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1. Den liberala ideologin
 Synen på människan och dess rättigheter

Alla människor är födda fria och besitter en okränkbar rätt till den friheten. Ingen 
människa kan eller får därför ta ifrån någon annan hens frihet. En värld behövs där 
alla människor tillåts leva sina liv och kan söka sin egen lycka i fred och frihet. Den 
enskilde individens frihet måste stå i fokus oavsett om det är gentemot större kol-
lektiv eller auktoritära läror. Ett antal rättigheter är centrala för den fria individen, till 
dessa hör bl.a. äganderätten, rätten till liv och till sin egen kropp, friheten att sluta 
avtal med andra individer samt yttrandefriheten.

Synen på staten
För att skydda sig mot att förlora sina fri- och 
rättigheter förenar människor sig i kollektiv, 
där friheter och rättigheter garanteras till priset 
av att skyldigheter tillkommer. Därför är det 
statens huvudsakliga och legitima uppgift att 
skydda människors friheter och säkerställa att 
deras rättigheter inte inskränks.

Staten behöver därmed förse alla människor 
med skydd och det innebär även att gemen-
samma regler måste accepteras. Dessa regler 
dikteras av lagen som beslutas om av folket.

Synen på fri organisering
Fria individer har en fundamental, av naturen 
given, rätt att sluta avtal. Individen har därmed 
rätt att sluta avtal med vilken annan individ 
och vilket annat kollektiv som hen vill. Det är 
frivilligheten att delta i sammanslutningar som 
bygger på sådana avtal och dessa kollektiv 
skiljer sig därför från det formella kollektiv som 
staten utgör.

Grundprincipen ska alltid vara att dessa fri-
villiga sammanslutningar ska respekteras av 
staten, givet att dessa inte kränker individens 
grundläggande rättigheter. Att inskränka 
friheten att organisera sig är att inskränka den 
av naturen givna rätten att sluta avtal.



2. Staten och kapitalet

Liberala studenter tycker att:
1. Sverige ska genomföra en övergripande 
skattereform.

2. Sverige ska införa en platt inkomstskatt.

Den fria marknaden
Kapitalism i form av fri handel och marknads-
ekonomi är det som genom historien har gjort 
det möjligt för människor att lämna fattigdom 
bakom sig. Även om det finns kapitalistiska 
system där individer saknar frihet, finns det 
inga politiska system med fria individer där 
kapitalism inte råder. Kapitalism är ett 
nödvändigt krav, men inte tillräckligt, för frihet.

Liberala studenter tycker att:
3. Det nuvarande finansieringssystemet för 
public service är förlegat. Public service ska 
inte ha en särställning på marknaden.

4. Fler delar av offentlig sektor ska gradvis 
överföras till privat drift. Pengsystem för ökad 
valfrihet bör införas i högre utsträckning.

5. Alla statliga bolag bör säljas av kontinuerligt. 
Statliga bolag som bedöms ha en synnerligen 
betydelsefull samhällsnytta, som inte kan tillva-
ratas av privata bolag, ska undantas.

6. En reell frihandel ska främjas. Protektionistis-
ka marknadssystem bör motverkas genom ett 
rationellt avskaffande av handelshinder.

7. Budgetering inom EU ska ske i enlighet med 
EU:s direktiv och brott mot dessa ska beläggas 
med vite. 

I Sverige sitter den reglerande statsmakten och den kapitalistiska marknaden alltför 
ofta i samma båt. Alltför många regleringar och statliga interventioner skadar mark-
naden som i sitt grundutförande bör vara helt fri. Ibland finns det dock situationer 
när marknaden misslyckas och staten behöver agera för att säkerställa att vissa 
funktioner finns tillgängliga för individen.

8. Individer kan själva välja vad de vill förtära. 
Krav på lokal och matservering för servering av 
alkohol bör avskaffas. 

9. Marknaden avgör bäst vid vilka tider alkohol 
ska serveras. Normen om serveringstider bör 
tas bort ur alkohollagen.

10. Betydelsen av personlig vandel vid ansökan 
om alkoholtillstånd bör minska.

11. Kommunernas rätt att ta del av personlig 
information gällande ägare bör begränsas till 
företeelser som har direkt koppling till alkohol-
servering.

Arbetsmarknaden
Arbete är ett fritt avtal mellan den som utför ett 
arbete och den som betalar för att arbetet ska 
utföras. Arbetsmarknaden bör därför präglas av 
en stor avtalsfrihet och flexibilitet där statens 
uppgift ska vara att skapa det ramverk som 
förenklar och försäkrar att sådana avtal blir 
möjliga.

Liberala studenter tycker att:
12. Sverige ska verka för att systemet med ar-
betstillstånd ska avskaffas. Det ska inte behö-
vas ett särskilt tillstånd för att arbeta i Sverige, 
oavsett en individs migrationsrättsliga status.

