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Europa
Med dagens kontinentala och globala utmaningar måste den europeiska
politiken återuppfinna sig själv och anpassa sig till aktuella problem och
utmaningar. Volt anser därför att den europeiska politiken måste vara ett
centralt kapitel. Det är bara genom ett utvecklat europeiskt perspektiv som
gemensamma problem kan tas upp och lösas. Att medborgarnas inflytande
står i centrum för denna utveckling är av enorm betydelse här.

Ge mer inflytande till Europaparlamentet istället för
Europeiska rådet
Som ett första steg mot en mer demokratisk lagstiftningsprocess vill Volt ge
Europaparlamentet rätten att stifta lagar genom initiativrätt. Stärkta av denna rätt
skulle Europaparlamentet äntligen kunna föreslå och diskutera lagar som kommer
direkt från folkets representanter istället för att bara behandla lagförslag från
nationella regeringar och andra EU-organ och de filter det innebär. Ett parlament
bestående av direktvalda representanter utgör det mest lämpade organet för att
konstruera lagar som motsvarar folkets krav och behov.

Begränsa Europeiska rådets inflytande
Tillämpa existerande begränsningar på Europeiska rådet, och eventuellt avskaffa det
helt.
Det Europeiska rådet består idag av medlemsländernas regeringschefer. På kort sikt
anser Volt att dess rättigheter strikt måste begränsas till det som står i fördragen,
vilket innebär att förse “Unionen med den nödvändiga drivkraften för dess utveckling
och definiera de generella riktningarna och prioriteringarna” Det står uttryckligen att
“Europeiska rådet inte ska utöva lagstiftande funktioner”. Det Europeiska rådet ska
därför inte lägga sig i politik på daglig basis utan istället låta direkt folkvalda besluta.
Europeiska rådet förankrar också bilateralt beslutsfattande vilket ger otillbörlig makt
till ekonomiskt starka medlemsländer att köra över mindre eller fattigare
medlemsländer. I linje med vår princip om demokrati stödjer därför Volt
beslutsfattande genom äkta Europeiska överstatliga organ. På medellång sikt
föreslår Volt att Europeiska rådet, i sin nuvarande form, avskaffas helt och hållet.
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Ta fram en grundlag för EU
Vi tror att EU skulle tjäna på att byta ut de existerande fördragen mot en europeisk
konstitution som detaljerar medborgarnas rättigheter och skyldigheter samt
unionens institutionella funktioner och uppbyggnad. För denna konstitution ser vi sju
grundläggande principer den ska omfatta:

● Europeisk republikanism. Volt vill se ett republikanskt styrelseskick för de
europeiska institutionerna där rättsstatens principer tillämpas på alla
medborgare likgiltigt. Medlemsländerna ska vara fria att välja sitt eget
statsskick.

● Representativ demokrati. System där medborgarna väljer representanter
att representera dem anser vi i Volt fungera bäst.

● Parlamentarism. För att upprätthålla demokratiska värderingar och
motverka maktutövningar stödjer Volt parlamentarism. Den verkställande
makten får enbart inflytande från folkvalda representanter.

● Federalism. För att garantera effektiv gemensamt styrande samtidigt som
man respekterar unionens mångfald vill Volt se en federal struktur av EU.
Hur relationen mellan medlemsstater och unionens institutioner ska se ut
behöver definieras i konstitutionen.

● Subsidiaritetsprincipen. Så ofta som det går tror vi att ansvar ska delas ut
till den nivå i det offentliga som ligger närmast frågan. Vi vill se ett Europa
där olika nivåer samarbetar och utbyter erfarenheter, även över
statsgränser.

● Företrädesprincipen. Federala lagar ska stå över medlemsländernas lagar.
Att när rättsliga tvister uppkommer ska det federala rättsväsendet döma
och kan komma att ogiltigförklara specifika lagar, både de federala och
förbundsländernas lagar.

● Majoritetsstyre. I linje med vår ställning för stärkandet av demokratin vill vi
se beslutsprocesser som bygger på majoriteten och vi ställer oss i opposition
till konsensusprincipen. Beslut som exempelvis förändringar i konstitutionen
är undantag och bör beslutas med kvalificerad majoritet.

