Vi gör Sverige tryggare
Stoppa den fria rörligheten för kriminella,
illegala vapen och narkotika
Moderaterna ska göra Sverige tryggare. Det kräver att den fria rörligheten
stoppas för kriminella, illegala vapen och narkotika.
I dag missbrukas den fria rörligheten av bland annat utländska stöldligor. Ligorna står
för hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. De begår också hela 90 procent av
stölderna av båtmotorer, bilar och bildelar i Sverige. Detta enligt uppgifter från
Nationella Operativa Avdelningen inom Polisen (april 2019).
Den omfattande gängbrottsligheten i Sverige, med hundratals skjutningar per år, göds
till stor del av vapen- och narkotikasmuggling. Sverige är exempelvis en av de största
marknaderna för illegala vapen från Balkan.
För att bekämpa organiserad gränsöverskridande brottslighet kommer Moderaterna
driva på för att fördubbla Europols budget, inrätta en europeisk polisstyrka för att
bekämpa illegala vapen och narkotika, samt etablera ett särskilt center som arbetar
mot stöldligor. EU-medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas och kriminella
EU-medborgare ska avtjäna sina fängelsestraff i hemlandet.

Fördubbla Europols budget
Den europeiska polisbyrån, Europol, har en central roll i EU:s brottsbekämpande
arbete. Europol stödjer brottsbekämpande insatser på fältet, samt är ett nav för
informationsutbyte och expertkunskap. För att förstärka brottsbekämpningen i Europa
krävs ökade resurser. Den totala budgeten för Europol uppgår i dag till ungefär 140
miljoner euro för år 2019. Moderaterna vill att Europols budget fördubblas till cirka 300
miljoner euro per år. Detta ska ske genom omprioriteringar av medel från andra delar
av EU:s långtidsbudget.

Inrätta en europeisk polisstyrka för att bekämpa illegala vapen och
narkotika inom Europa
Samtidigt som Europols budget fördubblas vill Moderaterna att Europol förstärks med
en stående europeisk polisstyrka. Styrkan ska ha i uppdrag att särskilt arbeta för att
stoppa smugglingen av narkotika och illegala vapen in till EU och bekämpa den
organiserade brottslighet som är tätt sammanlänkad med smugglingen.
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Styrkan ska bemannas av fast anställd personal. Styrkan ska agera, såväl dolt som
öppet, i närheten av EU:s inre gränser och då i samarbete med nationella tull- och
polismyndigheter för att förhindra att framför allt vapen och narkotika förs vidare inom
EU. Den nya operativa funktionen ska kombineras med ett tydligt uppdrag att dela
relevant information till medlemsländernas brottsbekämpande myndigheter.
Vid kontroll vid yttre gräns görs detta i samarbete med den Europeiska gräns- och
kustbevakningsmyndigheten (Frontex), på de platser där en stor del av införseln av
illegala vapen och narkotika sker. Styrkan kommer att fungera som ett viktigt
komplement till gräns- och kustbevakningen som i dag huvudsakligen arbetar med
gränsbevakning syftande till en kontrollerad invandring vid den yttre gränsen.
När polisstyrkan är verksam i olika länder sker detta under befäl av den nationella
polismyndigheten i det aktuella landet.
Samtidigt ska Europol verka för att fler vapen ska samlas in och förstöras på plats i
länderna på Balkan, där en stor andel av de illegala vapnen kommer ifrån.

Etablera ett särskilt center inom Europol mot stöldligor
I dag finns bland annat tre fasta center etablerade inom Europol. Dessa är European
Serious Organised Crime Centre (ESOCC), European Cybercrime Centre (EC3) och
European Counter Terrorism Centre (ECTC). Europol motverkar även annan gränsöverskridande brottslighet.
Europol har dock inget särskilt center som har till uppgift att agera framför allt mot
internationella stöldligor som systematiskt begår bland annat bostadsinbrott och andra
typer av stöldbrott. Då stöldligorna är välorganiserade och aktiva i flera olika länder
inom Europa behövs ett samlat europeiskt grepp för att stoppa dem. Moderaterna vill
därför att Europol ska etablera ett särskilt center som fokuserar på att bekämpa den
gränsöverskridande vardagsbrottslighet som stöldligorna står för.