13. Arbete och entreprenörskap bör uppmunt-
ras mer än idag och därför bör den statliga 
inkomstskatten avskaffas. 

14. Arbetsförmedlingen ska avskaffas i sin 
nuvarande form och ersättas av privata jobb-
förmedlare. 



15. Arbetsmarknaden ska bygga på valfrihet 
för dess olika parter. Turordningsreglerna vid 
uppsägning av en anställd motverkar en flexibel 
arbetsmarknad och bör därför avskaffas.

16. Sverige bör införa en lagstadgad proportio-
nalitetsregel i svensk konflikträtt. Möjligheten till 
sympatistrejk ska kraftigt begränsas.

17. Relevant arbetslivserfarenhet är nyckeln till 
att etablera sig på arbetsmarknaden.
Studentmedarbetarjobb, där studenter un-
der studietiden kan skaffa sig erfarenheter, är 
nödvändiga och behöver tas fram i samarbete 
mellan lärosäten och olika aktörer på arbets-
marknaden.

18. För att folk ska vilja jobba inom sjukvårdsyr-
ken måste det finnas karriärmöjligheter. Lands-
ting bör därför tillämpa individuell lönesättning, 
öka karriärmöjligheterna samt öka forsknings-
anslaget till sjuksköterskor. 

Bostadsmarknaden
Möjligheten att skaffa sig en bostad är grund-
läggande för att individen ska kunna förverk-
liga sina drömmar och leva sitt liv i frihet. En 
bostadsmarknad som präglas av få regleringar 
och fria aktörer ger bästa sådana möjligheter.

Liberala studenter tycker att:
19. Lärosäten bör ha laglig möjlighet att själva 
bygga och förvalta bostäder för att underlätta 
den pressade bostadssituationen som råder för 
studenter. 

20. Dagens hyresregleringar motverkar byggan-
det av nya bostäder och därför bör en fri hyres-
sättning införas.

21. Dagens byggnormer behöver reformeras då 
orimliga krav förhindrar nybyggnationer av såväl 
vanliga bostäder som studentboenden.

22. Vid införandet av marknadshyror måste bo-
stadsbidraget göras mer generöst för att
motverka snabba och drastiska förändringar på 
bostadsmarknaden till dess att utbud och
efterfrågan möter varandra. 

23. Gör studentbostäder till en egen boende-
form i lagstiftningen för att på så sätt möjliggöra 
egna regler vid byggande. Studentbostaden är 
en tillfällig bostadsform och det är orimligt att 
samma regler för exempelvis utrustning, buller 
och storlek ska gälla i den som för andra lägen-
heter. Förenklade regler leder däremot till fler 
studentlägenheter.

24. Studentlägenheter ska endast kunna hyras 
av studenter. Större studentlägenheter ska kun-
na hyras ut rumsvis, oberoende av vilka som 
bor i de andra rummen. 



3. Statens kärna

Det är statens kärnuppgift att värna individens rättigheter, speciellt de som avser 
skydd från andra medborgare eller stater. Dessa negativa rättigheter upprätthållas 
genom att staten tillser att vi har ett fungerande polis- och rättsväsen samt ett väl-
rustat försvar.

Liberala studenter tycker att:
25. Republik ska införas med en president som 
övertar den ceremoniella roll som dagens stats-
chef besitter. Monarkin är förlegad och bygger 
på att man genom blodsband ärver titeln som 
statschef. Statschefen ska väljas av medborg-
arna.

26. Det svenska valsystemet skall reformeras 
så att medborgarinflytandet ökar. Personvals-
spärren ska slopas. Utlandsröster ska falla 
inom egna utomlandsvalkretsar för att öka den 
demokratiska representationen av den svenska 
befolkningen. Alla barn som föds i Sverige ska 
ha rätt till svenskt medborgarskap.

27. Möjligheten att kunna ta del av information, 
göra sig förstådd och kunna dela sin mening är 
en förutsättning för en fungerande integration. 
Engelskan är ett språk som stora delar av jor-
dens befolkning kan. För att förbättra förutsätt-
ningarna för integration ska engelskan införas 
som ett andra officiellt språk i Sverige.

Rättsfrågor och integritet
Statens skydd av den enskilde individens lycka, 
liv och egendom är en av statens centrala upp-
gifter. Därför ska staten tillhandahålla ett rätts-
väsende som ger individer den tryggheten som 
krävs för upprätthållandet av hens frihet. Staten 
ska skydda individen, men individen måste ock-
så skyddas mot statens makt.

Liberala studenter tycker att:
28. FRA-lagen som den ser ut idag inskränker 
kraftigt medborgarnas integritet. Den behöver 
reformeras för att säkerställa rättssäkerheten.

