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Välkommen Ledare

Det räcker inte med 
fromma förhoppningar  
Rysslands anfallskrig mot Ukraina präglar med 
all rätta våren. Det är tydligt att Sverige behöver en 
ny försvars- och säkerhetspolitisk inriktning som 
inte baseras på fromma förhoppningar. 

Men lika säkert som att Sverige behöver ett 
starkare försvar är det att vi inte behöver nya skat-
tepålagor. Det kan inte vara rimligt att vi i Sverige 
– som har världens femte högsta skattetryck – inte 
kan prioritera bland befintliga utgifter för att ha 
råd med ett försvar värt namnet. 

Kriget är en katastrof i första hand för Ukraina 
och dess befolkning. Men det accentuerar också 

problem med en 
felaktig energipo-
litik som i kombi-
nation med höga 
skatter leder till 
extrema priser. 
De höga svenska 
bensinskatterna 
och utformningen 
av dessa i kombi-
nation med krav 

på inblandning av biodrivmedel leder till att det 
mesta som vi konsumerar blir dyrare. 

Bristerna inom försvars- och säkerhetspolitiken 
framstår nu för de flesta som uppenbara. Men fler 
politikområden behöver korrigeras. De gångna 
decenniernas politik har, oavsett regering, i stor 
utsträckning baserats på fromma förhoppningar. 
Denna politik har nu visat sig ha nått vägs ände. 

Oavsett vilken regering som tillträder efter hös-
tens val behöver den skapa långsiktiga, hållbara 
– och framför allt realistiska – mål och strategier. 
Det handlar om i stort sett alla politikområden: 
migration, integration, bostadsförsörjning, krimi-
nalitet, utbildning, miljö och sist, men inte minst, 
ekonomisk politik. 

Tillväxt och välståndsskapande måste priori-
teras. Annars kommer vi aldrig att kunna bära de 
kostnader som vi nu kommer att tvingas betala på 
grund av önsketänkande. 

Välkomna till verkligheten. 
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I topp 
Sänkt skatt på bensin och  

diesel. Under galgen och till-
fälligt, men det finns  

äntligen en förståelse för  
våra absurda skattenivåer.

På gång 
Stöd Skattebetarnas valfond! 
Varje insamlad krona går till 

vårt arbete för sänkt skatt och 
minskat slöseri.

I botten
Pensionspopulismen  
– allt fler lovar mer till  
alla utan att tänka på  

prislappen, eller vem som  
ska betala.

”Det kan inte vara 
rimligt att vi inte 

kan prioritera för att 
ha råd med ett för-
svar värt namnet.”