EU-medborgare som döms för brott ska utvisas och deras fria
rörlighet ska begränsas
Moderaterna driver sedan tidigare att reglerna om utvisning på grund av brott bör
skärpas och att brott med ett straffvärde på sex till tolv månaders fängelse ska kunna
leda till utvisning, även om återfallsrisk inte föreligger.
De bestämmelser om utvisning på grund av brott som gäller enligt svensk rätt i dag
gör en tydlig skillnad mellan det fall utlänningen är EU-medborgare och om han eller
hon är medborgare i en stat utanför EU.
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För EU-medborgare förutsätts, utöver de vanliga kraven för att utvisning ska kunna
beslutas, också att ”det sker av hänsyn till allmän ordning och säkerhet” (8 a kap. 5 §
första stycket utlänningslagen). Detta krav har sin bakgrund i det så kallade rörlighetsdirektivet från 2004.
Moderaterna ska verka för att EU-medborgare som vanemässigt begår brott i andra
länder än sitt eget ska kunna utvisas och förbjudas att återvända till landet där brottet
har begåtts, i betydligt större omfattning än vad som är möjligt i dag. Moderaterna vill
därför ändra EU:s rörlighetsdirektiv i syfte att utvisning på grund av brott ska kunna
användas oftare. På detta sätt kan det fria rörligheten för kriminella stoppas.

Kriminella EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina
hemländer
Överföring av fångar inom EU regleras i en särskild lag, EU:s fängelserambeslut. Syftet
har varit att underlätta överföringar mellan länderna. Enligt lagen ska Kriminalvården
pröva om en utländsk dom ska erkännas och verkställas i Sverige, eller om en svensk
dom ska överföras till en annan medlemsstat för att verkställas i den staten.
Moderaterna ska verka för att huvudregeln inom EU ska vara att den som är
medborgare och bosatt i ett visst EU-land ska avtjäna ett utdömt fängelsestraff i sitt
hemland, oavsett om brottet begåtts och domen på fängelse meddelats i ett annat EUland. Moderaterna vill därför ändra EU:s fängelserambeslut, så att överföring av
fängelsestraff ska kunna ske betydligt snabbare och oftare än i dag och även omfatta
kortare strafftider.
I avvaktan på nya EU-regler vill Moderaterna ge Kriminalvården ett tydligt uppdrag att
påtagligt öka antalet överföringar av fångar med utländskt medborgarskap till andra
länder, enligt befintlig lagstiftning.

Sverige ska gå med i Europeiska åklagarmyndigheten
Europeiska åklagarmyndighetens primära behörighet är att utreda och lagföra brott
mot EU:s finansiella intressen. Dessa brott omfattar bland annat bedrägeri,
penningtvätt, förskingring, mutbrott och vissa allvarligare former av bedrägerier med
mervärdesskatt där brotten påverkar unionens budget.
Inom en relativt snar framtid kommer åklagarmyndigheten att vara operativ och då bör
även Sverige delta fullt ut i detta samarbete. Vissa typer av gränsöverskridande
brottslighet kräver ett djupare och mer operativt brottsbekämpande samarbete än vad
vi har haft tidigare. Sverige ska inte stå vid sidan om när nya initiativ tas för att bekämpa
en växande internationellt präglad brottslighet.
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Stärk kampen mot terrorismen
Terrorhotet i Europa är fortsatt högt och Sverige har en förhöjd terrorhotnivå. Ett stort
antal européer har rest och anslutit sig till IS. Terrorismen har också slagit till genom
hänsynslösa dåd i många länder runt om i Europa. Här i Sverige minns vi fortfarande
den fruktansvärda attacken på Drottninggatan i april 2017. Runt om i Europa får
extrema trossamfund också utländska pengar och bidrag.
De som aktivt sprider extremism och uppviglar till terrordåd måste bekämpas mer
effektivt än vad som görs i dag. Vi måste tillsammans samla kraft för att stoppa dem
som vill attackera vår demokrati, frihet och vårt sätt att leva. Vi ska genomföra det
insatser som krävs för att bekämpa terrorismen.
Moderaterna kommer därför driva på för ökade resurser till arbetet mot terrorism, att
ett gemensamt regelverk ska komma på plats inom EU för att stoppa utomeuropeisk
finansiering av extrema trossamfund, en EU-gemensam spärrlista mot hatpredikanter
samt att penningtvätt och terrorfinansiering motverkas mer effektivt och att handeln
med pass stoppas.