29. Den tvingande datalagringen av trafikupp-
gifter ska upphöra. Upphävandet av
datalagringsdirektivet ska respekteras.

30. IPRED-lagen bör avskaffas.

31. Brottsprovokation har ingen plats i ett li-
beralt samhälle. Poliser ska beivra brott, inte 
provocera fram dem. Stämpling och anstiftan 
ska vara lika brottslig för poliser som för andra 
medborgare.



32. Rätten till sin kropp och friheten att 
bestämma över sitt liv innebär att dödshjälp, 
såväl passiv som aktiv, bör legaliseras. Dock 
skall dödshjälpen ske under tydligt reglerade 
och noggrant övervakade former.

33. Låt människor byta namn fritt, utan pröv-
ning hos allmän förvaltningsdomstol.

34. Individens rätt att själva styra över vilken 
information som får lagras om hen i olika 
databaser bör stärkas. Uttryckligt samtycke 
ska vara grundförutsättningen.

35. Lagen om hets mot folkgrupp är en 
oproportionerlig inskränkning i yttrandefrihe-
ten och ska därför avskaffas.

36. Varje människa har rätt till sexuell integri-
tet och självbestämmande. Straffbestämmel-
sen om våldtäkt i sexualbrottslagstiftningen 
ska konstrueras med rekvisit om bristande 
samtycke, samt kompletteras med ett oakt-
samhetsrekvisit.

37. Medborgarnas förtroende för rättsvä-
sendet är en grundpelare i rättssäkerheten. 
Möjligheten till överprövning av domstolars 
och myndigheters beslut är ett viktigt inslag 
i rättssäkerhet. Tilläggsförhör bör tillåtas i 
högre utsträckning i överrätt. En uppföljning 
av den stora prövningstillståndsreformen bör 
genomföras.

38. För att värna ett rättssäkert samhälle 
behöver demokratiskt stiftade lagar alltid gå 
före religiösa eller kulturella sedvänjor om 
konflikt mellan dessa skulle uppstå. 

39. Sverige måste vidta krafttag för att före-
bygga hatbrott och våld mot utsatta indivi-
der.

40. För att värna barns rättigheter ska asyl-
sökande minderåriga utan undantag be-
handlas som ensamkommande barn, även 
om de har ingått äktenskap innan de kom till 
Sverige.

41. Ensamstående personer eller andra famil-
jekonstellationer ska ha möjlighet att skaffa
barn genom adoption, insemination eller värd-
mödraskap. 

42. Ett intensivare arbete behövs för att upp-
täcka och motverka hedersförtryck.

43. Då hedersbrott är en extrem form av våld 
ska det särregleras i brottsbalken.

44. Hedersbrott drabbar inte endast en grupp i 
samhället och därför bör handlingsplaner mot 
hedersrelaterat våld och förtryck inkludera 
hbtq-perspektiv.

45. På grund av dess komplexitet och grad av 
allvarlighet bör hedersbrott handläggas och 
hanteras av utredare och åklagare med sär-
skild kompetens inom ämnet.

46. Sverige bör inrätta en ”Forced Marriage 
Unit”, en enhet under Utrikesdepartementet 
med syfte att hämta hem de barn som förts 
ut ur Sverige för att giftas bort i arrangerade 
barnäktenskap. 

47. Du vet själv bäst vem du är och vilket kön 
du har. Kravet på utredning för att ändra ju-
ridiskt kön bör tas bort och ersättas med en 
enklare ansökan. Minderåriga bör kunna ändra 
juridiskt kön med vårdnadshavarnas godkän-
nande.

48. Läkare som är inblandade i oskuldskon-
troller och operationer ska omedelbart mista 
sin legitimation. Den som kräver att någon 
genomgår en oskuldskontroll ska straffas 
rättsligt.

49. Sexköp ska avkriminaliseras. Rättigheterna 
och situationen för den som erbjuder sex mot 
ersättning ska stå i fokus för lagstiftningen. I 
de fall sexköp sker ska det vara på bordeller 
med hårda kontroller.

50. Det ska bli lättare att överföra det rättsliga 
föräldraskapet.



51. Dagens folkrätt som fokuserar på stater 
och regeringarnas rättigheter framför indivi-
ders, ska reformeras i riktning mot ett tydligare 
skydd för individuella mänskliga rättigheter.

52. Instifta en författningsdomstol med befo-
genhet att generellt ogiltigförklara lagstiftning 
som strider mot grundlag efter instiftandet. 
Författningsdomstolen ska genomföra både 
abstrakt och konkret normprövning. 

53. Staten ska inte få bestämma hur eller när 
du ska dricka alkohol. Alkoholmonopolet bör 
avskaffas och systembolaget privatiseras. 

54. Svensk narkotikapolitik ska bygga på en 
skademinimeringsprincip, därför ska narkotika
avkriminaliseras.

55. Staten ska inte bestämma vad du ska röka. 
Cannabis bör legaliseras och kunna säljas i 
licensierade butiker, målet är att uppnå en så 
human narkotikapolitik som möjligt. Legalise-
ringen ska innefatta en åldersgräns på 18 år.

