Svenska högerpartiet, för ett fritt och rikt Sverige.
Vårt mål är ett bättre Sverige, ett rikare Sverige där vi återigen kan vara stolta över vårt land. Vårt
mål är enkel, Sverige skall bli världens rikaste land, detta går att uppnå genom lägre skatter,
minskade statliga regleringar, utträde ur EU samt framförallt att de bästa inom befolkningen får
styra istället för inkompetenta karriärspolitiker.

Naturskydd
Våran natur skall prioriterar över diverse ekonomiska intressen. Reglerna för när det kommer vara
tillåtet att jaga kommer vara betydligt mer restriktiva, detta innebär att jakt kommer vara otillåtet
större del av året vilket innebär att man kommer kunna vistas i naturen större del av året utan att
behöva oroa sig för jägare. Någon vargjakt ska inte tillåtas såvida inte den nuvarande vargstammen
åtminstone tiodubblas, vargen ska givetvis tillåtas få finnas även där renskötsel är vanligt.

Skolpolitik
Förskola(dagis) skrotas och föräldrarna själva tar ansvar för barnens uppväxt och bildning de första
åren, föräldrar kan givetvis gå samman i lösningar som passar dem.
Skolplikten byts ut mot en läroplikt där alla barn måste lära sig vissa kunskaper och detta testas
centralt av statliga institutioner, de obligatoriska kunskapskraven kommer vara högre än idag och
det kommer vara upp till de enskilda familjerna att välja vilken takt de ska lära sig kunskaperna.
Forskning visar att hemskolning är bättre på alla sätt och vis än dagens statliga tvångsskolning
https://www.youtube.com/watch?v=dzelUP2f4jw och oavsett hur kompetenta de styrande är så
kommer hemskolning att ge stora fördelar och bör därför uppmuntras.

Om dagens skattesystem
Idag så betalar många svenskar mer än halva inkomsten i skatt(inkomstskatt, arbetsgivaravgifter,
moms). Det är idag 25% moms på det mesta(12% på mat, 6% på tidningar) och fungerar I praktiken
som en extra skatt utöver inkomstskatten och arbetsgivaravgifterna. Den enorma överföringen av
kapital från de närande svenskarna till de folk som nu ersätter svenskarna måste få ett slut!

De höga skatterna har lett till att många typer av jobb har blivit olönsamma och lösningen på detta
har varit att lappa och laga genom att införa ROT och RUT avdrag, det är dock inte billig städning
och fler renoveringar av villor som Sverige behöver utan industri som producerar saker av värde.

Det som behövs är generella skattesänkningar och en kraftig minskning av antalet regleringar.
Slopad moms och diverse extraskatter
Det räcker med att man betalar skatt en gång, om staten behöver mer pengar så är inte lösningen
mer skatt utan att tillsätta mer kompetenta på styrande positioner. Bensinskatten sänks till 4kr/liter
och ska finansiera infrastruktur.
Dagens fastighetsskatt avskaffas
Om man skall ha en sådan typ av skatt så skall taket tas bort och skatten uppgå till högst 0.3% av
markens värde.
Skattesänkningar för alla
Inkomstskatten sänks till högst 40% och inga obligatoriska arbetsgivaravgifter ska tas ut. Halva
kapitalvinsten beskattas och bolagsskatten sänks till högst 15%.
Den årliga fordonsskatten sänks kraftigt eller tas bort helt då staten kommer få in pengar via bland
annat bensinskatten.
Skattesänkningar för barnfamiljer
Det föds idag för få barn i Sverige och därför föreslår vi att barnfamiljer får en skattesänkning på
10% och gäller även för inkomster man hade innan man bildade familj, taket för hur mycket pengar
man kan få tillbaka i skatt dubblas för varje biologiskt barn.
Skatt som styrmedel och viljan att bidraga
Det är viktigt att arbetarna har förtroende för statens hantering av skattepengarna. Genom att
skatterna ligger på en rimlig nivå och att man själv kan styra över vart en del av pengarna går ökar
viljan att arbeta och betala skatt. Viss statlig styrning får anses ok men det får inte gå för långt.
http://www.mises.se/2011/09/15/hurbeteendemanipulativfarstatenbli/
Anställningstrygghet och socialt skyddsnät.
Detta överlämnas till största del åt arbetsmarknadens parter, privat sparande, privata försäkringar
och att folk hjälper varandra.
Det kommer finnas statliga program för de oduglingar som inte klarar av att försörja sig själva, en
del kommer gå in i militären. Någon möjlighet att få bidrag utan motprestation kommer inte finnas.
Riksbanken reformeras
Riksbanken tas över av ett oberoende finansråd, riksbanken ska inte tillåtas låna ut pengar till
banker och ha en inlåningsränta på mellan 0 och 1 procent. Den nationella prisökningen ska inte
tillåtas överstiga 3% per år och detta inkluderar bostadspriser.

Försvar
Försvaret skall finnas på flera nivåer. Alla medborgare som fullgjort värnplikten skall ha rätt att
bära mycket tung ammunition, det skall även vara tillåtet för medborgare att gå samman och
införskaffa mycket kraftiga/avancerade vapensystem.

Fildelning och privatkopiering
Reglerna för upphovsrätt normaliseras för att likna de som gäller patent och mönsterskydd.
Upphovsrätten skall endast gälla I 25 år och skall kräva när det gäller programvara att företaget
släpper källkoden(man skall inte kunna kopieringsskydda stängd programvara).