Ökade resurser till arbetet mot terrorism
Europol har ett speciellt center för att bekämpa terrorism: European Counter Terrorism
Centre (ECTC). ECTC fungerar som en central EU-hub i kampen mot terrorism. Bland
annat fokuserar arbetet på att dela underrättelser, stödja nationella utredningar och
samarbeta internationellt. I dag är det cirka 80 personer som arbetar permanent vid
ECTC. Moderaterna vill att Europols budget fördubblas till cirka 300 miljoner euro per
år. Inom ramen för detta ska en särskild satsning riktas till ECTC för att stärka Europols
arbete med att bekämpa terrorism.

Gemensamt EU-ramverk för att stoppa utomeuropeisk finansiering
av extrema trossamfund
Mer måste göras för att stoppa problemen med religiös extremism inom Europa.
Extremismen har exempelvis kopplingar till de senaste årens många religiöst
motiverade terrordåd i Europa. Extremismen finansieras inte sällan av aktörer utanför
Europas gränser, vars mål är att sprida ideologier eller religiösa tolkningar som inte är
förenliga med den liberala demokratin. Sverige är inte det enda landet inom EU där
utländsk finansiering av trossamfund förekommer. Tyskland och Frankrike har kartlagt
problemet och där framkommer finansiering från bland annat Turkiet och
Saudiarabien.
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Om extrema trosuppfattningar får stöd i Sverige och Europa riskerar det att göda
extremism, vilket i förlängningen innebär säkerhetsrisker för hela samhället. Problemet
behöver därför hanteras på EU-nivå. Moderaterna vill att ett gemensamt europeiskt
regelverk, för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund, kommer
på plats.

EU-gemensam spärrlista mot hatpredikanter
Vi vill sätta stopp för hatpredikanters möjlighet att kunna resa in i Europa och sprida
extremism, som är en grogrund för terrorism. När vi behöver öka tryggheten i Europa
och Sverige, kan vi inte tillåta hatpredikanter som underblåser radikalisering eller
fundamentalism. Vi måste agera gemensamt kring detta och Moderaterna vill att EU
som helhet upprättar en tydlig spärrlista över hatpredikanter som inte ska tillåtas resa
in i Europa. På så sätt kan nationella myndigheter som hanterar visering och uppehållstillstånd hindra bland annat kända hatpredikanter från att resa in i EU. Det kan
exempelvis röra sig om personer som vill resa till EU i syfte att uppmana till terror.

Motverka penningtvätt och terrorfinansiering
EU:s direktiv för att bekämpa penningtvätt och terrorfinansiering uppdateras
kontinuerligt och gör det möjligt för de brottsbekämpande myndigheterna, i olika
medlemsländer, att samverka på ett adekvat sätt. Den senaste förändringen av
direktivet innebär exempelvis att Europol kan se i vilka länder en kriminell individ har
bankkonton. Register för företag och stiftelser blir även mer öppna för att underlätta
bekämpandet av terrorfinansiering och organiserad brottslighet. Detta är ett bra
exempel på hur EU:s medlemsstater, genom ökat samarbete, kan stärka säkerheten
för medborgare inom EU. Moderaterna ska verka för ett fortsatt fördjupat europeiskt
samarbete i syfte att förhindra penningtvätt och terrorfinansiering.

Stoppa handeln med europeiska pass
Ett medborgarskap och pass i ett europeiskt land medför såväl rättigheter som
skyldigheter. Alla medlemsstater har ett ansvar att hantera passen på ett ansvarsfullt
sätt, men i dag säljer Malta, Bulgarien och Cypern medborgarskap. Detta har fått kritik
från EU-kommissionen på grund av att systemet öppnar för missbruk och att vissa
investerare egentligen bara är ute efter att få ett fotfäste i EU i syfte att öppna
bankkonton och ägna sig åt ekonomiskt brottslighet och penningtvätt. Dessutom
riskerar systemet att bidra till korruption. Moderaterna ska verka för att det blir förbjudet
att sälja medborgarskap inom EU.
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