EMU/Eurozonen och svenskt medlemskap

Euron är den Europeiska Unionens gemensamma valuta. Volt stöder målet att alla
medlemsstater ska införa Euron. Sedan den rådgivande folkomröstningen året 2003,
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där 42,02 % röstat Ja och 55,91 röstat Nej, har denna fråga behandlats som tabu och
som skrivet i sten. Volt anser att det har gått tillräckligt lång tid från
folkomröstningen för att öppna diskussionen på nytt. Att respektera folkets slutliga
beslutsrätt i frågan innebär också att alla som har fått rösträtt sedan
folkomröstningen också ska få säga sitt. Vi anser att behovet för att gå med i
Eurozonen har ökat sedan folkomröstningen. Det borde därför hållas en ny
folkomröstning om att gå med i Eurozonen.

Införanden av Euron sparar växelkursavgifter. Innan euron infördes var kostnaderna

för valutaväxling höga: uppskattningsvis 20 – 25 miljarder euro årligen inom EU. För
alla som har anslutit sig har dessa kostnader försvunnit. Samtidigt, så står Sveriges
export inom EU för drygt 60 %, import för 70 %. Merparten av Sveriges handel
stannar alltså inom EU. Detta kommer gynna alla, konsumenter, näringslivet och inte
minst kommer det underlätta finansiella investeringar.

Euron är idag jämbördig med den amerikanska dollarn som den största valutan vid
internationella betalningar. En gemensam valuta eliminerar valutarisken vid handel
med länder som har Euron som valuta.

En utländsk köpare av svenska produkter måste ta i beräkningen att kronan kan röra
sig åt fel håll. Denna risk måste den svenska leverantören betala för med hjälp av
lägre priser jämfört med en Euro-konkurrent. Svenska bolag har också en själva en
onödig risk med kunder och leverantörer i olika valutor. Sverige anses inte heller vara
en säker plats i kristider eftersom vi är ett litet land, då flyttas pengarna till de större
valutorna som EUR och USD. I kristider får alltså Sverige även hantera att pengar
lämnar landet.

En gemensam valuta gör det enklare att låna till bättre
räntevillkor

Genom Euron har vi hela Unionens ekonomiska och finansiella vikt bakom oss när vi
agerar på den internationella finansmarknaden. Detta har nyligen visat sig vara
mycket fördelaktigt inom EU:s återhämtningsfond där vi lyckades låna stora belopp
gemensamt till goda villkor.

Sverige har inget formellt undantag, men håller sig avsiktligen utanför Eurozonen
genom att inte delta i den Europeiska växelkursmekanismen (ERM II).

Införandet av Euron är ett viktigt steg för framtidens ekonomiska integration inom
Unionen.

Med skapandet av den Europeiska valutaunionen (EMU) övergick ansvaret för
penningpolitiken till den Europeiska Centralbanken (ECB), världens största
centralbank. Vår vision är att alla medlemsländer ska använda den gemensamma
valutan så att vi kan införa de nödvändiga kompletteringarna av valutaunionen,
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såsom en gemensam ekonomisk och finanspolitik.

Vad den europeiska centralbanken beslutar har stor effekt på svenska bolag och
Sverige som nation. Nu fattas dessa beslut helt utan svenskt deltagande. Volt anser
att Sverige bör vara med vid bordet där beslut fattas.

Vi deltar då också i Eurogruppen och kan säkerställa att våra intressen där tillvaratas.

Bekämpa skatteplanering/skatteflykt

EU har styrkan och vikten att bekämpa skatteplanering och skatteflykt detta så
länge det finns en politisk vilja att göra det.

För att stoppa skattebrott och stärka inkomster på en Europeisk nivå som kommer
att bidra till en Europeisk budget, så föreslår Volt att skapa en Europeisk
bolagsskatt. Skatten ska bestå av följande fyra viktiga punkter:

● Skapa ett enat system för att räkna ut skatt i Europa för att göra det svårare
att bryta mot skattelagstiftning. En enad definition för vilka inkomster som
kan bli beskattade behöver introduceras. Lättförståeliga redovisningsregler
som är lika i varje medlemsstat kommer att bestämma hur beskattningsbar
inkomst räknas ut. Lokala företag ska inte behöva konkurrera med stora
multinationella företag som inte betalar samma skatter som de små
företagen. En enad bolagsskatt i EU borde därför vara vårt första steg, men
vi vill se att det ska finnas globalt till slut. Viktigast är gemensamma
definitioner för vad som räknas som forsknings- och utvecklingskostnader,
finansiering av skulder och eget kapital, så väl som avskrivning och
investering. Klara regler för att länka skattebetalningar till inkomst behövs
skapas, men också geografiska regler som låter stater använda deras vinster
inom deras jurisdiktion.

