Varje år försvinner 46 miljarder i skatteflykt. Det
är 128 miljoner om dagen som tas från vår
gemensamma ekonomi och hamnar i privata
fickor. Om vi fick bukt med skattesmitandet,
skulle vi ha ett nytt stort reformutrymme för att
bygga vårt gemensamma växande hem rättvist,
jämställt och hållbart.
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Genom Panamapapprens omfattande avslöjanden har det visat sig att Sverige är ett av de länder i Europa
som förlorar mest intäkter genom skatteflykt. Varje år berikar sig företag och privatpersoner orättfärdigt på
46 miljarder kronor från vår gemensamma ekonomi.
Det är en mycket stor årlig utgift i statskassan, utan att vi som betalar får någonting tillbaka. Att satsa resurser
på att strypa skattesmitandet skulle i förlängningen kunna förstärka statskassan med 184 miljarder över en
mandatperiod. Det är pengar som borde användas till att förstärka Sverige, socialt och ekologiskt, för att
möta samtidens och framtidens utmaningar.
På sikt kommer dagens investeringar att expandera framtidens ekonomi och bidra till stora sekundära vinster
och besparingar. Vi kan inte vänta till imorgon med att tänka långsiktigt.
I denna bonusbudget presenterar Socialdemokrater för tro och solidaritet flera konkreta förslag på hur dessa
pengar kunde komma samhället till godo under den kommande mandatperioden, för ett Sverige som håller
ihop, där jämställdhet är en självklarhet, och där vi stärker vår ekonomi genom att prioritera miljön.
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I en tid när allt fler talar om vikten av fler poliser, formulerar vi en politik för färre brott, och den
politiken stavas trygghet, sammanhållning och rättvisa.
Om Sverige inte hade turen att vara ett land som andra länders invånare flyr till, så skulle vi ha stora
demografiska problem att brottas med. De skulle sätta djupa avtryck i samhällsekonomin och
hämma de kommande decenniernas tillväxt. Färre skulle tvingas försörja fler.
Sverige har därför inte något invandringsproblem. Sverige har ett segregationsproblem. Människor
som kommer till Sverige från olika delar av världen ges inte tillräcklig möjlighet att bidra till det
gemensamma, och riskerar istället att hamna utanför. Känslan av tillhörighet med det nya
hemlandet riskerar krympa när dörrarna in i samhället hålls stängda, och det förlorar alla på.
Därför ska det i vårt svenska hem inte finnas något ”upstairs” och ”downstairs”. Alla bidrar, alla
är viktiga, och alla ska känna att vi vill att de ska lyckas, och att de har sitt hem och sin framtid här
i Sverige.

Vi vill investera 50 miljoner årligen i utökade, öronmärkta resurser för
rättsväsendet att följa upp och beivra skattebrott. Det är stora belopp som
osolidariskt undanhålls det gemensamma och som rätt använda skulle
kunna förändra livet för människor och natur i Sverige till det bättre.

Trygghet bygger på att samhället är
säkert, men också på att vi känner tillit
till varandra.

Det drar en auktoritär våg genom Europa och många övriga länder i
världen. Reaktionära krafter försöker rulla tillbaka de senaste decenniernas
landvinningar för hbtq-personer, för feminism och för mångfald och
internationell solidaritet. Inför detta hot får vi inte vara naiva. Detta är inte
bara en ny blomma i den demokratiska åsiktsbuketten, utan ett kvävande
ogräs vars syfte är att tysta det fria ordet och ta över trädgården.