56. Icke- medicinsk omskärelse och köns-
stympning är ingrepp som inte ska förekomma 
på någon omyndig person, eller annan person 
utan samtycke, under några omständigheter.

Försvars- och säkerhetspolitik
En av statens kärnuppgifter är att försvara 
rikets medborgare mot väpnat angrepp från 
annan stat. Att skydda den enskilde individen 
och medborgarens frihet är essentiellt. 

57. Internationell brottslighet löser vi bäst 
tillsammans och därför bör en europeisk myn-
dighet upprättas med syfte att bekämpa in-
ternationell brottslighet. Europol bör även få 
utökade befogenheter och möjlighet att agera 
fritt över gränserna inom EU. 

58. Ensam är inte stark. Ett gemensamt civil-
försvar bör upprättas inom Europa. 

59. Sverige skall söka medlemskap i försvar-
salliansen Nato.

60. Sveriges försvar skall utformas och dimen-
sioneras utifrån en realistisk
hotbildsbedömning med beaktande av de 
långsiktiga tidsperspektiven i säkerhetspoliti-
ken.

61. FN behöver reformeras i grunden för att 
kunna återfå sin roll som fredsbevarande
organisation. Vetorätten i säkerhetsrådet måste 
avskaffas.



Migration
Fri rörlighet och individens rätt att bo och leva 
vart hen vill är starkt kopplat till individens 
frihet. Staten är ett kollektiv och har bestäm-
manderätt över vilka som får vara en del av 
kollektivet. Individen har alltid rätt att söka 
medlemskap och uppehälle i en stat, vilket 
grundar sig i den fundamentala kontraktsrät-
ten.

Liberala studenter tycker att:
62. Det ska bli enklare att förvärva svenskt 
medborgarskap. Ett obligatoriskt kunskapstest
ska inte förekomma när man söker svenskt 
medborgarskap. Dublinförordningen ska re-
formeras så att en medlemsstat tillåts avbryta 
överföringar till ett land där en asylsökandes 
rättigheter inte kan garanteras eller där be-
handlingen av hen är inhuman.

63. Sverige ska ha möjlighet att bedriva en mer 
generös flyktingpolitik än andra europeiska
länder. För att minska den inhumana 
människosmugglingen bör EU på lång sikt 
införa
en gemensam flyktingpolitik som underlättar 
asylsökandet. Sverige ska verka för att införa
asylvisum.

64. För att säkra att människor på flykt får 
ansöka om asyl i Europa och för att EU bör stå 
upp för deras principer om mänskliga rättig-
heter och europeisk solidaritet bör EU avsluta 
avtalen med säkra tredjelandsländer.

65. På grund av diskriminering, hot och hat be-
höver vi värna om asylsökande hbtq-personer. 
Ett arbete krävs för att förbättra deras situation 
samt stärka deras rättigheter.

66. Asylsökande hbtq-personer ska få möjlig-
het att placeras i särskilda asylboenden om de 
så önskar. 

67. Asylsökande hbtq-personer ska erbjudas 
en fristad i Sverige.

68. Asylsökande hbtq-personer ska få tillgång 
till lämplig vård för posttraumatiskt stressyn-
drom (PTSD). 

69. Svenska asylboenden behöver utveckla 
ökad kompetensen inom frågor som rör hbtq.

70. Studenter och forskare från tredje land ska 
ges möjlighet att stanna kvar och söka jobb i 
hela EU under minst ett år efter avslutad ut-
bildning.

71. Handläggningstiden för inresetillstånd, för 
bland annat utomeuropeiska studenter och
forskare, ska kraftigt kortas ner.

Sverige i världen
Ett land är inte isolerat från världen utanför. I 
globaliseringens tid förenas individer och förs
närmare varandra. För att främja individens 
möjligheter och rättigheter kan staten söka
medlemskap i internationella samarbetsorga-
nisationer och på andra sätt samarbeta med 
andra länder.

Liberala studenter tycker att:
72. Sverige bör införa Euro som valuta. Detta 
är en del av en ökad europeisk integration för 
att jämna ut skillnaderna mellan medlemslän-
derna, underlätta handel och skapa tillväxt.

73. EU:s jordbruksstöd ska avvecklas, och 
medel från detta ska omfördelas till forsknings-
medel samt skattesänkningar.

74. Sverige ska respektera till Schengensam-
arbetets förhållningsregler gällande rörlighet 
av människor över gränser och därmed inte ha 
gränskontroller mot andra Schengen-länder.

75. EU behöver verka strängare för att garan-
tera samt stärka kvinnors rättigheter. Kvinnor 
inom unionen bör få tillgänglighet till vård där 
deras självbestämmande vid abort stärks.