● Introducera en Europeisk minimum bolagsskatt för att bekämpa
skatteparadis. Volt vill ha en minimum bolagsskatt inom EU som kan
användas av EU:s institutioner; medlemsstater kommer kunna lägga till sina
egna nationella bolagsskatter.

● Förverkliga övervakningsmetoder inom stora företag. En fullskalig
granskning av bolagsskatter inom EU:s medlemsstater ska utföras för att
övervaka praxis inom stora företag, främst transnationella bolag, som utförs
med syfte att minska deras skattetryck genom juridiska strukturer utan
något ekonomiskt ändamål. Denna granskning ska bygga på OECD:s BEPS
initiativ och kommer att jobba emot nya skatteflyktsmetoder.

7



● Registrera varje fördelaktig ägare av företag, organisationer och stiftelser .
Skatteflykt är en stor kostnad för samhället och kan därför inte låtas
fortsätta. Ett första steg i att stoppa skattebrott är att registrera offshore
företag, organisationer och stiftelser att registrera deras fördelaktiga ägare
in ett obligatoriskt register.

Gränsbevakning
Att skydda de europeiska gränserna ska vara en exklusiv befogenhet för den
Europeiska Unionen. De nuvarande nationella gränskydden ska bli integrerade i ett
sammanhängande och effektivt europeiskt gränsskyddssystem. EU behöver stödja
alla sina medlemsstater när det är nödvändigt för att beskydda gemensamma
gränser.

Ett fungerande skydd av EU-gränserna är en förutsättning för människors fria rörelse
inom EU. Därför vill vi skapa och stödja ett system som upprätthåller EU-gränsernas
integritet, bekämpar gränsöverskridande brottslighet och garanterar de europeiska
invånarnas säkerhet. Vi vill ha ett EU gränsskyddssystem som tillhandahåller första
mottagandet av asylsökande på ett ordentligt och humant sätt, upprätthåller
europeiska värderingar och tillser att den första kontakten med flyktingar
åskådliggör vad europeiska medborgare står för. I synnerhet föreslår vi följande
punkter:

● Utveckla kapaciteter av en fullt operationell europeisk gränsskyddsbyrå.
Volt främjar utveckling av European Border and Coast Guard Agency utifrån
ett mellanstatligt organ som till en stor del samordnar nationella tjänster till
ett integrerat europeiskt organ med fullt mandat och kapacitet att agera
och reagera. Det europeiska organet ska vara bemannat med sina egna
gränsvakter och utrustning utifrån ny finansiering från EU-budgeten, så att
det agerar oberoende av medlemsstaternas bidrag. Inledningsvis ska det
hålla gemensamma övningar för nationella gränsvakter. Senare ska detta
utvecklas så att nationella strukturer integreras i det europeiska organet för
att undvika ineffektiviteten som orsakas av duplicering.

● Garantera granskning av det europeiska parlamentet. Kompetenser och
budgetar behöver bli förtydligade mellan EU- institutioner och
medlemsstater för att öka transparens, och det ska säkerställas att blandat
ansvar mellan nationella och det europeiska parlamentet ska vara slut. Till
slut ska det europeiska parlamentet ha tydlig parlamentarisk kontroll av
European Border and Coast Guard Agency och den framtida europeiska
gränsskyddsbyrån.

● Garantera skydd av värderingar vid våra gränser. Skyddet av våra gränser går
hand i hand med skyddet av våra gemensamma värderingar. Där får
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människor från hela världen sitt första intryck av Europa. Deras ambitioner
för att bygga ett bättre liv i Europa ska stimuleras av hur vi välkomnar dem;
de ska alltid bli bemötta med respekt och värdighet samt med respekt för
rättssäkerhet. Således ska Europeiska unionens stadga om de
grundläggande rättigheterna vara vägledande för byrån, inkorporerad i dess
uppdrag, efterlevnadssystem och ansvarighet till det Europeiska
Parlamentet.

Få slut på stängda gränser inom Schengen
De pågående gränskontrollerna inom Schengenområdet bör upphöra så snart vi har
en fungerande extern EU-gräns.
Fri rörlighet inom Schengenområdet ska värnas och alla EU-länder även de utan
extern gräns bör bidra till den externa gränsen istället för att blockera de interna
gränserna.

