
DEN UNGA KONSERVATISMEN 

FöR IDEDEBATTEN i alla politiska par
tier har 1940- och 50-talet varit en 
brytningstid. Under dessa decennier 
har samhällsutvecklingen gått så 
snabbt på en rad olika områden, att 
själva förutsättningarna för politisk 
verksamhet överhuvudtaget i grun
den förändrats. 

I all korthet må här redovisas 
några av de mest karakteristiska 
dragen i denna samhällsutveckling. 

På det ekonomiska fältet har ka
pitalförsörjningsproblemen alltmer 
trätt i förgrunden. Atomkraftens ut
byggnad och anpassningen till de 
nya produktionsmetoderna (»auto
mation») ställer mycket stora krav 
på investeringsverksamheten. skill
naderna i inkomstförhållandena har 
utjämnats. Det krav på en inkomst
utjämning som under tidigare de
cennier var huvudpunkten i den 
socialistiska ideologin har därför 
mist det mesta av sin aktualitet. 

Organisationsväsendet har- inte 
minst på grund av utvecklingen un
der krigsåren- utvecklats så långt, 
att mycket av det reella inflytandet 
över den ekonomiska politiken i dag 
ligger hos arbetsmarknadens och 
näringslivets organisationer. 

Den tekniska utvecklingen har 
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lett till att avstånden i världen vä
sentligt reducerats. Jag syftar då 
inte bara på bilismens och flygets 
explosionsartade frammarsch utan 
även på den hastiga utbyggnaden av 
bl. a. televisionen. 

Dessa förhållanden på det eko
nomiska och tekniska områdena 
har också i grunden påverkat för
utsättningarna för socialpolitiken. 
Basen för den s. k. kvantitativa so
cialpolitiken har helt enkelt ryckts 
bort. 

För Sveriges del har också den 
befolkningspolitiska utvecklingen 
fått ökad betydelse. Som bekant ka
rakteriseras vår aktuella befolk
ningspolitiska situation av, att de 
arbetsföra generationernas andel av 
folkmängden är i starkt sjunkande. 
Ungdomskullarna stiger och- vil
ket kanske mot bakgrunden av da
gens pensionsdebatt är väl så vä
sentligt- pensionärsgrupperna blir 
större och större. 

För människornas levnadsförhål
landen i stort har inte minst den 
starkt ökande inflyttningen i våra 
städer varit av stor betydelse. Den 
stigande skilsmässatendensen på
verkar i väsentlig mån familjepoli
tikens förutsättningar. 



Kort sagt kan konstateras, att 
vårt samhälle under de senaste de
cennierna genomgått en utomor
dentligt genomgripande förändring. 
Samhällsproblemen kan därför i 
detta nya läge inte lösas med en 
teknik och begreppsarsenal som i 
stora stycken är utformade för en 
helt annan typ av samhälle. 

För konservatismens del har 
1940- och 1950-talet karakteriserats 
av en aktiv idedebatt. Som milstol
par må nämnas 1946 års program, 
det 1952 av HUF antagna program
met ~ungdomen och samhället» 
(kompletterat 1954 med ett speci
ellt befolkningspolitiskt program 
benämnt ~Med sikte på 60-taleb) 
samt högerpartiets nya princippro
gram av år 1956. I just denna ak
tiva idedebatt - där det verkligen 
gäller att anpassa konservatismen 
till det förändrade samhället - ser 
jag den unga konservatismens 
främsta arbetsuppgift. 

Det är mot denna bakgrund man 
bör se den aktuella debatten inom 
HUF. Denna torde i stort sett kunna 
hänföras till sex olika huvudpro
blem: 

l) Formerna för det intensifie
rade internationella samarbetet; 2) 
Maktbalansen inom samhället; 3) 
Den framtida kapitalförsörjningen; 
4) En omläggning av socialpoliti
ken; 5) Bekämpaodet av ungdoms
brottsligheten; samt 6) Regerings
frågan. Kring dessa sex huvudgrup
per skall jag nu knyta några re
flexioner. 

En redogörelse för hur dagens 
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högerungdom i stort ser på det in
tensifierade internationella samar
betet förutsätter en principdeklara
tion beträffande försvarsfrågan. 

