
Om tryggheten försvinner, vittrar 
samhället sönder. Därför är det viktigt 
att du – och alla andra i Sverige – kan 
känna trygghet. Var du än bor i landet.

Vi vill att du ska känna dig trygg när 
du går på gatorna, att du ska slippa 
utsättas för vålds- och sexualbrott, 
och inte drabbas av inbrott i din bostad. 
Om du ändå drabbas, ska polisen 
snabbt vara på plats och straffen bli 
kännbara.

Därför föreslår vi en hög satsning på 
polisen och det övriga rättsväsendet. 

Vi föreslår också satsningar för de 
särskilt utsatta områdena. Med noll-
tolerans mot småbrott, kan vi se till 
att även minska de grövre brotten. 
Vi vill ha hårdare straff, bland annat 
för sexualbrott, bekämpa stöldligorna 
som härjar på landsbygden och att 
affärer ska kunna porta kriminella.

Så rycker vi bort kriminalitetens 
rötter. Så blir tryggheten på riktigt.

För rättspolitiken framåt!

trYgGhet
– var du än bor

Bli medlem
och påverka

*swisha 150 kr till 
nr 123 421 85 33

skriv personnummer 
och e-post

centerpartiet.se
/blimedlem



Att det finns fler poliser nära dig 
– var du än bor
Vi vill satsa nio miljarder på polisen under 
tre år, och dessutom en extra miljard till 
domstolarna och rättsväsendet. Polisen 
ska finnas i hela Sverige, och poliserna 
ska både få bättre arbetsvillkor och högre 
löner.

Införa nolltolerans mot småbrott
Det är småbrotten som är inkörsporten 
till de grövre brotten. Därför vill vi införa 
nolltolerans mot småbrott. Även den som 
snattar ska lagföras.  Det arbetssättet har 
framgångsrikt använts i New York, och vi 
vill införa den modellen även i Sverige, med 
start i vissa områden.

Skärpa straffen för olika brott
Vi vill att allt fler ska dömas till längre straff 
för våldtäkt, att så kallade hedersmotiv ska 
ses som försvårande omständighet så att 
gärningspersoner får skarpare straff och 
vi vill införa ett nytt brott, inbrottsstöld, 
för den som bryter sig in i människors 
hem, med minst ett års fängelse som 
straff.

Vända utvecklingen i särskilt 
utsatta områden
Genom att stärka skolorna, ge unga en 
meningsfull fritid, satsa på uppsökande 
verksamhet och jobba aktivt med stads-
planering, lyckades Falkenberg vända 
utvecklingen i ett utsatt område. Vi vill 
satsa 1,4 miljarder kronor de närmsta tre 
åren på att införa Falkenbergsmodellen 
över hela landet och därmed långvarigt 
förändra Sveriges 23 särskilt utsatta om-
råden.

Stoppa utsmuggling av stöldgods
Det blir absurt när tullen upptäcker stöld-
gods på väg att smugglas ut ur Sverige, 
men inte har laglig rätt att agera. Det 

drabbar ofta landsbygden där utländska 
stöldligor stjäl till exempel maskiner och 
verktyg. Vi vill införa en ny brottsrubricering, 
systematisk stöld, och ge Tullverket större 
befogenheter. 

Att fler brott ska utredas
Av de 1,5 miljoner brott som anmäldes 
förra året, var det cirka hälften som  
direktavskrevs. När man har varit utsatt 
för ett brott, tar sig tid och känslomässig 
ork att polisanmäla, då känns det både 
sorgligt och frustrerande att fallet läggs 
ned på direkten. Med mer resurser till 
både polisen och rättsväsendet, och med 
ändrade prioriteringar, kan vi se till att 
fler brott utreds.

Hjälpa företagarna och affärsägarna
Öppna butiker och vanliga människor 
som handlar har en avskräckande effekt 
på kriminella. De här butikerna håller  
områdena levande och skapar jobb och 
de som jobbar där har rätt till en trygg  
arbetsmiljö. Vi vill därför att den som 
upprepat allvarligt missköter sig i en  
affärslokal, efter domstolsprövning ska 
kunna portas från butiken.

Välkommen till Centerpartiet!
Centerpartiet står för närodlad politik och 
ett nytt ledarskap för Sverige. Vi vill ha 
ett grönt, tryggt och företagsamt samhäl-
le där du bestämmer mer över din vardag 
– var du än bor. 

Vi är en folkrörelse som samlar och en-
gagerar människor som tillsammans vill  
arbeta för att föra Sverige och världen 
framåt. 

Centerpartiet vill