Utöka Europols befogenheter
Samarbetet mellan europeiska poliskårer bör stärkas. Bindande mekanismer bör
skapas för delning av information som är viktig för att bekämpa gränsöverskridande
brottslighet, terrorism och cyberbrott. Europols kapacitet och kompetens för att
bekämpa brottslighet i europa bör stärkas. Långsiktigt vill Volt se Europol utvecklas
till EUs federala polisstyrka. I takt med att Europols befogenheter expanderas måste
även demokratisk insyn och ansvarsutkrävande säkerställas. Europaparlamentet bör
ha insyn i verksamheten. Därför bör en kommitte inrättas och en kommissionär
tillsättas för att ansvara för Europols verksamhet. Medlemsländernas inrikesministrar
bör också involveras.

Ge Europaparlamentet inflytande över utrikespolitiken
Volt anser att Europaparlamentet bör besluta om alla politiska och ekonomiska
sanktioner, inklusive handelsembargon, som EU sätter in mot tredje parter.

Minska beroendet av utländsk naturgas
Volt vill minska EUs beroende av fossila energikällor, speciellt utomeuropeisk olja och
naturgas. Detta är extra relevant för att minska EUs energiberoende mot Ryssland
och skydda vår självständighet.

Skapa en Europeisk försvarsmakt
Volt vill skapa en gemensam Europeisk försvarspolitik, med målet att inrätta en
europeisk försvarsmakt. En enad europeisk försvarsstyrka är nödvändig för att
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garantera EUs och dess invånares säkerhet i en allt mer osäker värld. En gemensam
försvarsmakt hade gjort europeiskt försvar mer effektivt i sin verksamhet och
minskat kostnader. Volt vill även främja en gemensam försvarskultur, där nationell
säkerhet och kontinental säkerhet är ihoptvinnade och där den europeiska
försvarsstyrkan är enad i en europeisk kåranda.

Integration

Sverige har välkomnat många människor in i landet men inte in i samhället.
Detta måste vi bli bättre på.

Bebyggelse

Blandade bebyggelse bör inta en framträdande roll i framtida stadsplanering . Volt
vill motverka fysiskt och ekonomiskt segregerade områden genom blandade
bostadstyper. Områden där enbart billiga lägenheter byggs uppmuntrar segregation.
Vi siktar därför på att i detaljplaner bryta upp segregerade områden med ett större
utbud av olika boenden i alla områden.

Skola

Volt vill begränsa kön i fritt skolval till max ett år och inte tillåta religiösa friskolor.
Volt tycker att det är viktigt att förenkla godkännande av utbildningar från
hemlandet. Utbildning inom EU ska vara helt likställd en motsvarande svensk
utbildning. Utbildning utanför EU ska lättare kunna tillgodoräknas som en
motsvarande svensk utbildning.

Medborgarnas deltagande

Volt vill främja att fler med utländsk bakgrund söker sig till yrken inom socialtjänst,
skola och polis. Det ska rekryteras lokalt i utsatta områden och medborgardialoger,
dvs regelbundna dialoger mellan politiker och lokalbefolkningen, ska införas.
Vi vill uppmuntra socialt entreprenörskap. Exempelvis kan jobbmässor ordnas där
sociala företag får presentera sin verksamhet. Dessutom är ökad stöd till föreningar
en viktigt pelare för att möjliggöra meningsfull sysselsättning.
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Klimat och miljö

I en tid när temperaturen stiger och arter dör ut samtidigt som vi inte har
någon planet B så är det uppenbart att klimat och miljö hör till våra absolut
viktigaste frågor.

Stoppa subventioner för fossila bränslen

Dessa subventioner hindrar den gröna övergången och bör istället dirigeras åt
medborgare för att kompensera för högre kostnader, och för att finansiera EUs gröna
omställning.

Utsläppshandel och koldioxidskatter

Volt vill täcka 100% av EUs utsläpp med två effektiva verktyg: ett utökat
system för utsläppshandel, baserat på det nuvarande europeiska “Emissions
Trading System” (ETS), samt en komplementerande koldioxidskatt för de fall
där en sådan skatt är ett mer effektivt system.

Utöka ETS (handeln med utsläppsrätter)

Volt vill utöka ETS (handeln med utsläppsrätter) till att täcka minst 90 % av alla
utsläpp inom EU.