Den reaktionära, antidemokratiska vågen har tagit två skepnader: I Europa
syns den i högerextrema partier och våldsrörelser. I Mellanöstern och
Asien syns den oftare i formen av partier och rörelser som rättfärdigar sin existens genom extrema och
våldsamma tolkningar av islam. I båda fallen rör det sig om krafter som söker inflytande även i Sverige, och
som vi ska verka för att bekämpa på demokratisk väg.
Ingen människa föds extrem. De allra flesta vill inte bli extrema. Det bästa botemedlet är därför delaktighet
i samhället, bra utbildning som är anpassad för dem som varit i eller nära extrema miljöer och ett värdigt
arbete att gå till.
Men när det inte räcker vill Socialdemokrater för tro och solidaritet investera två miljarder per år i kampen
för demokratin, med fokus på att förebygga nyrekrytering till extremistiska grupper, kunskapscentrum som
skapar och distribuerar samhällsinformation för demokrati och förser beslutsfattare på alla nivåer med
information för inkluderingsarbete och motverkande av extremisering, ökade resurser till dialogpolisarbete
gentemot grupper som riskerar att extremiseras, en fond för stöd till verksamheter som med demokratiska
metoder motarbetar extremism och extremisering, och anslag för forskning på kopplingen mellan social
utsatthet, utanförskap och extremisering, med fokus på att formulera hur extremisering kan förhindras.
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För att bekämpa gängkriminaliteten behöver tre viktiga pusselbitar samverka: Rekryteringen till gängen
måste stoppas genom sociala åtgärder som knyter unga i utsatta områden närmare samhället och ingjuter
framtidshopp och en känsla av tillhörighet i samhället. Det kriminella beteendet måste beivras och
förhindras med effektivt polisarbete och en kriminalvård som inte låter förövare göra gatorna otrygga.
Slutligen måste det finnas en väg in i samhället igen, som tillåter kriminella att komma vidare med sina liv.
Den dörren måste samhället ständigt hålla på glänt, och det ligger i det gemensammas intresse att göra vägen
tillbaka lätt att vandra för den som menar allvar med sin vilja att lämna kriminaliteten.
Brott ska beivras, men brottslingar är människor och människor behöver varandra. Därför vill
Socialdemokrater för tro och solidaritet investera 400 miljoner per år i en fond som ska bevilja medel för
att underlätta vägen tillbaka i samhället för människor som upprepade gånger dömts till fängelsestraff. Dessa
medel ska gå till anskaffande av bostad, samtalsstöd, missbruksvård och handledning, praktisk hjälp med
jobbsökande och andra åtgärder för att förbättra de psykosociala villkoren och maximera chanserna för en
lyckad återgång till ett meningsfullt liv i samhället.

EU-medborgare som tigger i Sverige är djupt utsatta och riskerar att utnyttjas av kriminella. De upprättar
ibland lägerplatser på andras mark, vilket är hälsofarligt för dem själva och skapar otrygghet och otrevnad
för andra boende i områdena, liksom komplikationer för markägaren.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill därför investera 200 miljoner kronor per år till stöd för
kommunerna att upprätta enkla, ordnade boenden för de, högt räknat, cirka 4,500 tiggande EUmedborgarna i Sverige. I första hand ska kommunerna se efter boenden i tillgängligt lägenhetsbestånd, i
andra hand höra efter i civilsamhället efter tillämpliga lokaler såsom kursgårdar och föreningsstugor. I sista
hand ska kommunerna tillhandahålla boende i barack. Men alla ska ha ett boende, och boendet ska vara
utgångspunkten för en väg ut ur tiggandet.
Dessa EU-medborgare får ett drägligt boende med möjlighet att möta grundläggande behov, och därmed
också mer tid och energi att lägga på studier och praktik som kan främja ett framtida jobbsökande. Polis
och sociala myndigheter vet var de bor och kan inkludera dem i sin planering så att missförhållanden eller
kriminellt utnyttjande snabbt kan upptäckas och beivras av samhället. När boendet sker i kommunernas
lokaler får sociala myndigheter möjlighet att gå i dialog med de utsatta EU-medborgarna, och har en position
att uppställa förpliktelser i form av efterlevnad av ordningsregler, renhållning, ordnade studier eller praktik,
samt att de inte vistas längre i landet än de har tillåtelse till enligt Schengen-avtalet.
Därtill slipper markägare få sin mark ockuperad, och samhället sparar in på merkostnader för vräkande,
sanering av nedskräpning och i förlängningen även polisinsatser mot organiserade ligor, vilka får svårare att
kontrollera utsatta EU-medborgare när dessa har rum i kommunens egna boenden. Så skapas mervärde i
flera led i en synlig och laddad fråga, till en blygsam kostnad för samhället.
Detta är också en viktig symbolisk fråga som låter oss som socialdemokrater visa styrkan hos vår ideologiska
övertygelse: Frihet under ansvar, individens samtidiga rättigheter och skyldigheter gentemot samhället, och
en optimistisk grundsyn på våra medmänniskor, oavsett var de befinner sig i livet.

Kunskap om svenska är en grundläggande pusselbit för att ta sig fram i samhället, och det vore ett svek mot
nya svenskar att inte ge dem de bästa verktygen de kan få för att bygga sig sin framtid här.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill avsätta två miljarder årligen till att reformera SFI-verksamheten
med fokus på fler lärare liksom på extra resurser för att hjälpa studerande med behov av särskilt stöd, och
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tidigare undervisningsstart för den som kommer till Sverige. SFI ska bli bättre på att möta elever där de står.
Människor med skilda bakgrund ska få den undervisning de själva bäst gagnas av. Forskningen visar tydligt
att språkinlärningen underlättas väsentligt av studier både i modersmålet och i det nya språket, och denna
insikt bör också ha genomslag i SFI:s verksamhet.
I samarbete med Arbetsförmedlingen ska SFI-skolor finna praktikplatser där elever får möjlighet att träffa
andra svenskar, träna språket och få fler och bredare sociala sammanhang.