Miljö
Miljön är en kollektiv vara som individen fritt 
kan åtnjuta. Den princip som ska ligga till 
grund för en liberal miljöpolitik är att den in-
divid som använder eller skadar miljön också 
ska kompensera de individer som på något 
sätt skadas av detta.

Liberala studenter tycker att:
76. Miljöförstörelse stannar inte vid nations-
gränserna och därför är det nödvändigt med 
ett starkt internationellt samarbete kring miljö-
frågor. Sverige och EU bör bidra till omfattande 
miljö- och klimatinvesteringar i utvecklingslän-
der där de investerade medlen ofta ger större 
effekt. Samtidigt är det viktigt att utvecklade 
länder också vidtar ambitiösa åtgärder på 
hemmaplan. Det driver på utvecklingen av 
långsiktigt hållbara tekniker som på längre sikt 
även får en global användning.

77. En grön skatteväxling ska genomföras med 
höjda skatter på varor som har en hög klimat-
påverkan kombinerat med motsvarande gene-
rell sänkning av skattetrycket.

78. Klimatförändringarna beror i stor utsträck-
ning på mänskliga aktiviteter. Det är också 
människan som har makten att bromsa den 
negativa utvecklingen. Klimatförändringarna 
drabbar inte minst miljön och hälsan i låg-
inkomstländer. Koldioxidutsläppen behöver 
minskas, vilket bör ske genom att koldioxidut-
släpp prissätts. EU:s handel med utsläppsrät-
ter ska vidareutvecklas.

79. Det är viktigt att satsa på forskning och 
utveckling kring förnybara energikällor,
exempelvis solenergi, vindkraft och vågkraft. 
Tills det har utvecklats alternativ som är re-
nare, billigare och effektivare än kärnkraft, 
behöver denna storskaliga energikälla behållas 
och utvecklas. Effekthöjningar i befintliga reak-
torer som kan motiveras på säkerhetsmässiga 
och ekonomiska grunder bör tillåtas. Sverige 
bör även tillåta nybyggnation av kärnkraftverk 
för att ersätta äldre reaktorer som så småning-
om kommer behöva stängas ned.

80. Principen om att förorenaren ska betala 
är en av grunderna i liberal miljöpolitik. Det-
ta innebär att det ska vara höga skatter på 
utsläpp av miljöskadliga ämnen, exempelvis 
koldioxid som bidrar till förändringar av jordens 
klimat. 

81. Kombinationen av frihandel och höga 
skatter på utsläpp gör att ny, miljövänlig teknik 
kommer sprida sig effektivt. Sverige ska därför 
arbeta för att avskaffa tullar och upprätthålla 
effektiva internationella styrmedel för att sät-
ta pris på utsläpp, exempelvis internationell 
utsläppshandel. 

82. Alla subventioner till miljöskadlig verk-
samhet och nedsättningar av miljöskatter ska 
avskaffas. Även AP-fonderna ska vara helt 
befriade från investeringar i fossilbranschen. 

83. Fossila bränslen behöver fasas ut och det 
ska därför vara tvunget att blanda i en viss 
kvot förnybart i fossila bränslen. Denna kvot 
ska successivt öka för att slutligen helt fasa ut 
fossilt bränsle.

84. Överfiske och övergödning av sjöar och 
hav är allvarliga problem som Sverige ska 
jobba för att lösa. Införandet av handel med 
fiskerätter och åtgärder för att minska utsläpp 
till vattendrag behöver därför införas. 

85. Enligt principen om att förorenaren betalar 
måste även flyget stå för sina utsläpp. Liberala 
Studenter ska verka för att flygresor fortsatt 
ska beskattas. Resenärernas konsumentmakt 
bör även stärkas genom att en obligatorisk 
klimatdeklaration i reklam och vid bokning av 
flygresor införs.

86. En differentierad skatt på livsmedelspro-
dukter ska införas och riktade bidrag till kött-
bönder ska avskaffas.

87. GMO är en oundviklig nödvändighet för 
framtida hållbarhet. GMO-tekniken kan minska 
behövligt landareal för livsmedelsframställning 
genom effektiviserad kapacitet samt öka kva-
litet och näringsinnehåll. Regleringar av GMO 
bör liberaliseras. 



4. Välfärden

En lyckad och framgångsrik välfärd i ett land bygger på att landet har ett välstånd som 
skapar de resurser välfärden behöver. Det är individens företagsamhet och dröm om ett 
bättre liv som utgör det välståndet och som på så vis utgör grunden för välfärden. Efter-
som alla människor är födda lika bör de också beredas lika grundläggande möjligheter i 
livet. Att tillgodose att de grundläggande möjligheterna ges är statens uppgift men däref-
ter är det individens uppgift att själv forma och förbättra sitt liv. 

Trygghetssystemet
Till trygghetssystemen räknas de av staten 
tillhandahållna, eller finansierade, systemen 
för att säkerställa individens grundläggande 
välfärd. Dessa bör utformas på det mest effek-
tiva sättet för att minimera slöseri med skatte-
pengar. 

