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Inledning 

Världen är öppnare, friare och bättre än någonsin. Denna utveckling har skett i en 

utsträckning som förmodligen var svår att ens föreställa sig för några sekel sedan. Handel, 

migration och tekniska framsteg har ökat individens frihet. tillgänglig kommunikationsteknik, 5 

ökad global handel och större frihet och möjligheter för en större del av jordens befolkning att 

röra sig över gränser. Det saknas inte utmaningar, men världen rör sig i rätt riktning.  

Människors rättigheter kränks dagligen. Dramatiska klimatförändringar kan komma att 

medföra närmast oöverblickbara konsekvenser. Vi ser därför stora behov av att fortsätta 

kampen för en fri, säker och hållbar värld. Centerstudenter utgår från att de mänskliga 10 

rättigheterna tillhör alla och envar. Varje människas rätt att leva i ett samhälle där hon kan 

utvecklas, ha förutsättningar att förverkliga sina drömmar och nå sin fulla potential – oavsett i 

vilken del av världen hon råkar vara född. Vi anser att det viktigaste vi kan göra för att uppnå 

ökat globalt välstånd är att stärka den fria rörligheten, för människor, varor, tjänster och 

kapital.  15 

En värld i rörelse 

Centerstudenter anser att det viktigaste vi kan göra för att uppnå ökat globalt välstånd är att 

stärka den fria rörligheten och främja frihandel i världen. När alla länder får vara med och 

konkurrera på lika villkor på den globala marknaden ger möjlighet för individen att öka sitt 

välstånd. Utgångspunkten måste alltid vara individens utveckling och välstånd, inte statens. 20 

Det är genom att öka individens makt och ekonomiska kapacitet som också välfungerande 

och välmående stater kan växa fram.  

Fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital är ett verktyg som stärker individens 

frihet och möjliggör för ökat globalt välstånd. Frihandel är ett av de absolut viktigaste 

redskapen för att stärka den globala utvecklingen. Centerstudenter vill se en värld utan tullar, 25 

kvoter eller andra handelshinder. Frihandelsavtal är viktiga steg i den riktningen. Det är även 

mycket viktigt att arbeta för internationella bestämmelser som förhindrar skadlig exploatering. 

EU:s inre marknad är viktig för att öka handeln inom Europa. Vi ser det som nödvändigt att 

denna frihandelszon utökas, breddas och att länder även utanför Europa får tillgång till handel 

utan hinder. Frihandel stärker de länder som handlar med varandra. Sverige ska vara ledande i 30 

att främja internationell handel.   
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Migration är i dag, och har genom historien varit, en betydelsefull faktor i individens 

utveckling såväl som utvecklingen i de länder dit migration sker. Det är viktigt att underlätta 

och möjliggöra för människor att förflytta sig genom att minska de hinder som finns för 

migration. Genom att människor migrerar till andra länder kan också utvecklingen i hemlandet 35 

förbättras genom bland annat remitteringar, där ekonomiska medel återförs till hemlandet, 

och även kunskapsöverföring till hemlandet. Vi vill att Sverige verkar för att undanröja de 

hinder som idag finns för människors fria rörlighet både till EU och inom unionen. 

Bistånd är en ineffektiv åtgärd för att lyfta länder ur fattigdom. Det är genom handel mellan 

länder som såväl social som ekonomisk utveckling sker, detta gäller samtliga länder och det 40 

bästa sättet att främja utvecklingen i låg- och medelinkomstländer är genom handel. Det kan 

finnas skäl till riktat bistånd vid katastrofsituationer, klimatbistånd för grön omställning samt 

bistånd till fredsbevarande insatser. Men alltför ofta gör biståndet mer skada än nytta, och det 

slentrianmässiga enprocentsmålet om att ge bort pengar borde avskaffas. För att säkerställa 

att utgifterna står i proportion till vad biståndet rimligen kan åstadkomma och vad Sida kan 45 

hantera bör biståndsbudgeten istället fastställas för fyraårsperioder, på ungefär samma sätt 

som forskningsbudgeten gör idag. 

Mänskliga rättigheter 

Centerstudenter utgår från att de mänskliga rättigheterna tillkommer alla och envar. I detta 

har staten med sitt våldsmonopol det yttersta ansvaret. Samtidigt är det plågsamt uppenbart 50 

att vi inte lever i en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras. Otaliga människor lever 

under förtryck. 

