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Medborgarmakt och grundtrygghet är Medborgerlig Samlings svar för att sätta 
allmänintresset framför särintressen. Alla de partier som haft regeringsmakten under 
senare år har valt den motsatta vägen. Resultatet har blivit allt allvarligare problem på 
en rad områden. Sveriges medborgare och skattebetalare har rätt att kräva en ny kurs. 

 

Medborgarnas Sverige – inte politikernas 
Sverige har problem. Sverige har under socialdemokratins sekel utvecklats till ett 
politiserat land där staten har blivit en synonym till samhället. Allt mer av det som sker i 
samhället underordnas politiken och det offentliga tränger undan civilsamhället.  
Värderingar och opinion styrs av en politikerklass i symbios med en media- och 
kultursektor som är beroende av ekonomiskt stöd. Samhällskritik brännmärks i stället 
för att bemötas och dogmer som ”värdegrund”, ”identitetspolitik” och ”feminism” görs 
till normer som inte får ifrågasättas. 

Rollen som politiker har blivit en profession i stället för ett förtroendeuppdrag. 
Samtidigt ser vi hur dagens politiker är oförmögna att lösa de problem som de har 
skapat.  

Medborgerlig Samling vill återskapa ett land där medborgaren står i centrum. Ett land 
där människor får förtroendet att själva forma sitt liv, med den frihet och det ansvar det 
innebär. Vi vill se en renässans för kunskap och professionalism, ett land där 
ansträngning får löna sig.  

Samhället är större än staten. För att medborgarna ska känna förtroende för det 
allmänna krävs ett sammanhållande kitt, en gemensam uppfattning om inte bara 
rättigheter utan också plikter och ansvar.  Medborgarskapet ska därför på olika sätt ges 
en högre status än idag. Professionaliseringen av politikerrollen ska motverkas, och 
partistödet ska avvecklas. Den offentliga makten ska få striktare ramar. En 
författningsdomstol ska skapas och tjänstemannaansvaret ska återupprättas.  

 

En grundtrygghet som fungerar – med rätt användning av pengarna 

Sverige har problem. Försvar, polis, rättsväsende, skola, sjukvård, omsorg och 
infrastruktur fungerar inte som de borde. I stället går en stor del av skatteintäkterna till 
att stödja olika särintressen – på bekostnad av allmänintresset. Alltför många har gjorts 
beroende av bidragssystem och alltför få försörjer sig själva genom osubventionerat 
arbete. 

I stället för att angripa de underliggande orsakerna till problem reagerar politikerna 
reflexmässigt med ”satsningar”, dvs. ökade utgifter, som i sin tur blir motiv för att höja 



  
 

skatten. Utrymmet för slöseri och ineffektivitet ökar. Många av Sveriges kommuner har 
hamnat i en ohållbar situation.  

Medborgerlig Samling vill att medborgarnas grundtrygghet ska ha högsta prioritet. 
Det handlar både om yttre och inre hot och om att grundläggande samhällsfunktioner 
fungerar. Försvaret ska klara realistiska krav. I s.k. utsatta områden ska rättsstatens 
våldsmonopol återupprättas. Vården, skolan och omsorgen måste leva upp till 
medborgarnas förväntningar. El- och järnvägsnät måste leverera som de ska.  

Hög kvalitet i kärnverksamheterna kräver nedskärningar på det som staten inte bör 
syssla med och som i stället bör vara det civila samhällets ansvar. MED sätter tilltro till 
medborgarnas förmåga till initiativ att skapa de samhällsfunktioner de vill ha. 

 

 
 
 
 
 