Liberala studenter tycker att:
88. Fribeloppet ska vara generöst tilltaget för 
att uppmuntra arbete vid sidan av studierna. 
En begränsning är dock viktig för att säkerstäl-
la att studiemedelssystemet inte utnyttjas som 
enbart en extra inkomst.

89. Individualisera studiemedelssystemet ge-
nom att dels införa möjligheten att ta tilläggs-
lån för studenter som har ett sådant behov 
samt genom att i undantagsfall tillåta studie-
medel i en längre tid än idag.

90. För att förenkla för studenter att ange 
korrekt inkomst och minska risken för återbe-
talningskrav bör studenter ges möjlighet att 
ansöka om bostadsbidraget halvårsvis.

91. Studielån och studiebidrag skall göras 
SIG-grundande.

92. CSN bör ha möjlighet att betala ut studie-
medel på deltid till studenter som är deltids-
sjukskrivna och också erhåller sjukersättning 
på deltid.

93. Inkomst kopplad till arbete under perioder 
där studier ej bedrivs ska ej räknas med vid 
beräkning av fribeloppet.

94. Antalet karensdagar vid sjukdom för stu-
denter måste, från dagens 30 dagar, minskas
drastiskt. Vid sjukskrivning ska studenter, när 
så är möjligt, rehabiliteras tillbaka till sina stu-
dier.

95. Doktorander som utför arbete ska vara an-
ställda, erhålla lön och omfattas av de sociala
trygghetssystemen. Stipendier ska kunna 
erbjudas men i sådana fall kombineras med 
finansiella lösningar.

96. Den förda socialpolitiken ska vara förank-
rad i forskning och beprövad erfarenhet och 
syfta till att ge vård och hjälp på bästa möjliga 
vetenskapliga grund.

97. Det bör vara möjligt att ansöka om CSN 
även för studier på kvartsfart.

98. Utbildning är vägen till frihet, för att un-
derlätta studier för fler bör människor kunna 
studera på egna villkor vad gäller till exempel 
boende, familjesituation och arbetsomständig-
heter. Möjligheterna till distansstudier ska 
därför öka.

99. Välfärdsstaten ska prioritera de grupper 
med störst behov. Därför ska bidrag behovs-
prövas.

100. Den som utsätts för hedersrelaterat våld 
och förtrycks måste mötas av kunnig perso-
nal. Därför måste relevanta yrkesgrupper som 
lärare, poliser, jurister, psykologer, sjuksköter-
skor och läkare få rätt kunskap och utvecklad 
kompetens inom dessa frågor. 



101. Sprutbyten kan rädda liv och sprutby-
tesprogram behöver införas i alla landsting 
och vara tillgängligt för alla människor, oavsett 
ålder. 

102. Staten ska inte lägga sig i hur mycket 
ledighet föräldrar väljer att ta ut. Däremot ska 
den som väljer en längre föräldraledighet be-
kosta en större del själv. Föräldraförsäkringen 
bör varken förlängas eller utökas.

103. Föräldraförsäkringen ska i grunden vara 
individualiserad samt köns- och antalsneutral.
Föräldraledighetsdagarna ska kunna omförde-
las och överföras fritt såväl utanför som inn-
anför familjen, så länge som de används till att 
vårda barnet.

104. Då allt fler drabbas av psykisk ohälsa 
måste denna fråga prioriteras allt oftare och 
aktivt arbetas med. Ett större förebyggande ar-
bete kring frågor om psykisk ohälsa måste ske.

105. För att i framtiden kunna förebygga psy-
kisk ohälsa måste informationen kring den öka 
och göras mer lättillgänglig för studenter. 

106. På skolor måste studenthälsan synliggö-
ras bättre så att studenter tidigt vet vart de kan 
vända sig och söka hjälp vid exempelvis psy-
kisk ohälsa.

107. Studenthälsan behöver få ökade resurser 
för att kunna erbjuda fler studenter den hjälp 
som de behöver.

108. För att göra det enkelt för studenter med 
diverse besvär bör alla besök hos studenthäl-
san vara avgiftsfria. 

109. Ofta är psykisk ohälsa och missbruk ihop-
kopplade och måste behandlas tillsammans, 
olika människors behov ser också olika ut och 
alla kan inte behandlas på samma sätt. Därför 
behövs ett tätare samarbete mellan psykiatrin 
och beroendevården med individanpassade 
vårdplaner.

110. Ibland mår människor så pass dåligt att 
de behöver hjälp, trots att samhället kanske 
inte uppfattar detta. Det är därför viktigt att 
självvald inläggning införs inom psykiatrin. 

111. Självmord uppstår inte ur ett vakuum, 
därför behöver alla självmord utredas. 

112. Att lida av psykisk ohälsa av något slag 
kan vara lika allvarligt som en fysisk ohälsa, 
för att kunna tillgodose akuta psykiska besvär 
behöver psykiatri-ambulanser införas över hela 
landet.

