättningarna vara goda
för företagsamhet i hela landet. Det handlar om statliga och regionala insatser såväl som
goda förutsättningar för privata investeringar i vägar, järnvägar, goda flygförbindelser och
IT-satsningar. 

Skatten på arbete måste sänkas så att arbete gynnas jämfört med att leva på bidrag. Det
får inte vara finare att vinna pengar på lotteri och sport, än att få dem genom arbete och
företagande. Det är genom ett blomstrande näringsliv som resurser för angelägna satsningar
på bland annat vård och omsorg skapas. 

Ett framgångsrikt näringsliv bygger också på att hederlighet och personligt ansvars-
tagande präglar vårt samhälle. Därför måste också äganderätten ha ett starkt skydd.
Skatteregler som försvårar utveckling för företagande måste ändras. Goda möjligheter till
anskaffning av riskkapital måste finnas. 
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