2019 täckte ETS endast 45 % av alla utsläpp inom EU av EU:s handel med
utsläppsrätter. Det nuvarande systemet inkluderar exempelvis inte alla former och
användningar av fossila bränslen, andra exempel som inte täcks av systemet är
landanvändning, skogsbruk eller godstransport via fartyg, och många aspekter inom
flygsektorn har fått undantag från ETS.

Koldioxidskatt

Volt vill införa en koldioxidskatt för de områden där en sådan skatt är mer effektiv
eller rättvis.

Vissa väldigt fragmenterade industrier kan exempelvis få en oproportionerlig
administrativ börda av ett expanderat ETS, där kan en skatt passa bättre.
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Volt stöttar även det föreslagna “Carbon Border Adjustment System” som inför tullar
på utsläpp associerade med produkter från utanför EU, för att se till att bolag inte
flyr EU pga utsläppsavgifter.

Användning av intäkterna från utsläppspriser

Volt vill använda intäkterna från utsläppspriser på tre sätt

● Kompensera medborgare för högre konsumentpriser från högre
utsläppspriser med direkta utbetalningar. Detta är en vitt rekommenderad
modell som framgångsrikt har införts i Schweiz och Kanada.

● Inrätta subventioner för hållbara  produkter och investeringar som kan hjälpa
individers övergång till en mer hållbar livsstil.

● Direkta statliga investeringar i grön forskning och infrastruktur, exempelvis
inom framtida energiteknologier eller utbyggnad av Europatäckande elnät.

Intäkter bör spenderas i samma land där de kommer ifrån för att hindra oförutsedd
finansiell återdistrubitering mellan EU-länder. Subventioner finansieras direkt av
koldioxidskatt och kommer därför att fasas ut i samband med att ohållbara bränslen
fasas ut.

Transportsektor

Inom transportsektorn har Volt olika förbättringsförslag vilka kommer gynnas av den
gröna omställningen.

Väg

● Förbjud försäljning av fossila bränslen till vägtransporter 2035. Detta är inte
ett förbud mot försäljning eller användning av förbränningsmotorer så länge
som de drivs av biobränslen eller hållbart producerade syntetbränslen.

● Förbjud försäljning av dieselbilar 2040, om inte tekniken för avgasrening
förbättras avsevärt.

● Stöd utvecklingen av elvägar, vägar som kan ladda bilar, och utvecklingen av
sammanhängande laddstationer där det ska vara lika enkelt att betala som
en vanlig bensinmack.

● Satsa på kollektivtrafiken, särskilt på landsbygden.
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● Skapa ytterligare incitament till att investera i en elbil med särskilda
parkeringsplatser och mer laddinfrastruktur.

● Sänk bashastigheten i tätbebyggda områden till 30 km/h för att minska
partikelföroreningar och trafikolyckor.

Järnväg

● Volt föreslår kraftiga investeringar och subventioner till järnväg, både fjärrtåg,
regionaltåg och godståg.

● Volt vill satsa på fler och förbättrade förbindelser med nattåg, både nationellt
och internationellt.

● Volt vill satsa på ett gemensamt europeiskt tågsystem. Ett tågsystem som

binder samman alla europeiska länder med standardiserad spårvidd etc.

Flyg

● Ta bort skatteundantagen på flygbränslen men med rabatter för
medborgare som bor på avlägsna områden, såsom exempelvis Norrland och
Gotland.

● Förbättra lagstiftning för biljettförsäljning exempelvis genom att tillåta
namnbyte på biljetter.

● Ta bort “frequent flying programs”.

● förbättra/effektivisera byten från flyg till tåg och tvärtom.

Markanvändning

Hållbarhet måste prioriteras när det kommer till skogs-, torvs- och jordbruk för att
fånga koldioxid och skydda vår natur. Jord- och skogsbruksmetoder måste ställas om
för att reducera koldioxidutsläpp och bevara våra naturliga landskap. En viktig del i
detta är att återställa våtmarker för att stoppa koldioxidläckaget som de annars
genererar. För att skydda våra våtmarker så måste vi införa ett stopp på torvbrytning
tills vi har en heltäckande lagstiftning för att skydda våra unika landformationer.
Vidare måste subventioner till ohållbart jordbruk få ett slut och istället prioritera
miljövänliga praxis som minskar behovet för gödnings- och insektsmedel samt
användningen av diesel.

