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Den offentliga maktens uppgift är försvara Finlands och finländarnas intressen.
Något annat rimligt skäl för en existerande finländsk stat finns inte.
Den finländska staten finns till för finländare och den ska alltid,
i första hand, ta till vara finländarnas intressen.
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Man delar bara det som finns
Statens uppgift är att se till att medborgarna har möj-

Vårt lands offentliga ekonomi och välstånd bygger på inkomster från exportindustrin samt skatter på arbete och
företagande. Dessa tillsammans bildar den pott från vilken
finländarnas välstånd utgår.

ligheter att klara sej på sin inkomst, flit belönas och ökat
välstånd är tillåtet. Medborgarnas uppgift är inte att finansiera byråkratiapparaten Finland. Staten ska säkerställa att
medborgarna kan leva ett gott liv och själva bestämma över

E

sina egna angelägenheter.

ftersom inkomsterna inte täcker de ständigt stigande utgifterna ökar statsskulden trots ekonomisk uppgång. Att

Vår nuvarande invandring kostar väldigt mycket och

samhället lever på kredit måste upphöra. Kommande gene-

de pengarna uteblir någon annanstans. Denna invandring

rationer ska inte belastas med nuvarande ansvarslösa politik.

ökar inte skattebetalarnas antal. Inte heller underlättar den

Utgifterna måste reduceras avsevärt för att säkra väl-

framtida utmaningar. Tvärtemot, invandringens ansenliga

färdssamhället. Med beskattnings- och avgiftspolitik sä-

kostnader drabbar skattebetalarna oavsett invandraren

kerställs att varje finländsk arbetstagare klarar sej på sin

söker skydd i första hand eller arbete inom låglönemark-

inkomst. Nödvändiga levnadskostnader får inte ta en opro-

naden. Högutbildad arbetskraft söker sig mycket sällan till

portionerligt stor del av inkomsten. Den måste räcka till för

Finland.

att leva också.
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Utdelning till de viktigaste föremålen i första hand
Invandringen är inte ”en sak bland många andra”. Den på-

Enär andelen arbetande skattebetalare sjunker på grunda av den åldrande befolkningen samt minskad nativitet
måste pengarna, i ännu större grad, styras till relevanta
mål. Sannfinländarnas åsikt är att dessa mål är vanlottade, åldringar, barnfamiljer, sjuka och funktionshindrade.

verkar otaliga andra sektorer inom samhället och politiken
samt varje enskild medborgare.
Sannfinländarna anser det vara orättvist och felaktigt
att en ung man som kommit till Finland, via otaliga säkra
länder, får lika mycket eller mera bidrag och tjänster samt

F

ör alla senaste årtiondens regeringar har miljarder varit

uppmärksamhet i den offentliga debatten, än en finländare

småpengar när man hänvisar till invandring och världs-

som betalt skatt och bott i Finland i hela sitt liv. Det är fel

förbättring. Samtidigt är man fattig och sjuk när en anstän-

att åldringar lider i äldreboenden och barn i skolor med

dig åldringsvård eller sanering av så kallade mögelskolor

dålig inomhusluft. En liten lön räcker inte längre till, sam-

förs på tal.

tidigt som invandrare lever gott på socialbidrag och annan
finländsk välfärd.

Konfrontering är oundviklig enär dessa saker står mot
varandra. Invandringen till Finland gör det omöjligt att

En strikt kontroll av invandring och befrämjande av

upprätthålla ett gott socialskydd och goda anställningsför-

återflyttning är de viktigaste och i praktiken de enda åtgär-

hållanden, en god löneutveckling, bra skolor, jämställdhet

der som står till buds för att skydda sig från invandringens

och social stabilitet – ett gott Finland.

avigsidor. Ingen utbildning, vägledning eller integration le-
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der till de resultat som krävs. Att slänga pengar i invandringens ”svarta hål” måste upphöra. Den enda lösningen
på problemet är att inte låta folk komma som de vill över
den finländska gränsen. Vi vill stoppa den skadliga och för
samhället kostsamma invandringen helt och hållet.
I och med invandringen eskalerar också kriminaliteten
och otryggheten. Den urholkar också vårt samhälles viktigaste värden såsom jämlikheten. Kvinnor och barn måste kunna
känna sig trygga i vårt land. Sannfinländarna är det enda partiet som kräver gärningar i stället för ord. Statens viktigaste
åtgärd är att värna om sina medborgares säkerhet.
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Mängden som ska delas måste ökas

G

Att ta hand om finländarna också i framtiden kräver
främjande av produktivt arbete och företagsamhet. Vår
ekonomi och vårt välstånd baserar sig huvudsakligen på
exportindustrin. Att säkra konkurrenskraften inom den
måste komma i första hand. Under den kommande valperioden får man inte belasta den finländska industrin med
tilläggskostnader som försämrar konkurrenskraften. Industrins kostnader måste tvärtemot minskas.

enom att sänka elskatten till ett minimum, som man
gjort i Tyskland, ger man företagen investeringssäkerhet

samt skapar flera arbetstillfällen. Skattesänkning underlättar
hushållens vardag samt ökar medborgarnas köpkraft. En
stark hemmamarknad och en förbättring av små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar är av största vikt.
Hushållens kostnader får inte längre ökas. Utvecklingen måste vändas. Kostnader för boende, transport och
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uppvärmning måste sammanlagt minskas. Skatt på bräns-

sjunker, särskilt bland pojkar. Inom yrkesskolorna finns

len, också uppvärmningsbränslen, samt skatt på bilar med

föga utbildning för finländska unga och gymnasierna lock-

förbränningsmotorer måste reduceras. Oljeuppvärmnings-

ar mindre än tidigare. Utbildningsenheter och beslutsfattare

kostnader får inte höjas.

är mera intresserade av integration av invandrare än att få

Klimatpolitiken, som grundar sig på självplågeri och

kunnig inhemsk arbetskraft. Samtidigt flyttar högutbilda-

moralposering, ökar den finländska industrins kostnader

de finländare utomlands i allt snabbare takt. I utbyte får vi

och försvårar ytterligare möjligheterna att behålla arbets-

obildade invandrare av vilka de flesta saknar läs- och skriv-

platserna i Finland, samt höjer kostnaderna för boende,

kunskaper.

transport och andra levnadskostnader för finländska med-

Det krävs större flexibilitet på den finländska arbets-

borgare. För sannfinländarna är en ny industriskorsten

marknaden för att öka produktionen och förbättra konkur-

också en miljöprestation. Vi bör bevara vårt nationella väl-

renskraften inom företagen. Denna flexibilitet kan endast

stånd, våra naturtillgångar, vår infrastruktur och våra of-

uppnås med gemensamma spelregler såsom allmänt bindan-

fentligägda företag.

de kollektivavtal. Fripassagerare med egna spelregler kan

Utsläppsminskning bör ske i samma takt, inte mera,

inte accepteras.

inte snabbare, i Finland än som är överenskommet inom

Den sociala stabiliteten, finländarnas välmående och

EU. De största minskningarna bör ske där föroreningarna

medborgarnas ömsesidiga tillit till varandra skapar en

är största. Globalt räknas Finlands utsläpp i promille.

framtidstro, en tro på att Finland är på våra barns sida, nu

En god framtid för vårt land kräver kunnande. Ut-

och alltid.

bildningsnivån som under årtionden ökat i Finland, har nu
vänt och är på nedåtgående. Grundskolans studieresultat
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