TEMA TRYGGHET
BLI MEDLEM.
Genom ditt medlemskap är du med och påverkar
det du tycker är viktigt för Göteborg. Medlemsavgiften är 100 kr och du betalar enkelt via swish,
bankgiro eller formulär på demokraterna.se.
Är du under 26 år blir du medlem utan kostnad.
Mejla namn, personnummer, mobilnummer samt
e-postadress till medlem@demokraterna.se.
STÖD OSS.
Som nystartat parti får vi inget partistöd eller andra
ekonomiska bidrag. Ditt stöd är därför viktigt för
vårt arbete. Vi arbetar ideellt så allt du skänker går
oavkortat till partiets verksamhet – betala valfritt
belopp via swish, bankgiro eller via formulär på
demokraterna.se. Alla donationer är anonyma.
Tack för ditt stöd. Tillsammans ska vi skapa ett
bättre Göteborg.

Välj ett bättre Göteborg.
Torggatan 11, 411 05 Göteborg.
info @ demokraterna.se. demokraterna.se
Swish: 123 238 6639. Bankgiro: 171- 0938.
Kontonr: SEB 5011-10 883 64.

SÅ SKA
GÖTEBORG BLI
DEN TRYGGASTE
STADEN I SVERIGE.

SÅ SKA VI SKAPA
TRYGGHET OCH SÄKERHET I GÖTEBORG.

DETTA VILL DEMOKRATERNA GÖRA
INOM TRYGGHET OCH SÄKERHET.

Alla göteborgare har rätt till trygghet och frihet.
Det är grunden i vår demokrati och det är på den
punkten som stadens styrande har misslyckats under
så många år.
Så när Göteborg, och speciellt våra sju särskilt
prioriterade områden, lider allvarlig brist på trygghet
är vi beredda att säkerställa tillräckligt många
kvarterspoliser för att öka tryggheten i Göteborg –
trots att detta är ett statligt ansvar.
Närvarande kvarterspolis krävs för att upprätthålla
allmän ordning och säkerhet samt ge medborgarna
skydd och hjälp. Ständig närvaro gör att vi kan
bygga relationer och skapa trygghet på både kort
och lång sikt samt trycka tillbaka kriminalitet och
icke-demokratiska krafter. I en trygg stad kan både
medborgare och civil verksamhet utvecklas och
stärkas.
För oss i Demokraterna gäller självklart nolltolerans mot kriminalitet. Här bredvid kan du läsa
våra viktigaste förslag på hur vi ska få en trygg stad.

• Vi vill återinföra kvarterspoliser i Göteborg genom
att erbjuda polismyndigheten finansiering av minst
300 personer med passande yrkesbakgrund, vilka
kommer att ingå i polismyndigheten och verka
under polismans befäl.
• Vi vill införa en utbildning för föräldrar och
blivande föräldrar i Föräldrabalken.
• Vi vill att bidrag omvandlas till arbetsmöjligheter
i Göteborg.
• Vi vill stoppa svarta hyreskontrakt så att
ekonomiskt och socialt utsatta människor
inte utnyttjas.
• Vi vill att bidragsberättigade föreningar och
ideella verksamheter ska vara demokratiskt
säkrade för att få bidrag.
• Vi vill utforma en tydlig kommunal handlingsplan
mot extremism.
• Vi vill införa övervakningskameror på brottsfrekventa platser.
• Vi vill öka belysningen på gångbanor, cykelbanor
och andra platser som upplevs som otrygga.
• Vi vill ha en ren och snygg stad. Vi jobbar för
nolltolerans mot nedskräpning och förstörelse.
Läs mer på demokraterna.se,
där finner du allt vi tänker göra för Göteborg.
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