13



Diplomati och klimatåtgärder

Den största delen av världens koldioxidutsläpp sker utanför EU. Därför vill vi använda
EU:s mjuka makt för att nå global koldioxidneutralitet genom diplomati och gröna
handelsavtal:

● Handelsavtal är ett effektivt verktyg för att främja miljöskydd och
klimatåtgärder utomlands genom att göra dem beroende på efterlevnad av
Parisavtalet och övriga miljö- och utsläppsstandarder. Vi motsätter oss
handelsavtal som allvarligt bidrar till miljöförstöring

● Vi vill reglera produkter som driver avskogning av regnskogar, exempelvis
genom att förbjuda palmolja som framställs från områden som tidigare var
regnskog. Dessutom  vill vi främja återställande av regnskog genom
övervakning, reglering och investeringar

● Vi vill verka globalt för att harmonisera prissättning på koldioxid

● Utvecklingssamarbete ska centreras runt klimatskydd genom överföring av
teknik, know-how och bästa praxis för att skapa genvägar för
utvecklingsländer till att bli koldioxidfria ekonomier. Bistånd till
utvecklingsländer ska hålla fast vid FN:s globala mål för hållbar utveckling

Främja etableringen av en cirkulär ekonomi
Volt vill tackla Europas avfallsproblem genom att implementera en cirkulär ekonomi,
det vill säga en ekonomi där återvinning och återanvändning främjas framför slit och
släng.

● Right to repair, Svårigheterna att reparera ens produkter som konsument
skär igenom hela samhället. Allt från hemelektronik till traktorer måste
kunna repareras enkelt. Även oauktoriserade verkstäder bör ges möjlighet
att reparera utan hinder från producenten

● Vi vill hjälpa företag att förflytta sig mot den cirkulära ekonomin,
exempelvis med skattelättnader och snabbare regleringsprocesser.

● Stödja vetenskaplig forskning om lösningar för cirkulär ekonomi

● Cirkulär användning av kritiska råämnen, exempelvis sällsynta
jordartsmetaller, gynnar både ekonomi och klimat. Vi vill främja rättvis
handel, effektiv användning och återvinning av råämnen för att uppnå
hållbar tillverkning.
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● Vi vill skapa en framtid med mindre plastpåverkan genom ökad
medvetenhet,och åtgärder för minskad användning av plastföremål, där
lämpliga och klimatsmarta ersättningsprodukter finns

Övriga punkter inom klimat

● Främja avyttring (divestment) i fossila industrier för EU-medlemsländerna.

● Introducera ny EU-infrastruktur med högspänningsledningar samt
energilagringssystem för att förenkla energitransport över långa avstånd
och mellan länder, samt balansera belastningen på elnäten

● Harmonisera elmarknadens regleringar över Europa

● Uppmuntra stora investerare (banker, pensionsfonder, osv) att ta ut sina
pengar från fossila bränslen och istället investera i klimatvänliga system.

● För att garantera övergången till hållbara energisystem bör en europeisk
myndighet instiftas för att samordna arbeten mellan olika parter och
sammanställa relevant kunskap

● Se till att nybyggda hus är energieffektiva tex bra värmeisolering, främja
hållbara byggnadsmaterial samt effektiv uppvärmning och nedkylning.

● Vi vill också se en generell elektrifiering av transporter genom exempelvis
höghastighetståg och elektrifierade motorvägar

● Motarbeta förorening i haven med hållbart fiske och klimatmedveten
användning av båtar och fiskenät

Lag och ordning

I ett fungerande samhälle behövs lagar och regler och att dessa följs. Därför
är rättsväsendet en väsentlig del av vårt gemensamma samhälle. För att
minska trycket på rättsväsendet och främja rättskipningen vill Volt

● Främja mediering och förhandlingar inom de områden detta passar bättre än
att involvera domstolsväsendet, exempelvis inom familjetvister
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● Prioritera alternativ till fängelsestraff, exempelvis samhällstjänst, för
icke-våldsamma brott

För att motverka korruption inom EU vill Volt

● Utöka OLAFs befogenheter för att bekämpa korruption

● Förbjuda brevlådeföretag

● Utöka system för att skydda visselblåsare

Gränsöverskridande brottslighet
För att bekämpa gränsöverskridande brottslighet vill Volt

● Utöka Europols befogenheter och gör Europol till en fullfjädrad Europeisk
polismyndighet

