
Våra medlemmars  
engagemang är  
vår styrka! 
Välkommen som medlem hos Moderaterna.  
Ju fler medlemmar vi blir desto kraftfullare 
blir vår påverkan, vår politikutveckling och 
våra förutsättningar att nå våra mål.

Som medlem kan du till exempel: 
• Engagera dig politiskt.
• Hjälpa oss att sprida våra segrar och vår politik.
• Vara en ambassadör för Moderaterna i relation  

till vänner och kollegor.

Fler engagerade medlemmar  
bidrar även med viktig finansiering  
och bygger bilden av Moderaterna  
som ett vinnarparti.

Varmt välkommen!

Vill du komma i kontakt med ansvarig  
Moderat senior där du bor? Gå in på vår hemsida  

moderataseniorer.se/kontakt/

Kontakt
Ordförande Margareta Pålsson
070-8820892
margareta.palsson@moderaterna.se

Trygghet
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Trygghet 
Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. 
 Gängkriminaliteten ökar vecka för vecka och även  
barn som ”kommit i vägen” har skjutits. Krimi-
naliteten går längre och längre ner i åldrarna och 
Sverige beskrivs i utländ ska medier som ett farligt 
land att vistas i.  Sverige be höver krafttag för ökad 
trygghet, inte minst så att fler kvinnor kan känna 
sig säkra under kvällstid.

De flesta anmälda brott är sådana som drabbar människor 
i var dagen, så kallade mängdbrott eller vardagsbrott. 
Men polisens ansträngda situation innebär att vardags-
brottsligheten ofta bortprioriteras, att hälften av de brotten 
skrivs av direkt och att endast ett av sju vardagsbrott 
klaras upp.

Att lag och ordning upprätthålls är en förutsättning för 
att  sam hället ska fungera. Moderaterna tar stora steg 
för att upprätta trygghet genom en plan för att krossa 
 gängen, fler poliser i yttre tjänst och en förstärkning av 
hela rättsväsendet. Detta är viktigt för alla, inte minst  
för seniorer. 

Många äldre vågar inte gå ut på kvällarna eller åka med 
 kollektiva transportmedel efter klockan 18.00. Äldres oro  
för att drabbas av brott och kriminella gärningar begränsar 
deras liv.

Vi vill också avskaffa ”ungdomsrabatten” och låta unga, 
 myndiga personer få samma straff som alla andra, trots  
att de är yngre.

Moderata Seniorer vill

Krossa gängen. 

Minska möjligheterna att 
 lägga ner brottsutredningar  
i förtid.

Rekrytera fler poliser genom  
betald polisutbildning och  
högre löner.
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Sverige har rätt att kontrollera personer som inte är  svenska 
med borgare vad gäller inresa, vistelse och utvisning. Av 
utlännings lagen följer vidare att den som saknar svenskt 
 medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige  
och förbjudas att återvända hit inom en viss tidsperiod.

Stärka rättsväsendet. 

Bättre kontroll så att 
de som ska utvisas 
också blir utvisade. 

Avskaffa ungdoms-
rabatten.