Auktoritära stater finns över hela världen. Länder där medier inte är fria, där 

oppositionspolitiker förföljs, och där människor måste vara ständigt vaksamma mot den stat 

som borde skydda deras intresse. Illiberala tendenser kan skönjas också i vår närhet. 55 

Regeringar tar sig friheten att negligera de mänskliga rättigheterna, exempelvis vad gäller 

medias frihet. Vi ser också diskriminering från stater mot sina och andras medborgare. Den 

ojämställdhet som förekommer inom domäner som ekonomi, utbildning, politisk makt och 

fysiskt våld måste brytas. 

I många av världens länder förtrycks kvinnor på grund av sin könstillhörighet, och har ingen 60 

eller liten möjlighet att påverka sitt eget liv eller samhället i stort. Många förtrycks 
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institutionellt av staten, eller i sitt eget hem, med våldsmonopolets goda minne. Alla, oavsett 

kön, ska kunna känna en trygghet i att få statens beskydd vid övergrepp på sin integritet. 

Vägen mot detta mål är lång. I ett första steg är var människas rätt till sin egen kropp 

fundamental. Sexuellt våld, tvångsäktenskap, könsstympning och förbud mot aborter är 65 

exempel på inskränkningar av mänskliga rättigheter som slår mot kvinnor. Centerstudenter vill 

att Sverige på ett internationellt plan fortsätter att arbeta för att minska våld i nära relationer, 

kämpa för friare abort och mot könsstympning. Kvinnors roll som måltavlor för sexualbrott i 

väpnade konflikter behöver uppmärksammas och bekämpas. Centerstudenter vill att Sverige 

arbetar för att tillsätta lokala rådgivare på svenska ambassa-der i högriskländer för 70 

tvångsäktenskap med uppgift att tillsammans med utrikesdepartemen-tet och svenska 

myndigheter utreda och planlägga fritagandet av personer som förts ut ur landet och gifts 

bort mot sin vilja. För att underlätta utredningsarbetet och rättsprocessen vill 

Centerstudenter även att Sverige möjliggör förhör på svenska ambassader när personer 

tvingats utomlands för äktenskap eller riskerar att utsättas för könsstympning. För att minska 75 

risken att föräldrar försvårar utredningsarbetet vill Centerstudenter även verka för att för-

äldrar förlorar sin rätt att säga upp sina barns svenska medborgarskap. Förutom dessa 

uppenbara kränkningar behöver mer långsiktiga jämställdhetsproblem bekämpas. Varje barn 

har lika rätt till skolgång. Kvinnor har rätt att delta i de politiska och ekonomiska 

institutionerna på samma villkor som män. 80 

Också män drabbas av den ojämlikhet som präglar könen. Hederskulturer tvingar in pojkar i 

en obehaglig våldsspiral, där man i tidig ålder lär sig att inte respektera kvinnor för att själv 

kunna tillmätas ett värde socialt. I väpnade konflikter uppfostras främst pojkar till 

krigsmaskiner eller bli civila offer för väpnade konflikter. 

Diskriminering och förföljelse på grund av en persons hudfärg, etnicitet eller trosuppfattning 85 

är vardag för många på vår jord. Rasism och intolerans, vare sig den är institutionell eller 

utövas av enskilda individer måste motarbetas. Många stater runt om i världen har politiska 

system enbart byggda på kvotering av etnisk tillhörighet. En sådan syn på folkstyre förbiser 

individen bakom etniciteten och ska inte accepteras.  

Likaså förtrycks och förföljs människor på grund av sin sexuella läggning. Ingen borde fråntas 90 

sin rätt att utforma sitt kärleksliv och sin sexualitet på det sätt man önskar. Vi är följaktligen 

emot all typ av lagstiftning och reglering som behandlar människor olika utifrån vilken 
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sexualitet de anser sig ha eller sakna. Olika typer av tvång och förbud kopplade till 

familjebildning ska i samma anda undanröjas. 

Internationell samverkan 95 

Internationell politik kräver samarbeten i olika former och med olika aktörer för att nå bästa 

möjliga resultat.  