● Utöka samarbete med polismyndigheter i andra länder

Gängkriminalitet

Förebygga och åtgärda
I stället för att symptom-behandla och ge polisen befogenheter att lösa
gängkriminalitet som redan existerar är vårt fokus på att ta bort incitamenten från
gängen att växa från första början. En person bosatt i Sverige ska aldrig känna att ett
liv inom kriminell verksamhet är bättre än ett liv utanför. Det gäller framförallt för
personer i utsatt läge som nyinvandrade och fattiga. Att behandla kriminalitet som
ett samhällsproblem och inte ett personligt problem, och att lösa det där det skapas,
så finns det mycket lägre behov och press på polis att lösa det efter det har orsakat
problem.

● Förbättra integrationen (Se punkten integration)

● Utöka befogenheterna för socialtjänsten

● Föreningsliv (Helt skattefinansierade medlemsavgifter till barn och
ungdomsidrott)
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● Minska kriminella gängs finansiering genom en progressiv narkotikapolitik

● Sluta skut / GVI (GruppVåldsIntervention) Best practice Malmö och USA.
Förläng i Malmö och testa i fler kommuner för att utvärdera ordentligt om
det har effekt.

Narkotika
Volt vill verka för avkriminalisering av ringa narkotikainnehav samt av bruk. Portugals
framgångsrika progressiva hållning och lagstiftning mot drogberoende har visat sig
vara framgångsrik medans den generellt hårda linjen Sverige har anmanat inte har
fungerat. Narkotikamissbruk ska ses som en sjukdom och inte ett brott. Volt vill
därför driva Portugals linje och avkriminalisera bruk och ringa narkotikainnehav. Att
behandla istället för att straffa.

Dagens svenska narkotikapolitik är inte faktabaserad och kommer inte vara det
förrän det skapas en statlig utredning utan särskilda begränsningar, så som att inte
utreda legalisering. Volt Sverige ser därför positivt på en helomfattande statlig
utredning om svensk narkotikapolitik och dess konsekvenser.

Migration

Volts definition av ’Migration’ innefattar alla individer som frivilligt eller
ofrivilligt flyttar från en plats till en annan med avsikten att bosätta sig
temporärt eller permanent. Detta inkluderar migration mellan länder, men
även intern migration inom länder. Utmaningarna varierar mellan dessa olika
grupper och kräver därmed en mångfacetterad politik.

Asylsökande och Flyktingar
Antalet flyktingar uppgick globalt till 82.4 miljoner människor 2020. I motsats till
diskursen har EU-länder endast tagit en sekundär roll i att skydda dessa människor.
2020 beräknades EU-länder endast ta emot drygt 99.000 flyktingar - motsvarande
0.02 % av unionens befolkning - samtidigt som 86 % av världens flyktingar har tagits
emot av utvecklingsländer. Volt vill se att EU och dess medlemsstater tar sitt ansvar
för att skydda dessa människor.
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Ett Europeiskt asylsystem

Volt vill reformera de europeiska systemen som behandlar asylsökande för att skapa

en gemensam europeisk asylpolitik som är rättvis, effektiv och human. Centralt i

detta vill Volt

● Reformera Dublinförordningen och inrätta ett gemensamt bosättningssystem

som delar mottagandets administrativa och ekonomiska kostnad rättvist över

EU, och samtidigt förbättrar asylsökandes möjligheter till att få skydd

● Utöka och förbättra lagliga vägar in i Europa, så att asylsökande kan utöva sin

rätt till prövning på ett säkert sätt

● Jobba vid källan för att förebygga flyktingkriser genom konfliktmediering,

diplomati, utvecklingsstöd och internationellt samarbete

Permanenta uppehållstillstånd

Volt förespråkar att skydda asylsökande under tiden risken i hemlandet kvarstår.
Därför vill volt införa ett system där asylsökande automatiskt får permanenta
uppehållstillstånd om risken kvarstår efter en viss tid exempelvis 6 år. Om risken
kvarstår efter 6 år är sannolikheten låg att risken försvinner under den överskådliga
framtiden. Då är permanenta tillstånd mer humana, integrationsfrämjande, och mer
resurseffektiva i jämförelse med upprepade prövningar av skyddsbehov varje gång
ett tillfälligt tillstånd löper ut.

