
Frågor och svar:

42 frågor, 42 svar

under utarbetande - välkommen med synpunkter:
jan.milld@sverigedemokraterna.se

Om brottsbekämpning



1.  Är Sverige idag en rättsstat? Har vi rättssäkerhet?

Innebörden av en rättsstat är tvåfaldig:
a) Den som begår brott blir straffad.
b) Ingen straffas oskyldig, och lagen gäller lika för alla.

Det finns i praktiken här en skala, där Sverige inte i tillräckligt hög grad kan sägas 
vara en rättsstat, eftersom de flesta brott aldrig klaras upp och polisen ofta saknar 
resurser att ens göra utryckningar i akuta fall. Det är också ett faktum att vittnen ho-
tas och att många är rädda för att anmäla brott.  Till och med på fängelserna arbetar 
personalen till viss del under hot.

(siffror! uppklarningsprocent respektive andel åtalade och dömda?)

2.  Varför har vi så hög brottslighet?  Varför ökar den?

- Grundläggande är naturligtvis viljan att begå brott. Till denna bidrar dels materialis-
men, dels en överslätande ideologi och en acceptans från samhället.

- Viktigt är också att brott lönar sig. Risken för upptäckt är låg. Även när någon grips 
blir påföljderna ofta ringa. Detta gäller särskilt unga brottslingar.  

- En fristående orsak är invandringen och gränslösheten -en stor del av brottsligheten 
är importerad. Gränslösheten i sig ger också större utrymme för organiserad brotts-
lighet.

3. Hur stor betydelse har invandringen för brottsutvecklingen? 

Den ger en överrepresentation för vissa typer av brott, särskilt våldsbrott.

4. Hur stor betydelse har EU för brottsutvecklingen?

Schengenavtalet och den avskaffade gränskontrollen har stor betydelse. Det ger en 
större manöverutrymme, genom fri rörlighet för de kriminella.

5. Hur ska brottsligheten minskas?  Hur få ned antalet brott?

a) En annan moral och etik, förmedlad av både hem, skola och samhälle i övrigt. 

b) Fysiska hinder av olika slag: lås, stängsel, vakter osv.

c) Större risk för upptäkt, större risk att åka fast: kameror och bevakning. Punkt-
markering av de mest brottsbenägna. DNA-register mm. Bättre samordning myn-
digheter emellan.
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d) Märkbara påföljder, utan dröjesmål.  Sammanläggning av mindre brott. Ingen au-
tomatiskt halverad strafftid. Längre och hårdare straff vid upprepad brottslighet. Straf-
farbete, spartanskt på fängelserna. 
Inburade tills offret återställt.

e) Internering, dvs inkapacitering för att skydda samhället av de grova brottslingar 
som inte visar någon vilja att sona sina brott eller avbryta sin brottskarriär.

f) Brottslingar med utländsk bakgrund får avtjäna sina straff i fängelser, leasade i 
Baltikum.
Utvisningar konsekvent utdömda och verkställda vid grova brott av utländska med-
borgare.
Restriktivitet med beviljande av svenska medborgarskap, så att fler av de kriminella 
kan utvisas.
Erbjudanden om förkortad strafftid till den som lämnar Sverige och tar med sig hela 
familjen, samt utfäster sig att aldrig återvända.

6.  Vad kan göras för att komma åt orsakerna bakom  brottslighet-
en?  Vilka förebyggande insatser kan göras?

Tidiga och snabba sanktioner. Samordning myndigheter emellan. Motverka brottskar-
riärer. Ingen åldersgräns. Målsmans ansvar. 

Minskad invandring och bättre utlänningskontroll.

Avskräckning genom större upptäcksrisk och kännbara straff.

6. Brottsoffret i centrum - vad ska det innebära konkret?

Gottgörelse. Skadestånd ska drivas in från den skyldige.

Se till det ändamålsenliga för att motverka fler brott.

Utvisningar som regel - ompröva barnkonventionen  om “barnens bästa”!

