Kristna Värdepartiet -VÅR POLITIK

___________SAMHÄLLET__________
Civilsamhället
Religion och moral är de väsentliga pelarna för civilsamhället.
George Washington

Inledning

S

amhället är mycket mer än bara staten och näringslivet. Med civilsamhälle menas all
organiserad verksamhet som inte sker i offentlig regi, till exempel föreningar, stiftelser,
kooperativ, byalag och samfund. Kristna Värdepartiet anser att ett starkt civilsamhälle är
avgörande för ett välfungerande land och utgör en viktig grund för medmänsklighet och
demokrati. Utan ett starkt civilsamhälle reduceras medborgarna till väljare, arbetskraft och
konsumenter.

Ingen statlig styrning

C

ivilsamhället har en helt annan kapacitet att tillgodose människors behov än vad stat och
myndigheter har. En alltför stor stat med höga skatter och dyra kostnader inskränker på
civilsamhället, begränsar kreativiteten och skapar passivitet och ineffektivitet.
För Kristna Värdepartiet är det viktigt att skapa förutsättningar för att det svenska civilsamhället ska
kunna utvecklas så mycket som möjligt. Statens bör vara fokuserad på att upprätthålla de basala
samhällsstrukturerna och låta civilsamhället blomstra fritt. Vi motsätter oss därför statlig styrning av
civilsamhället exempelvis genom att vissa opinionsbildande organisationer, samfund eller föreningar
får miljoner kronor i bidrag. Även om det inte är den ursprungliga avsikten, förvandlas sådana bidrag
ofta till ideologiska styrmedel. Vi menar att staten inte ska tillåtas styra civilsamhället ideologiskt. Den
ska istället ge goda förutsättningar för civilsamhället att stå på egna ben. Civilsamhällets olika
föreningar och organisationer ska bäras ekonomiskt av dess egna medlemmar, inte av skattepengar.
Ett steg mot att möjliggöra detta är att göra alla gåvor till ideella organisationer avdragsgilla.
Vi vill också hitta lämpliga vägar att göra kraftiga skattesänkningar för ideella organisationer i nivå med
de bidrag som idag ges. Denna dyra och orättvisa rundgång med skatt och bidrag måste upphöra. På
så sätt kommer ingen del av civilsamhället att orättvist gynnas eller missgynnas av staten.
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Kristna Värdepartiet vill
✓ att alla gåvor till ideella organisationer ska vara avdragsgilla
✓ att man finner lämpliga vägar att sänka skatten för ideella organisationer, och att
dessa skattesänkningar ungefärligen motsvarande de bidrag som idag kommer
ideella organisationer till del
✓ att bidrag till föreningar, samfund och organisationer slopas