Sommarmånaderna är tiden då många unga i högstadie- och gymnasieåldern i utsatta områden går sysslolösa
och understimulerade, och riskerar att dras till kriminella miljöer eller ägna sig åt aktiviteter med hög risk
för att söka spänning och bekräftelse.
Tro och solidaritet vill investera sju miljarder per år i en sommarjobbsgaranti med sex timmars arbetsdag i
två sommarmånader per år för alla de cirka 450,000 personer som studerar sista året i högstadiet samt på
gymnasienivå i Sverige, som en bonus och uppmuntran från samhället för att de fortsätter sina studier, och
för att ge inte minst unga i utsatta områden värdiga och stimulerande sommarmånader och dessutom en
extra slant i plånboken.
Sommarjobbsgarantin leder till mindre sommarkriminalitet och lägre anslutning till de kriminella gängen,
större incitament att fortsätta studera, och ger många unga en första smak på arbetslivet, viktiga första
kontakter och även hjälp att orientera sig inför sina framtida yrkesval. Dessutom blir dessa arbetsplatser
möjligheter för unga från olika delar av samhället att mötas och lära känna varandra.
I vårt växande hem ska det vara naturligt att alla bidrar, att alla som kan jobba ska få jobba, och att alla ska
känna att de hör till!

Med sommarjobb får fler unga meningsfulla somrar, egna pengar och värdefulla
kontakter för framtiden.

Genom fler fritidshem med pedagogiskt utbildad personal i utsatta områden höjer vi livskvaliteten för unga
som i många fall bor trångt hemma och har svårt att få studiero. Fritidshemmen erbjuder både roliga och
utvecklande aktiviteter för unga, men också viktig hjälp med läxläsning. Fritidshemmen får också ett
tydligare uppdrag och resurser att vara en kontaktyta för unga som behöver få hjälp av samhället, till exempel
för att stå upp emot kontrollerande familjer. Fritidshemmen ska vara stimulerande och trevliga, och därför
är det viktigt att de är upprustade och inte eftersatta.
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Idag investerar Sverige 17 miljarder om året i fritidshem i hela landet. Vi vill ta pengar som annars hade
försvunnit till skatteparadis och investera ytterligare 3 miljarder om året i de unga som ska bära vår framtid.

Patriarkalt våld drabbar främst kvinnor, men ofta också hbtq-personer, och i förlängningen även männen
själva. Det brukar sägas att patriarkatet är en mekanism som gör så att kvinnor saknar makt och pengar och
män blir ensamma och deprimerade. Socialdemokrater för tro och solidaritet utgår från en feminism som
inte handlar om att trycka ner män, utan om att lyfta upp kvinnor och andra grupper som drabbas av
patriarkatet, att kritisera skadliga och kärlekslösa normer och befria alla oavsett kön till att leva mer rättvisa
och öppna liv.
Därför vill vi investera 2 miljarder om året, fördelade på följande vis:
20 miljoner till en omfattande sanningskommission i kölvattnet av #metoo, med uppdrag att granska den
skeva maktordningen mellan könen på samhällslivets olika områden, från sporten till kulturlivet till
arbetslivet till de religiösa församlingarna till politiken, med syfte att ge underlag till fler skarpa förslag för
ett verkligt jämställt samhälle.
200 miljoner per år till Sveriges kvinnojourer.
295 miljoner per år i ökade anslag till den nya Jämställdhetsmyndigheten.
500 miljoner per år till polisen för arbete mot sexuellt våld och brott med patriarkala förtecken.
1 miljard per år till ett nationellt kunskapscentrum som ska informera om och förse med strategier för att
bekämpa sexuellt våld, sexköp och sextrakasserier på arbetsplatsen, med särskilt fokus på att arbeta för
trygghet och livsmöjligheter för kvinnor som tillhör utsatta etniska och religiösa minoriteter.