Copyswede tillhör de parasitära organisationen som behöver sättas åt ordentligt, de skall bli
återbetalningsskyldiga. Privatkopiering skall förbli tillåtet och rätten skall utökas mer.

Färre oskyldiga ska straffas
Sexualbrottslagstiftningen kommer att ändras så att endast riktiga övergrepp blir brottsligt. 1416
regeln gäller, detta innebär att det är olagligt att ha sexuell kontakt med någon under 14 om
förhållandet inleds när man är över 16. Lagen mot gromning skärps kraftigt och gäller för personer
under 15. Gromning mot barn/ungdom under 14 straffas med fängelse.
Ingen ska dömas för fängelse för offerlösa brott, detta inkluderar skattebrott och narkotikabrott.

Medborgarskap
Det kommer bli mycket svårare att godkännas som svenskt medborgare, merparten av de som har
invandrat kommer i fortsättningen ha ett D0 medborgarskap som innebär att de minst måste betala
10000kr i månaden i skatt och inte är berättigade till några bidrag.

Mer medborgerliga rättigheter
En senat införs som får den högsta lagsftiftande makten och den näst högsta dömande makten.
Exempel på viktiga medborgerliga friheter är rätten till självförsvar, yttrandefrihet och sexuell
frihet.
Senaten får tillsammans med regionala råd uppgiften att välja ut de bästa inom befolkningen som
tilllsammans ska se till att vi behåller våra friheter och blir allt rikare som befolkning.
Tanken är att statens makt ska begränsas genom strukturen på styrelseskicket och det är dessa
strukturer som konstitutionen ska reglera.
Senatens sammansättning och övriga strukturer för landets styre kan ändras genom att detta begärs av Senaten(måste begäras av minst en ledamot)
och att det sedan godkänns via en omröstning bland Amedborgare
När en medlem i senaten begär ändring av styrelseskicket kan andra medlemmar i senaten en tre dagar på sig att lägga nytt förslag plus en dag för
varje nytt förslag som läggs, omröstningen sker efter 20 dagar. I omröstningen kommer det vara möjligt att rösta på det nuvarande systemet och de
förslag som har lagts. Om inget ändringsförslag får minst 50% så händer inget mer, 25 dagar kan ändringsförslag återigen läggas inför ny omröstning.
Ändringsförslaget måste vinna med minst 0.05*(antalet Amedborgare) rösters marginal för varje medlem i senaten som inte stödjer förslaget.
Senaten röstar alltid om ett ändringsförslag som godkändes i omröstningen även om senaten inte kan stoppa förslaget.

Regionala råd
Om en medborgare döms av senaten så kan domen överklagas av en senator, görs en A1 omröstning vilket innebär att alla vice
senatorer och medlemmar i regionala råd får rösta. Varje regionalt råd har befogenhet att uppgradera ett visst antal Bmedborgarskap
till klass A. Regionala råd kan även sköta vissa statliga funktioner ex att ge ut betalningsmedel och reglera dess värde.
Medborgarskap
A Högsta klassen. A0 innebär att man är senator, A1 vice senator eller medlem i regionalt råd, A2 att man är ersättare till medlem i
råd eller inte första ersättare till senaten, A3 inte första ersättare till råd, övriga medborgare av klass A har A4. Endast medborgare av
klass A kan bli giltig ersättare till senator eller medlem i ett råd.
B hedersmedborgare. Finns B0(bäst) och B1.
C medborgare. C0 ges till framstående inom militären/liknande, C1 ges till de som slutfört militärtjänst, övriga medborgare har C2.
D rätt att vistas inom landets gränser men inte medborgare.
E ingen rätt att vistas inom federationens gränser.
F F0 till F6 finns(beroende på hur stort hot individer innebär).
För att Senaten ska kunna ge eller ta bort medborgarskap av klass A så krävs det att jasiden vinner med 7 rösters marginal, då
gäller fördröjningstid på minst (1000, 500, 350, 250, 200, 150, 100, 50, 0) dagar innan ändringen verkställs(kortare ju fler röster
ändringsförslaget vann med).
För att senaten ska kunna ge eller ta bort medborgarskap av klass B så måste detta ske med 5 rösters marginal, då gäller
fördröjningstid på minst (250, 225, 200, 175, 150, 125, 100, 75, 50, 25, 0) dagar innan ändringen verkställs(kortare desto fler röster
åndringsförslaget vann med). En enskild senator även kan uppgradera medborgarskapet för ett visst antal personer varje år till
B0(eller lägre).
Senaten kan omedelbart ge eller ta bort vanligt medborgarskap(klass C) och detta måste ske med minst 3 rösters marginal. Barn
ärver alltid samma medborgarskap som föräldern av sämst klass(upp till A4). Senaten kan fritt göra göra följande ändringar utan
tidsfördröjning(vanlig majoritet):

C0 ⇿ C1 ⇿ C2
D⇿E⇿F
Tanken är att senaten i normala fall främst ska ha en passiv(godkännande) roll dvs godkänna lagar/domar som andra instanser har
gjort, senaten kan även välja att ex godkänna domar från privata domstolar eller införa lagar som inte har röstats igenom i något
parlament.

