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45 - - Monica Brohede 
Tellström 

Att en ny punkt 1 med följande lydelse läggs in under 
en ny rubrik kallad ”Inledning” i båda programmen:  
 
Liberalernas mål är att vi 2030 inte har några utsatta 
områden i Sverige.  
Förortslyftet syftar till att lyfta människor i utsatta 
områden genom liberala reformer som ser 
möjligheter snarare än hotbilder. Sverige ska vara 
möjligheternas land där varje människa formar sitt 
eget liv och där vi fortsätter att bygga och utveckla 
välstånd och välfärd. 
Vår politiska uppgift är att frigöra individer och ge 
dem möjlighet att växa. Vi ska slåss mot 
diskriminering och rasism, och för ett samhälle där 
människors olikheter ses som en tillgång, inte ett 
hot. Den positiva, liberala framtidsberättelsen står i 
stark kontrast till den konservativa och 
nationalistiska populistagendan som fått allt större 
fäste i många länder, så också i Sverige. Och lika bjärt 
kontrast till den socialistiska kollektivismen som 
vägrar låta individen verka utifrån sin egen kraft.  

Att Brohede 
Tellströms yrkande 
anses besvarad. 

Det är välkommet att motionären än tydligare vill 
placera den politik som förordas i ett sammanhang.  
 
Yrkandet faller utanför de ramar som behandlas av 
partirådet då det i praktiken avser redaktionella 
förändringar av de inledningar som finns i de båda 
programmen och inte de sakpolitiska punkter som 
ligger för behandling.  
 
Texten anses därför besvarad och hänskjuts till 
partistyrelsen inför den slutliga redaktionella 
översynen av rapporterna inklusive inledning och 
övrig brödtext.  
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Invandring och öppenhet kräver en effektiv 
integrationspolitik med höga förväntningar på 
människor och som visar tydliga vägar in i det 
svenska samhället.  
Sverige behöver en plan för att alla, oavsett var man 
bor, ska ha trygga livsvillkor, bra skolor, möjligheter 
att kunna försörja sig själva och vara delaktiga i 
samhället. 
Samhället måste ta tillbaka kontrollen över alla 
områden där kriminella gäng idag sprider våld och 
rädsla. Detta ska ske i nära samarbete med 
myndigheter, lokala aktörer, fastighetsägare och 
medborgare. 
Det krävs breda åtgärder, långsiktighet, fler poliser 
och skärpt lagstiftning för att öka tryggheten och 
minska kriminaliteten i utsatta områden. 
Reformpaket med nya förslag för att få bort utsatta 
områden presenteras inom fem områden: lag och 
ordning, utbildning, tryggare områden, egen 
försörjning och demokratiska värderingar. 
Sveriges välstånd byggs av företagsamma och 
strävsamma människor. I ett dynamiskt samhälle 
möts företagare och entreprenörer av positiva 
attityder. Goda villkor för företag och företagare 
skapar tillväxt och fler jobb, vilket i sin tur säkrar den 
generella välfärden. Detta är också verktyg för att 
skapa en nödvändig, positiv utveckling i landets 
förorter. 
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En liberal välfärdspolitik bidrar till människors frihet 
och fler möjligheter i livet. Den utsatthet som många 
människor lever i måste brytas. Generella åtgärder 
och trygghetssystem som syftar till att skapa frihet 
och underlättar en trygg social rörlighet, det vill säga 
klassresor, är viktiga verktyg som måste utvecklas för 
att möta den samhällsproblem som ger ofrihet i vår 
tid.  
Förortslyftet är en liberal plikt. Det handlar om att 
människor ska kunna se möjligheterna se i sin egen 
framtid, och för sina barns utveckling. Möjligheter för 
de bostadsorter som är många människors hembygd 
och som ska vara bra platser att leva på.  
Så kan Sverige bli möjligheternas land. För alla. 

46 - - Pär Johnson & Alda 
Danial 

Begreppet Förortslyftet ändras till Sverigelyftet Att Johnsons och 
Danials anses 
besvarat 

Yrkandet avser en redaktionell förändring av titeln 
på de två rapporterna och faller därför utanför de 
sakpolitiska ställningstaganden som partirådet 
behandlar.  
 
Yrkandet bör därför hänskjutas till partistyrelsens 
slutliga redaktionella översynen av rapporterna.  
 
Partistyrelsen vill i sammanhanget dock understryka 
att även om de områden som polisen benämner 
som  utsatta inte finns i hela Sverige finns delar av  
den problematik som är förknippad med 
förortslyftet runt om i vårat land.  
Hela Sverige ska vara möjligheternas land. För att nå 
det målet behöver Liberalerna tydligt adressera de 
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hinder som kringskär människors möjligheter i dag. 
De förslag som Liberalerna lägger inom ramen för 
förortslyftet kommer att göra hela Sverige till en 
bättre plats. Direkt genom att friheten ökar i de 
områden där den saknas allra bäst. Indirekt genom 
att den politik som föreslås kommer att lösa 
problem också utanför de områden vi talar om inom 
ramen för rapporten. Låt oss likväl inte göra det 
sistnämnda till huvudsak. Låt väljarna veta att 
Liberalerna ser och vill åtgärda problemen i utsatta 
områden och göra Sverige till ett möjligheternas 
land, för alla. 

 