113. Möjligheterna till sjukvård över internet 
behöver utvecklas, speciellt viktigt är det för 
dem som inte kan ta sig till sjukhuset/vårdcen-
tralen, därför bör internetpsykiatrin byggas ut. 



Jämställdhet
Individer ska bedömas utifrån sina meriter, 
aldrig efter faktorer de inte kan påverka. Därför 
ska alla, oavsett kön, erbjudas samma rättig-
heter och friheter. Samtidigt ska de också ha 
lika stora skyldigheter.

Liberala studenter tycker att:
114. Sverige är ett mångkulturellt land och det-
ta bör återspeglas i offentliga institutioner och
bolag. Åtgärder såsom kvotering och särbe-
handling är inte legitima verktyg. Diskrimine-
ring kan inte lösas med diskriminering.

115. Staten och kommuner ska inte ge ekono-
miskt stöd till organisationer som i praktiken 
inte stödjer samhällets mål om jämställdhet 
mellan könen och allas lika värde.

116. En årlig utvärdering av jämställdhetsper-
spektivet på forskningsanslagen ska genom-
föras.

117. Jämlikhet förutsätter ett försvar av indivi-
dens frihet och ständig kamp för att synliggöra 
det våld som är religiöst eller kulturellt beting-
at. Demokrati förutsätter möjligheten att leva 
sitt liv i frihet utan förtryckande inslag som 
grundas i hederskultur.

118. Genuspedagogik ska vara en del utav 
lärarutbildningen samt studievägledarutbild-
ningen.

Integration
Individens möjlighet att ta del av samhällets 
grundläggande funktioner är grunden till en 
fungerande integration. Detta förutsätter att 
alla individer i ett land accepterar och efterle-
ver landets lagar och principer.

Liberala studenter tycker att:
119. Underlätta för utländska studenter att lära 
sig svenska under studietiden i Sverige genom 
att ta bort kravet på att man ska ha svenskt 
personnummer för att kunna läsa SFI-kurser.

120. Det skall finnas anpassade språkpaket, 
som exempelvis svenska för samhällsvetare, 
svenska för jurister och svenska för ingenjörer, 
lättillgängligt för utländska akademiker som
väljer att leva och arbeta i Sverige.



5. Utbildning & forskning

Ett samhälle utvecklas genom högre utbildning och forskning där individer får möj-
ligheten att utveckla idéer och tankar som skapar en bättre värld för alla. Denna 
resa börjar tidigt i individens första skolår och fortsätter livet ut. Genom att värdera 
kunskap och utbildning högt hjälper samhället till att skapa bildade individer. En 
bildad individ ges inte bara möjlighet att göra klassresor, utan förbättrar även sam-
hället som helhet. Detta eftersom en bildad individ inte endast innefattar vilka varor 
och tjänster som individen väljer utan även vilka livsval som görs. 

Liberala studenter tycker att:

121. Gymnasiebetyg ska vara den huvudsakli-
ga antagningsgrunden till högskolan.

122. Lärosäten bör ha ett rehabiliteringsansvar 
för studenter som drabbas av psykisk ohälsa. 

123. I dagens skola finns fysisk hälsa, på 
samma sätt som det är viktigt är även psykisk 
hälsa en viktig del och behöver läras ut. Därför 
bör psykisk hälsa föras in i läroplanen för gym-
nasium och grundskola. 

124. Högskoleprovet ska i sin nuvarande form 
avskaffas och ersättas med kunskapsprover
anpassade efter vad den/de specifika utbild-
ningarna kräver för förkunskaper.

125. Lärosätenas autonomi måste öka och 
lärosätena bör själva få bedöma studieresultat,
studietakt och vilket studieutbud man erbjuder. 
Det skulle leda till att studenternas rättssäker-
het ökar och skapa ett tydligare bedömnings-
förfarande. Vidare skulle en ökad
studietakt, för de studenter som väljer detta, 
gynna samhället i stort.

126. Stödet till studenter med funktionsned-
sättning ska förbättras så att de rutiner som 
gäller för intyg inte leder till indirekt diskrimine-
ring av studenter med funktionsnedsättning.

127. Polisutbildningens fokus ska primärt vara 
att utbilda poliser för yttre tjänstgöring och ska 
inte akademiseras som en högskoleutbildning.



137. Lärosäten bör kunna ansöka om extra 
anslag för särskilda åtaganden av både kortsik-
tig och långsiktig karaktär. Beviljandet av dessa 
anslag ska vara restriktivt, för att förhindra att 
systemet utnyttjas.

138. Högre utbildning ska vara avgiftsfri. Infö-
randet av studieavgifter skulle öka den sociala
snedrekryteringen till högskolan. Lärosäten ska 
kunna ta ut avgifter för uppdragsutbildning och 
för tredjelandsstudenter.