Det är orätt att tvinga asylsökande att leva som nya i ett främmande land utan att få förenas med sin älskade,
sina barn, i somliga fall syskon eller mor och far. Familjeåterförening ska vara en självklar rättighet i Sverige,
för där man har sin familj, där har man också sitt hem och sin framtid. Så ger vi människor hoppet åter, och
med hoppet viljan att förändra och förbättra den egna situationen. Det är välkänt att familjen är
livsnödvändig för lyckad integrering.
Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet stärka familjeåterföreningen i asylpolitiken, och
investerar 2 miljarder per år för att täcka de ökade initiala kostnaderna för samhället.
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Vår vackra och rika natur har burit oss i generationer och är en grundläggande del av erfarenheten
av att leva i Sverige – från allemansrätten till de magiska juninätterna. Miljön ska inte längre få vara
debattens dåliga samvete. Istället vill vi påminna om de starka kärleksband till naturen som redan
genomsyrar vår kultur och historia.
Vi vittnar om ett lyckligare och hälsosammare framtida Sverige, där miljön inte är ett särintresse
utan den allt genomsyrande förutsättningen för allt politiskt arbete. Vi skapar en ljusnande framtid
genom att fortsätta att göra det som vi redan är så bra på: Tekniska innovationer, ekonomiska
satsningar och ett samhällsbygge som inkluderar och stärker alla.

Östersjön är ett världsunikt innanhav som i decennier har dragits med allvarliga miljöproblem i form av
övergödning och bottendöd. Vi riskerar att beröva våra barn och barnbarn det innanhav som har utgjort en
pulsåder för Sverige med generationer av handel, fiske och sjöfart.
Även ur ekonomisk synvinkel är nuvarande utveckling ett ohållbart långsiktigt slöseri. Beräkningar visar att
ett friskt Östersjön med ett förnyat fiskbestånd och ren havsmiljö skulle innebära tiotusentals nya
arbetstillfällen runtom Östersjöområdet, inte minst i Sverige.
Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet med stöd i den senaste marinbiologiska forskningen
investera 11 miljarder över fyra år i ett övergripande syresättningsprojekt som beräknas helt kunna återställa
Östersjöns samtliga döda bottnar och på sikt ge oss tillbaka ett rent, levande och fiskrikt innanhav, till glädje
för näringsliv, turister och boende i hela regionen. Överskjutande pengar i budgeten ska gå till ytterligare
projekt för att säkra det marina livet längs våra kuster.
Vår svenska natur har försörjt oss i årtusenden. Det är dags att vi ger något tillbaka.

Bekämpningsmedel i jordbruket har bidragit till att på bara några decennier decimera Europas
insektsbestånd, som är livsviktigt för hela näringskedjan. Flera somrar i rad har vi även haft stora problem
med sjunkande grundvattennivåer på flera håll i landet. Många odlingar är vattenintensiva och bidrar till
problemet. Men med effektivare vattenanvändning kan vi skydda vårt viktiga grundvatten.
Sveriges matförsörjning ska inte bara förse alla med god och näringsriktig mat. Den ska också vara långsiktigt
hållbar för att inte göra åverkan på vårt växande hem. Därför vill vi investera en miljard kronor per år under
fyra år i forskning på framtidens hållbara matproduktion, för att minimera vattenanvändningen och minska
behovet av bekämpningsmedel. Särskilt permakultursystem och vederhäftiga lösningar för energieffektiv
urban odling ska premieras, liksom forskning i hur vi skapar längre produktions- och konsumtionskedjor
som håller material i omlopp längre, liksom forskning i hur vi minskar det omfattande matsvinnet.
Trenden i världen går mot allt större megastäder som gör allt större ekologiska avtryck, samtidigt som
medvetenheten om vikten av hållbarhet stiger. I förlängningen måste matodling börja ske närmare
konsumenterna, inte minst i storstadsregionerna, för att minska transporter och därmed även matkostnader
och utsläpp. När Sverige satsar på forskningen kommer vi därmed också på sikt att stärka en allt viktigare
exportindustri för grön teknik.
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Till följd av kärva bostadsmarknader i våra tre storstadsregioner har vi fått en växande grupp fjärrpendlare,
såväl studenter som arbetstagare, som behöver flera olika resekort och därmed får dubbla reskostnader. Det
ska inte kosta extra att resa miljövänligt när man arbetar och bidrar till Sverige, bara för att bostadspolitiken
inte har fungerat under åtta viktiga alliansår.
Människor med lägre inkomster i utsatta förortsområden långt ifrån centrum behöver ökad frihet att ta sig
runt i städerna och blir mindre bundna till sin förort. Det bidrar till att bryta segregationen, men också till
möjligheter såsom jobbsökande och rekreation. Det är en frihet som alla har rätt att känna.
Därför vill Tro och solidaritet öka den skattefinansierade delen av intäkterna till kollektivtrafiken med nio
miljarder per år, fördelat på våra tre storstadsregioner. Insatsen ska främst synas på priset för att åka
kollektivt, och förmå fler att välja miljö- och bullervänlig kollektivtrafik.