7.  Vilka brott vill SD bedöma strängare?

Våldsbrott.  Mord ska ses som mord.
Vid upprepad brottslighet - tredje gången gillt!

8. Några brott som ska bedömas mildare?

Odalrunor och liknande “hatbrott”.
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9.  Varför utdöma fängelsestraff?

Rättvisa åt offret. 

Avhållande från ytterligare brottslighet under fängelsetiden.  

Avskräckning från nya brott. 

10. Ska frigivning ske efter halva tiden?

Nej, inte med någon automatik. Men vid gott uppförande och visad insikt av att ha 
något att sona, dvs med låg återfallsrisk, ska fängelsetiden kunna avkorta

11. När ska utvisningar ske? 

Alltid, när fängelse ingår i straffskalan.

12. Ska svenska medborgare kunna utvisas?

Ja, när det finns dubbelt medborgarskap.

Dessutom ska vi vara restriktiva i beviljande av svenska medborgarskap!

13. Hur undvika att utvisade återkommer?

DNA- och fingeravtryck, i båda ändar.  Utlänningskontroller.

14. Ska mördare kunna slippa straff genom att dömas till rätts-
psykiatrisk vård?  Ska de kunna friges efter friskförklaring?

Nej!  Innan rättspsykiatrisk undersökning görs ska eventuellt fängelsestraff utdö-
mas.  Undersökningen får sedan avgöra om vistelse ska ske i fängelse eller på sluten 
klinik. 

Har vederbörande plöstligt tillfrisknat - efter att tidigare bedömts vara sjuk - ska 
överföring ske till fängelse.

15. Hur ska alla få plats i häktena och fängelserna?

Leasa i öst. Mer spartanska vistelser i Sverige. Bonussystem.

16. Hur kan fängelsevistelser göras billigare?

Mindre av bekvämligheter, enklare mat.
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17.  Vilka ska vara de ekonomiska villkoren för intagna?

Lägre dagpenning, och vad de får in ska först gå till att betala utdömda skadestånd.

18.  Vilken frihet ska fångarna ha?  Ska de få se på TV,  ha tillgång 
till telefon, internet och e-post?

Bonus-system. Något för något - de ska förtjäna det.

19. Ska permissioner förekomma?

Ytterst sparsamt, se ovan.

20. Hur ska rymningar stoppas?

Påföljder, påbackning efter rymningsförsök!  

Inget kompisskap med vakterna. Inga kvinnliga vakter bland manliga fångar.  

Målet ska vara rymningssäkra fängelser.

21. Hur ska hotbilden mot fängelsepersonal mötas?

Inga personuppgifter ska komma ut om vakterna.  

Ingen fysisk kontakt.

22. Hur göra med grova återfallsförbrytare? Ska interneringsstraf-
fet återinföras?

Tredje gången gillt - skydda omvärlden. Ja, återinför interneringsstraff, dvs inlåsning 
utan tidsgräns för de farligaste våldspersonerna.

23.  Vilket stöd ska ges åt fångar som “muckar”? Hur minska an-
delen återfall?

Anställning på Samhall.  Punktmarkering av polisen.

24.  Vilka åtgärder ska samhället möta unga förbrytare med? Ska 
straffmyndighetsåldern sänkas?

Ja, sänk till 15 år. Det måste bli snabba och märkbara påföljder även för yngre. 

Målsmansansvar. Skicka ut hela familjen om de ej är svenska medborgare.

2                                              Frågor och svar om brottsbekämpning                                       5



25. Ska viss fångvård utlokaliseras till andra länder?

Ja!

26. Ska kriminalvården få mer resurser?

Bara om nödvändigt - i första hand ska verksamheten effektiviseras.

27. Ska kriminalvården omorganiseras?

Delvis, ja. Utlokalisering. Inget kompisskap.

28. Ska domstolsväsendet få mer resurser?

Nej, men heller inte mindre. Resurserna kan inte behöva räcka även till behandling 
av asylansökningar.

