Demokrati
Demokrati är grunden i allt vi gör – i och utanför Sverige
Liberaler arbetar för demokrati i hela världen och vi tänker aldrig vara tysta när mänskliga fri- och
rättigheter kränks. I Sverige vill vi ha en författningsdomstol som ser till att riksdag och regering följer
grundlagen.

VÅR POLITIK
Vi vill att Sverige ska ha en författningsdomstol för att stärka skyddet för fri- och rättigheterna
Demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i vårt bistånd
Svenska ambassader ska prioritera demokrati och mänskliga rättigheter i sitt arbete
Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer – inför demokrativillkor i svensk vapenexport

DEMOKRATI – EN LIBERAL UPPFINNING VÄRD ATT
FÖRSVARA
Liberalism handlar om frihet och om att den politiska makten utgår från folket. När du står bakom valskärmen med valsedlar
och kuvert, har du bokstavligen makten i din hand. Makten att tillsammans med alla andra medborgare i en fri demokrati
bestämma vägen framåt för Sverige. Vi lever i ett land och i en tid där du är fri att tänka, tro och leva som du vill. Det är en
frihet värd att försvaras.

FÖRFATTNINGSDOMSTOL I SVERIGE
Många demokratier har författningsdomstolar för att skydda demokratin. Det är dags att Sverige också inför detta. En sådan
domstol skulle se till att riksdag och regering inte stiftar lagar och regler som bryter mot våra grundlagar.

DEMOKRATI I UTRIKESPOLITIKEN
Demokrati är det enda system som kan förenas med mänskliga fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, politisk frihet, rösträtt och
äganderätt är nödvändiga i ett fritt samhälle. Sveriges utrikespolitik ska arbeta aktivt för demokratisering. Vi ska inte vara tysta
när de mänskliga rättigheterna kränks. Detta gäller både nationellt, inom EU och i FN.

DEMOKRATI I BISTÅNDET
Det svenska biståndet ska inte gå till diktaturer, utan i stället bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.
Bistånd ska kunna ges även till demokratikämpar i rika länder där politiskt förtryck råder. Jämställdhet och respekt för HBTQpersoner och minoritetsgrupper är en del av demokratin.

DEMOKRATIVILLKOR I VAPENEXPORTEN
Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer. Vi ska inte beväpna dem som förtrycker och förföljer sitt eget folk. Därför har
Liberalerna länge arbetat för ett tydligt demokrativillkor för svensk vapenexport, och det har nu också blivit verklighet. De nya
reglerna betyder att landets demokratiska status ska vara ett centralt villkor när svenska myndigheter bedömer om vapenaffärer
till ett visst land ska tillåtas. Kraven på respekt för de mänskliga rättigheterna har också skärpts.
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