139. Rekryteringen till högskolan ska breddas 
genom att lärosäten metodiskt arbetar för att nå 
underrepresenterade studentgrupper med infor-
mation om att studera vidare samt genom breda 
ingångar till högskolan som till exempel basår. 
Basår som läggs till grund för vidare utbildning 
skall utgöra sådant synnerligt skäl som medger 
studiemedel under längre tid än normala 240 
veckor.

140. Universitetens toppstyrning ska minska, ett 
kollegialt beslutsfattande ska råda över forsk-
ningens och den högre utbildningens kvalitet.

141. Lärosätena bör förbättra utbudet av som-
markurser så att de kan användas i ordinarie 
utbildning.

142. Sverige skall sträva efter att även ligga 
i topp internationellt vad gäller forskning och 
innovation.

143. Sverige bör verka för en oberoende utvär-
dering av hela ramprogrammet för forskning och 
innovation och dess effekter.

144. De direkta anslagen till lärosätena bör höjas 
för att säkerställa akademisk frihet och ett mer 
effektivt utnyttjande av forskningsmedlen.

145. Det behövs ett snabbare erkännande av 
utländsk högskoleutbildning och en rättssäker 
validering.

146. Det skall vara lättillgängligt och tydligt för 
en nyanländ med akademisk bakgrund att få 
möjligheten att studera kompletterande kurser 
och program.

128. För att förenkla för sökande till högskolan 
ska information finnas tillgänglig vid lämplig 
statlig myndighet gällande jämförelse av 

129. Studenter ska ha en lagstadgad rättighet 
att bedriva utbildningsbevakning. Det enskilda
lärosätet ska möjliggöra och säkerställa denna 
verksamhet. Därutöver ska studenterna få
organisera sig som de vill. Det statliga bidraget 
till studentkårer, som infördes efter kårobliga-
toriets avskaffande, ska avskaffas.

130. Resurstilldelningssystemet till den högre 
utbildningen ska reformeras så att löne- och
lokalkostnader kompenseras samt produktivi-
tetskravet bättre motsvarar den högre utbild-
ningens förmåga till produktivitetsökningar.

131. Resurstilldelningssystemet bör vara en-
kelt, transparent och rättvist. Dagens system 
med 20 ersättningsområden är krångligt och 
svåröverskådligt. Därför bör antalet ersätt-
ningsområden minskas till sex.

132. Ett pottsystem för lärosäten bör införas, 
där helårsprestationer kan sparas vid överpro-
duktion och användas senare vid behov. Detta 
skulle öka lärosätenas finansiella stabilitet.

133. Fler högskolor och universitet bör få an-
dra ägarformer. Statliga lärosäten bör ges ökad
autonomi för att ha möjlighet att styra över sin 
egen verksamhet samt ha ansvar för sin egen
budget. Donationer till universitet, högskolor 
och forskningsinstitut skall vara avdragsgilla.

134. Akademiska hus AB skall läggas ned och 
dess bestånd av fastigheter skall överföras till 
de enskilda lärosätena.

135. Andelen forskarutbildade lärare som 
bedriver forskning vid sidan av undervisningen 
måste öka. 

136. Psykisk ohälsa är ett stort problem i sam-
hället och därför bör forskning kring suicidpre-
vention få kraftigt ökade anslag. 



147. Lika villkor för statlig finansiering av högre 
utbildning ska gälla oavsett om en person väljer 
att studera i Sverige eller utomlands. En student 
som väljer att studera utomlands ska få ersätt-
ning motsvarande studieavgiften i det andra 
landet, men max upp till vad utbildningen skulle 
kosta i Sverige.

148. Tillsättning av högskole- och universitets-
styrelser ska vara helt fristående från politiska 
tillsättningar för att upprätthålla högskolans 
oberoende.

149. Kvalitetsutvärderingar av högre utbildning 
behövs för att säkra att skattemedlen används 
på ett ansvarsfullt sätt. Kvalitetsutvärderingssys-
temet ska vara internationellt gångbart och vara 
baserat på ESG.

150. Svenska universitet och högskolor bör 
arbeta tydligare gentemot arbetsmarknaden – 
såväl som med det privata näringslivet som den 
offentliga sektorn. Det ska framgå tydligt för 
studenter vilka karriärvägar som finns på arbets-
marknaden.

151. Pedagogik är en viktig del av utbildningen. 
Därför ska pedagogisk kvalitet vara en av punk-
terna som utvärderas i granskningen av kvalite-
ten i högskolan.

152. För att höja den pedagogiska kompetensen 
i högskolan ska en utbildning i pedagogik infö-
ras. Utbildningen ska vara flexibel och inte obli-
gatorisk och kunna användas som åtgärd om 
brister i den pedagogiska kvaliteten återfinns.
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