
1. Inga fler skattehöjningar - sakerna måste sättas i viktighets-
ordning. Kommunerna måste koncentrera sig på förebyggande 
av finländarnas välmående och trygghet, man måste först skä-
ra ner på andrahands-, onödiga och skadliga medel. 

2. Inhemska och lokala företag bör ha möjlighet att delta i 
produktionen av kommunens tjänster. Producenten ska kunna 
väljas mellan privat och offentlig från fall till fall - vett och inte 
politisk ideologi främst. Nödvändiga tjänster såsom el- och vat-
tenverk ska vara kvar i gemensam ägo och kommunen ska inte 
vara med och främja att privata monopol  uppstår.

3. Kompiskapitalism, politiskt mygel och hemlighållande kan 
knäckas lättast genom att man röstar bort  korrumperade politi-
ker. Sannfinländarna är inte springpojkar åt intressegrupper eller 
firmor utan tänker oberoende på kommunens helhetsförmån. 

4. Det behövs sinne för proportion gällande klimatpolitiken. 
Kommunerna ska inte belasta sin ekonomi och kommuninvån-
arnas plånbok med mera äregiriga  klimatmålsättningar än sta-
ten. Den finländska fabriksskorstenen är en miljögärning. 

5. Någon gräns ska det vara för det ideologiska fåneriet. Kom-
munerna bör inte gå med i små men högljudda minoriteters 
mångkulturella eller onödiga aktiviteter som främjar könsideo-
logi. Sommarpsalmer och julfester hör till skolorna. Att beskylla 
finländarna för rasism eller nedtystande under föresatsen att 
bekämpa hatretorik är inte sådant, som kommunerna borde 
delta i. 

6. Trafikplanering  ska ske utifrån synpunkten att man ska 
kunna röra sig smidigt. Rälsinvesteringar bör inte överbetonas 
och bilkörning bör inte heller försvåras utifrån idealistiska ut-
gångspunkter.  Alla olika former av färdmedel ska ha sin egen 
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plats. Vägarna är en så grundläggande och nödvändig del av 
samhällets infrastruktur, att underhållet av dem  inom kom-
munområdet inte kan lämnas så att invånarna själv sköter om 
det, utan upprätthållandet av att vägen hålls framkomlig hör till 
kommunens basuppgifter. 

7. Nu får det räcka med skuldsättningen med överdimensio-
nerade investeringar. Nu är det inte tid för byggande av nya 
kommunalhus, snabbspårvägar och konsertpalats. En kom-
mun som hänger i skuldgalgen är inte en självständig kommun. 
Självständiga kommuner är närdemokratins trygghet. 

8. Skolorna ska vara trygga läroanstalter. Man ska beslutsamt 
ingripa vid mobbning, och vid brott som sker i skolorna ska man 
alltid genast göra en brottsanmälan i stället för hyschande. Pla-
cerande av specialelever i vanliga klasser är en björntjänst för 
alla. Man ska även upprätthålla lugnet i biblioteken, så att de 
hålls trivsamma för kommuninvånare i alla åldrar. 

9. Sveriges väg är inte Finlands väg. En dålig invandrarpolitik 
omintetgör kommunernas ekonomi och trygghet. Kommu-
nerna bör inte ta emot kvotflyktingar och kräva statsmakten 
på åtstramning av invandrarpolitiken som villkor för avtal som 
uppgörs med staten - större städer har avsevärd förhandlings-
makt jämfört med staten. 

10. Det är hög tid att sluta med invandrarnas daltande. Kom-
munerna bör sluta med att ge service åt de som vistas olagligt 
i landet, stödjande av invandrarnas eget språk och kultur och 
kommunerna bör inte bedriva “positiv diskriminering” som dis-
kriminerar finländare vid arbetssökande. I stället för en dåligt 
fungerande integration bör kommunerna främja svårintegre-
rande invandrares återmigration. Kommunerna bör rensa bort 
alla dragkraftsfaktorer för skadlig invandring.
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