29. Ska domstolsväsendet omorganiseras?

Effektivisera. Inga 12 veckors semester. Se till att alla närvarar vid en förhandling.

30. Hur ska vi få fler nämndemän, fler unga eller medelålders 
bland dem? Ska deras ersättningar höjas?

Låt andra än bara de sju riksdagspartierna nominera nämndemän. 

31. Hur ska vittnesskyddet förbättras?

Dels högre straff för hot mot vittnen, dels satsning av polisresurser för att få fast dem 
som hotar.

Dessutom ska vittnen, när riskfaktorn är hög, ha rätt att framträda anonymt.

32. Hur ställer sig SD till “nolltolerans” mot brottslighet?

Odelat positiv. Genom att “stämma i bäcken” kan ett annat samhällsklimat skapas 
och avancemang till grövre brottslighet motverkas.

33. Hur kan sannolikheten för upptäckt och gripande vid brott 
ökas?

Mer polisresurser. Punktbevakning av de värst kriminella. 
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Domstolsväsende och straff som gör gripanden meningsfulla. 

Ett annat samhällsklimat, med aktiva och ansvarstagande medborgare.

34. Hur öka andelen uppklarade brott?

Mer polisresurser, snabbare behandling, klarare prioritering. 

35.  Varför fungerar inte polisväsendet bättre?  Ska polisen omor-
ganiseras? Hur? Decentraliseras? Centraliseras?

Både - och. Polisen ska kommunaliseras, samtidigt ska fdet innas en effektiv nationell 
samordning mot maffiabrottsligheten. 

Lärdomar inom ett polisdistrikt måste förmedlas vidare till övriga, t ex för hantering 
av brott mot medborgerlig frihet

36. Ska polisen få mer resurser?

Ja. Och rena kontorsuppgifter kan skötas av kontorspersonal.

37. Ska polisen få större befogenheter?

Ja,delvis. En misstänkt brottsling, eller en brottsling tagen på bar gärning, ska kunna 
hållas kvar längre. 

En bil fylld med sannolikt stöldgods på väg ut ur Sverige ska kunna stoppas, även om 
man inte kan bevisa var det är stulet.

38. Ska brottsprovokation vara tillåten?

Ja, i vissa fall (??)

39. Hur ställer sig SD till medborgargarden?

I första hand ska det finns nog med poliser för att stävja brottsligheten.  Medborgar-
garden kan utgöra ett komplement, särskilt i glesbygd. De kan bevaka, upptäcka brott 
och samla information. I akuta fall ska de tillfälligt kunna gripa brottslingar.

40.  Vilka krav kan ställas på en justitieminister?

Att han mer bemödar sig att faktiskt nedbringa brottsligheten än att försöka prata 
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bort problemen och göra sig bra i media. 

Att han i brottsbekämpningen ser till vara som kan vara ändamålsenligt. 

Att han ställer sig på de hederligas sida, inte på brottslingarnas. 

41. Hur undvika att fängelserna blir “brottsuniversitet”, där de 
äldre och grövre förbrytarna lär upp de yngre?

Klarare segmentering i olika slags fängelser, mer av isolering. Fler mindre fängelser.

42. Åtgärder i övrigt som SD förespråkar, för ökad rättvisa?

- Den av samhället bekostade rättshjälpen ska trappas ned successivt för återfallsför-
brytare. Advokaters påstådda utgifter måste kontrolleras.

- Villkorliga domar ska vara just villkorliga. Vid ett nytt brott ska både det gamla och 
det nya straffet avtjänas fullt ut.

- Vid grova våldsbrott mer flera personer närvarande, där man skyller på varandra 
och det inte kan fastställas exakt vem som gjorde vad, ska kollektiva straff utdömas. 
Minimistraffet för envar ska då vara medhjälp till mord, våldtäkt, misshandel eller vad 
det gäller. 

- - -

Återstående lösa tåtat:

tolkhjälp?

skadeståndsindrivning?

skuldreglering?

konfrontation med offret?
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