Ekonomisk migration

Volt ser ekonomisk migration som en viktig faktor för att täcka arbetsmarknadens
framtida behov och för att säkerställa varje individs, oavsett nationalitet, möjlighet
att skapa sin egen framtid. Volt ser en risk för stor kompetensförlust utifrån vissa
aspekter av dagens lagstiftning som inte är bra för någon part.  För att motverka
denna kompetensförlust vill Volt minska försörjningskravet för permanent
uppehållstillstånd:

● Återgå till ett försörjningskrav på 12 månader för permanent
uppehållstillstånd, i stället för 18 månader som infördes med Utlänningslagen
2021.

Alternativt gör systemet mer flexibelt genom att tillgodoräkna anställning bakåt i
tiden. Det höjda kravet slår extra hårt mot akademiker vars kontrakt ofta förnyas
årligt och därmed inte uppfyller försörjningskravet. I praktiken blir det nästan
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omöjligt för nyutbildade doktorander och postdoktorer att söka permanent
uppehållstillstånd och medborgarskap. Detta gör Sverige mindre attraktivt att
studera och arbeta i.

Vård och omsorg

Vårdköer och stressig arbetsmiljö för vårdpersonal var verklighet redan före
pandemin. Nu är det ännu viktigare att satsa på en av våra viktigaste
samhällsfunktioner. Detta gäller självklart både fysisk och psykisk hälsa samt
tandvård.

Volt vill därför

● Inkludera tandvård i högkostnadsskyddet

● Expandera EU-täckande sjukvårdstjänster för medborgare, exempelvis
genom att vidareutveckla Europeiska sjukförsäkringskortet och låta
medborgare boka specialiserad sjukvård genom det.

● Harmonisera förskrivning av läkemedel över EU, speciellt antibiotika, då
antibiotikakonsumtionen varierar stort mellan EU-länder och
överkonsumtion driver antibiotikaresistens

● Garantera tillgång till sjukvård åt alla medborgare, även de på glesbyggden

○ Utforska möjligheterna med mobila vårdcentraler

○ Garantera tillräcklig närvaro av sjukvårdspersonal i socio-ekonomiskt
svaga områden, genom att kompensera sjukvårdspersonal i dessa
områden

○ Garantera tillräcklig tillgång till sjukvård i glesbebyggda områden
genom att satsa på hemsjukvård och e-hälsa

● Förbättra tillgången till vård för psykisk hälsa

○ Förbättra tillgången till terapeuter och psykologer genom att främja
utbildningsmöjligheterna för dessa yrken

○ Utveckla innovativa möjligheter för att öka tillgången till psykisk vård,
ex via videosamtal med terapeuter och e-hälsoplatformar, samt
integrera dessa med existerande vårdval. Utveckla en säker
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videosamtalsplattform inom 1177

● Arbeta förebyggande mot sjukdomar

○ Behåll hög skatt på alkohol och tobak och inför skatter på
ohälsosamma livsmedel tex en sockerskatt.

○ Minska skatt på frukt och grönsaker.

○ Bevaka och ta åtgärder mot skadliga luftföroreningar (SOx, NOx,
PMAx), inklusive trafikåtgärder där så är nödvändigt

● Förbättra arbetsförhållandena för sjukvårdspersonalen

○ Mer flexibla arbetstimmar för sjukvårdspersonalen

○ Mer vårdpersonal genom bättre premier och lön

○ Fler utbildningsplatser

○ Underlätta arbetskraftsinvandring för sjuksköterskor och läkare

Volt anser att privata aktörer tillför välkommen valfrihet inom vården. Dock vill vi
starkare reglera verksamheterna inom den privata sektorn för att förhindra att
vinstuttag görs på bekostnad av patienten. Generellt sett förespråkar Volt en
Välfärdspolitisk syn där det noga utreds vilka delar av välfärden i stort som stärks av
privata aktörer, samt vilka delar av välfärden i stort där privata aktörer ej bidrar med
samma positiva effekt.

Volt står för ett förbud för apoteken att bedriva sjukvård, omsorg och tandvård för
att säkerställa ett oberoende mellan den som ordinerar och den som tjänar på det
ekonomiskt.

Högspecialiserad sjukvård styrs av staten, men finansieras av regioner. Detta är en
opraktisk och för visa regioner orättvis ordning. Därför ska finansiering av
högspecialiserad sjukvård förstatligas.

Våra Social Media
Website| Facebook | Twitter | Instagram
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