Centerstudenter ser värdet i att ha ett gott samarbete med våra nordiska grannar. Vi har 

mycket gemensamt med de andra nordiska länderna, och har genom Nordiska rådet nått 

mycket långt i harmoniseringen av bland annat utbildning och arbetsmarknad. Däremot är det 100 

nordiska samarbetet inte en lösning på stora internationella utmaningar. Samarbete om 

försvars- och säkerhetspolitik borde ske genom Nato och EU. Samarbete om miljö, 

utrikespolitik och handel borde ske genom EU. Ytterligare harmonisering vore bra för alla de 

nordiska länderna. Men mycket stora förändringar som att införa gemensamt medborgarskap 

riskerar att vara dyrt, krångligt och inte särskilt värdefullt. 105 

EU är en oerhört viktig aktör för Sveriges betydelse i internationella sammanhang. 

Öppenheten och de fyra friheterna är styrkan med EU-samarbetet. Tack vare EU finns idag 

större möjligheter än någonsin för personer, varor, tjänster och kapital att röra sig fritt inom 

unionen. Dock har vi de senaste åren sett hur öppenheten fått ge vika för misstänksamhet 

och gränskontroller runt om i EU och den fria inre marknaden har upphört att gälla människor.  110 

Centerstudenter ser behovet av att gränskontrollerna inom EU ska upphöra skyndsamt för att 

främja öppenheten och EU. Vi ser även ett behov av att stärka den inre marknaden 

ytterligare, men ser också stora behov för EU att fortsätta arbeta för fler internationella 

frihandelsavtal inte minst med demokratiska länder i EU:s närområde. Gemensamma friheter 

kräver också en gemensam politik för att kontrollera EU:s yttre gränser.  115 

En osäker omvärld ställer stora krav på EU. Väpnade konflikter, samhällen i förfall och 

klimatförändringar medför stora flyktingströmmar till Europa som kortsiktigt kan medföra 

påfrestningar på rådande system. För Centerstudenter är människors rätt att söka sig en 

bättre framtid alltid viktigare än själva systemen. Det europeiska samarbetet ska 

kännetecknas av solidaritet och öppenhet, och Sverige behöver inom EU driva på för att fler 120 

länder ska ta sitt ansvar för att bli mer öppna mot omvärlden. För att ytterligare stärka 
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unionens trovärdighet gällande mänskliga rättigheter bör EU införliva Europakonventionen 

snarast.  

Centerstudenter ser med stor oro på den politiska utvecklingen i ett flertal av de europeiska 

länderna. Extrema rörelser såväl till vänster som höger får allt mer inflytande både i de 125 

nationella parlamenten såväl som i Europaparlamentet. Detta kombinerat med en fortsatt 

turbulent ekonomisk situation i Europa gör att de frihetsideal och idéer om en demokratisk 

utveckling som Centerstudenter ser ligger till grund för Europa är hotade. EU bör således 

skärpa kraven på medlemsstaterna avseende demokrati, transparens och personliga 

rättigheter. Centerstudenter ser det som helt nödvändigt att Sverige är en tydlig motkraft mot 130 

de som tror att Europa och den europeiska ekonomin behöver gå mot slutenhet.  

Det finns ett behov av att en global arena där världens länder och folk kan samlas för att lösa 

gemensamma svårigheter. Den organisation som utgör den främsta globala arenan är i dag 

FN. FN är en organisation där världens länder tillsammans kan verka för ökat välstånd för alla 

människor och en värld där mänskliga fri- och rättigheter respekteras och skyddas. Målet med 135 

samarbetet måste vara att mänskliga rättigheter efterlevs och att FN snabbt ska kunna ingripa 

i de fall då stater eller andra aktörer begår övergrepp. Tyvärr uppfyller inte FN dessa mål. FN 

är inte bättre än sina medlemmar – världens stater – och en majoritet av världens stater är 

inte liberala demokratier. Trots FN:s brister vore alternativet – en frånvaro av en diplomatisk 

arena – sämre. 140 

Ett ökat samarbete med andra länder, både vad gäller utveckling och insatser, kommer därför i 

framtiden vara nödvändigt om vi vill kunna skydda människor och ideal bäst. Sverige har varit 

medlem i det Natoanknutna militära samarbetet Partnership for Peace sedan 1994 och har ett 

djupt och långtgående samarbete med Nato. För Centerstudenter är säkerhetsfrågor en fråga 

om människovärde. Statens främsta uppgift är att skydda dess medborgare. Det svenska 145 

försvaret saknar i dag förmågan att ensamt garantera Sveriges säkerhet. Centerstudenter ser 

ett värde i att vi bygger fred och säkerhet tillsammans med andra och förordar därför ett 

fullvärdigt Natomedlemskap för Sverige.   

