Trygghet
Verklig frihet kräver också trygghet
Frihet är också att kunna känna sig trygg – där du bor, där du väntar på bussen, går hem från krogen eller
tar en löprunda.

Frihet är också att vara trygg där du bor. Det behövs många fler poliser både i storstäderna och på landet,
och dessutom trygghetsvakter på gator och torg.
Socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när en ung människa hamnat snett.
När omvärlden är osäker måste försvaret stärkas rejält. Och ensam är inte stark. Sverige ska bli medlem i
Nato.

Vissa saker måste bara fungera
Den som är rädd, är inte fri. Det vet alla som skyndat hem från sista bussen med nyckelknippan mellan fingrarna och andan i
halsen. Eller som har väntat på en polis som inte kunde komma just dit, just då. Det vet också våra grannar i Baltikum och
Ukraina, där varje nyhet från Kreml kan betyda skillnaden mellan självständighet och förtryck. Vissa saker måste bara fungera –
människors säkerhet till exempel. Ingen ska behöva se sin trygghet försvinna för att kriminaliteten tar över där de bor. Varenda
människa ska kunna lita på att ambulansen kommer fram när det behövs, och inte tvingas vända därför att någon kastar sten.
Polisen måste finnas och fungera överallt, i hela Sverige, för att försvara friheten och tryggheten.

FLER POLISER, MED BÄTTRE BETALT
Det behövs många fler poliser i hela Sverige, för att försvara friheten och tryggheten. Och de behöver få bättre betalt. Redan nu
ska fler poliser få lämna kontoret och jobba ute bland människor. Mycket av skrivbordsjobbet kan göras av andra. I väntan på
fler poliser vill vi ge kommunerna pengar för att anställa trygghetsvakter som kan öka säkerheten på de tider och platser där det
är som stökigast.

BÄTTRE TRYGGHET FÖR BARN I RISKZONEN
När en ung person hamnat snett i tillvaron kommer det sällan som en total överraskning. Varningsklockorna har oftast ringt
långt tidigare, men inte tillräckligt har gjorts snabbt nog. Vi vill att skola, socialtjänst och polis ska ingripa snabbt när ett barn är
på väg in i ett destruktivt beteende. Omfattande skolk är oftast ett tecken på att barnet inte mår bra. När barnet börjar begå brott
ska omgivningen inte blunda bara för att barnet inte är straffmyndigt. Ofta kan även barnets familj behöva stöd, till exempel för
att föräldrarna ska kunna ta föräldraansvar på rätt sätt. Ju tidigare insatser sätts in, desto fler barn får chansen till en trygg
uppväxt.

FRIHET MÅSTE FÖRSVARAS
Sverige har levat i fred så länge att en del kanske tar den för given. Men Sveriges trygghet hänger ihop med vad som händer i
vår omvärld. Ett aggressivt Ryssland rustar upp och går till militär aggression mot sina grannländer, samtidigt som Sveriges
försvar är alldeles för svagt. Vi kan inte heller ha så stora revor i Sveriges säkerhet att vår frihet kan hotas på riktigt – samtidigt
som omvärlden är mer osäker än på länge. Det behövs mer pengar till försvaret, men också mer samarbete. De tuffaste
utmaningarna klarar vi inte på egen hand. Sverige ska gå med i Nato.
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