Det ska vara billigt att göra rätt, och med solpaneler får
fler svenskar större inflytande över den egna
energiförsörjningen, och blir mer oberoende.
Socialdemokrater för tro och solidaritet vill investera
ytterligare 1,1 miljarder per år på att subventionera inköp
och installation av solpaneler.
1Solpaneler gör det billigt att göra rätt, och ger människor
större makt över sin egen energiförsörjning.

För många är det svårt att bo på landet och få njuta av den livskvalitet som närhet till naturen eller
småsamhälleslivet innebär, och samtidigt kunna arbeta. Fortfarande är det så att de flesta arbetstillfällen
finns i tätorterna.
Det ska gå att leva i hela Sverige, annars kan inte hela Sverige leva. Därför vill vi investera 1,25 miljarder per
år i särskilda subventioner för resor för den som bor i glesbygd och arbetar i tätort.
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När omvärlden är säker så är Sverige säkert. Ett led i en proaktiv försvarspolitik som går hand i hand med
den reaktiva militära politiken är att bidra till demokratisk utveckling och social stabilitet i oroshärdar i
världen. Så bygger vi för fred istället för att rusta för krig. På sikt är den säkerhetspolitiska ambitionen att
uppnå ett tillstånd där försvarsanslagen kan minska till följd av ett alltmer avspänt världsläge och en minskad
hotbild mot Sverige och våra nordiska och baltiska grannar.
När det finns hopp om förbättring och fred i hemlandet tvingas också färre rota upp sin tillvaro och söka
skydd i andra länder. När fler unga förmågor med mycket att tillföra känner frihet och trygghet att stanna,
får utsatta länder lättare att upprätthålla en positiv utveckling. Länder där kvinnor har mer makt är fredligare
mot sina grannar, är stabilare demokratier, har mer social rättvisa och får lägre födseltal och
spädbarnsdödlighet.
Därför vill Socialdemokrater för tro och solidaritet inrätta en särskild myndighet för fred och framsteg,
under Utrikesdepartementet, med en budget på fyra miljarder per år, och uppdraget att i samordning med
SIDA genomföra investeringar i demokratifrämjande åtgärder och sociala insatser, främst genom att öka
flickors och kvinnors makt och självbestämmande genom utbildning och stöd till arbete för reproduktiv
hälsa och säkra aborter. Fokus på arbetet ska inte ligga på monetärt bistånd utan på projekt som bidrar till
större frihet och fler möjligheter för individer, särskilt i instabila eller repressiva länder och samhällen. Detta
ska ske genom att lämpliga delar i PGU – Politik för Global Utveckling – dammas av och tillämpas.
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…om inte astronomiska belopp ständigt dränerats från vår gemensamma ekonomi. Istället för ett rent och
fiskrikt innanhav har vi fått en finansiell adel. Istället för gratis läxhjälp för våra barn har vi fått en
skuggekonomi för de mest privilegierade. Istället för historiska satsningar på kvinnofrid och kvinnors
utveckling i världen, har vi fått skatteparadis där fantasisummor ligger overksamma.
Sammanlagt har vi här lagt fram generöst tilltagna reformer för 184 miljarder kronor över en fyraårsperiod,
reformer som vi tror skulle stärka Sverige för framtiden och utgöra viktiga svar på några av samtidens mest
brännande frågor. Betydligt mer ändå skulle kunna göras om vi dessutom fick bukt med den svarta
arbetsmarknaden, där stora belopp försvinner.
Med vår bonusbudget vill vi illustrera hur stort svinnet är genom att ge ett stort antal konkreta exempel på
vad dessa pengar skulle ha räckt till. Vi vill också visa vad våra prioriteringar är i Socialdemokrater för tro
och solidaritet, under den viktiga valrörelsen 2018.
Det är dags att en gång för alla göra upp med det systematiska och omfattande skattesmitandet som dränerar
inte bara vår gemensamma ekonomi utan också våra möjligheter att göra nya och viktiga satsningar, för
demokratin, för miljön, för sammanhållningen i vårt gemensamma hem och för en framtid som vi kan se
fram emot.
Din röst är viktig, dina åsikter räknas. Du kan förändra, men bara om du organiserar dig. Ingen är stark
ensam, men är vi många som drar åt samma håll finns det inget vi inte kan göra. Vårt löfte till dig är detta:
För en progressiv, rättvis och solidarisk socialdemokrati, för ett grönskande gemensamt hem och för ett
rättvist, jämställt och hållbart Sverige. Vill du, så kan vi!
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