Miljö och klimat 

Centerstudenter anser att en frihetlig miljöpolitik tar sin utgångspunkt i det illegitima att 150 

förbruka andras egendom och skada andra människor, oavsett vart i världen skadan sker. 
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Genom att sätta upp tydliga, internationella konkurrens- och teknikneutrala regler kan både 

miljön och människors rättigheter skyddas.  

Sverige behöver fortsatt driva en ambitiös miljöpolitik och minska de globala utsläppen även 

genom att påverka andra länder att minska sina utsläpp. Ensamma kan vi inte hindra 155 

temperaturökningen, då Sverige står för en mycket liten del av världens utsläpp av 

växthusgaser. För att kunna säkerställa att vi närmar oss målet om minskade utsläpp krävs 

därför engagemang och konkreta handlingar av det internationella samfundet. Sverige kan gå 

före genom att leda teknikutveckling, visa ett tydligt ledarskap i klimatfrågan och på så sätt 

driva på det internationella samfundet. Centerstudenter ser även EU som en viktig aktör för 160 

att driva på arbetet med att minska utsläpp och miljögifter. Styrmedel som främjar 

internationella åtgärder och klimatåtaganden i andra länder än hemlandet ser Centerstudenter 

som positivt då det främjar de mest kostnadseffektiva investeringarna i åtgärder för miljö och 

klimat. 

Centerstudenter ser att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt, innovation och 165 

konkurrenskraft tillsammans med viljan att arbeta med miljö- och klimatfrågor aktivt inom och 

utanför EU. Vår utgångspunkt i kampen mot klimatförändringar är att den som smutsar ned 

ska betala för skadan. Internationella system för att prissätta miljöförstöring skulle göra att 

näringsliv och privata investeringar skulle kunna spela en ännu större roll i den gröna 

omställningen.  170 

Säkerhetspolitik 

Centerstudenters syn på säkerhets- och försvarspolitik grundar sig i den ideologiska 

övertygelsen om de grundläggande fri- och rättigheterna och vår skyldighet att vid behov 

försvara dessa fri- och rättigheter även med militära medel när så krävs. 

Vi står inför flera och nya säkerhetshot. Miljökatastrofer skapar oroshärdar världen över och 175 

desinformationskampanjer används för att påverka opinionen. När en säkerhetspolitik för vår 

tid tas fram måste dessa hot tas i beaktande. Det är en komplex världskarta som geopolitiskt 

breder ut sig. Sverige har där en viktig roll i att verka för fred tillsammans med aktörer runt om 

i världen och i detta avseende är folkrätten och de mänskliga rättigheterna en viktig 

utgångspunkt. I detta ingår att verka för att förhindra och förebygga konflikter. Svensk export 180 
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av försvarsmaterial ska präglas av restriktivitet, men värnas som en viktig del i att bygga 

säkerhet tillsammans med andra liberala demokratier. 

Hela Sverige måste kunna försvaras på ett dugligt sätt och då är en förutsättning att försvaret 

erkänns de resurser som krävs för att detta ska vara möjligt. Inte minst omvärldslägets 

utveckling de senaste åren, och Sveriges geografiskt utsatta position, talar för en situation 185 

som kan göra oss mer sårbara vid en konflikt. 

Syftet med det svenska försvaret ska vara att upprätthålla en god nationell förmåga att 

avskräcka och förhindra angrepp på det egna landet, liksom att kunna ta ett internationellt 

ansvar i internationella insatser. Det svenska försvaret måste därmed ha goda förutsättningar 

att samverka såväl nationellt som internationellt. När det gäller personalförsörjningen till det 190 

svenska försvaret bör denna bygga på frivillighet. Värnplikten bör därför avskaffas. 

Centerstudenter anser att det är av stor vikt att Sverige ingår internationellt samarbete som 

stärker det egna landets försvarsförmåga, där är Nato en viktig aktör, och Sverige bör vara 

medlem av denna försvarsallians.  

En fredlig värld bidrar till att människan kan leva i ett samhälle där hon utvecklas, förverkligar 195 

sina drömmar och når sin fulla potential. Det är en värld som är värd att försvara. 
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