En positiv inställning till försva
ret är i dag liksom tidigare ett av 
de mest karakteristiska dragen i 
den konservativa samhällssynen. 
Helt följdriktigt uttalade också 
HUF omedelbart efter den senaste 
öB-utredningen sitt krav på att det 
framtida försvaret skall utformas 
så, att 1948 års målsättning om 
effektivt försvar av hela vårt land 
verkligen skulle kunna infrias. Vi 
förklarade oss också omedelbart be
redda, att ta på oss de därmed för
enade ekonomiska konsekvenserna. 

När det så blev möjligt, att trots 
allt få en fortsatt samling kring för
svaret, accepterade vi denna, även 
om vi - av principiella skäl -
starkt reagerade mot den upplägg
ning som finansieringen av för
svarskostnaderna hade fått. Värdet 
att få en lösning ovanför partilin
jerna bedömde vi emellertid som 
så stort, att vi därför, i likhet med 
vår partiledning, godtog punktskat
terna. 

Vi beklagar emellertid särskilt, 
att man i samband med denna lös
ning av försvarsfrågan inte också 
fick ett positivt ställningstagande 
till atomvapenfrågan. Emellertid 
vidhåller vi vårt krav på, att tak
tiska atomvapen omedelbart skall 
införlivas med det svenska försva
ret. Först därefter får vi verkliga 
möjligheter, att effektivt möta ett 
anfall. 

..... ,,~.-_;,,; ... · .. 
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Intresset för det internationella 
samarbetet i övrigt är för närva
rande stort inom den yngre höger
generationen. Debatten om såväl de 
underutvecklade ländernas problem 
som realiserandet av den europeiska 
integrationen är livlig inom vårt 
förbund. Dock anser man i allmän
het, att man i första hand skall in
rikta krafterna på att få en snabb 
lösning av samarbetet inom Europa. 
Lyckas vi med detta, hoppas vi 
därmed också få ökade möjligheter 
till en verkligt aktiv insats till för
mån för de underutvecklade län
derna. 

Det räcker inte bara med att pas
sivt acceptera utvecklingen utan vi 
måste också vara beredda till en 
positiv insats för att snabbt för
verkliga den europeiska integratio
nen. Detta är absolut nödvändigt 
för att vi skall kunna utnyttja de 
nya produktionsmetoderna och de 
långa seriernas stora möjligheter. 
Kommer inte Europas länder snabbt 
närmare varandra, är risken stor 
för att Europa - och därmed även 
vi i Sverige och Skandinavien -
sjunker ned till en blygsam andra
plansroll mellan de stora markna
derna i väster och öster. 

Än så länge är det för tidigt att 
bestämt uttala sig om vilken inte
grationsform som är bäst lämpad 
för svenska marknaden. Från ung
konservativt håll kräver vi emeller
tid med bestämdhet, att man före 
Sveriges definitiva ställningsta
gande verkligen sätter sig in i Fin
lands speciella problem. Vi måste 

se till att även Finland får möjlig
heter att vara med i den europeiska 
brödrakretsen ! 

Om således den europeiska inte
grationen mänskligt att döma kom
mer att medföra stora fördelar på 
längre sikt, är det uppenbart, att 
själva övergången skapar många 
omställningsproblem. Att redan 
från början ta itu med de proble
men är en av de viktigare uppgif
terna för den unga högergenera
tionen. En ordentlig förberedelse 
på detta område bör ge oss ökade 
chanser att relativt smärtfritt klara 
av dessa övergångsproblem. Inte 
minst av psykologiska skäl är det 
också nödvändigt att redan från 
början ta upp omställningssvårig
heterna. Annars kan man riskera, 
att reaktionen hos folkopinionen 
blir så stark när man verkligen 
:;,;tälls inför alla anpassningspro
blemen, att den i dag i princip po
sitiva allmänna opinionen snabbt 
svänger över åt andra hållet. 

övergången till detta vidgade eko
nomiska samarbete förutsätter en 
investeringspolitik av ny, framåt
syftande art. Ett första led häri 
måste självfallet bli, att den extra 
bolagsskatten slopas. 

Innan jag i det följande något 
närmare går in på diskussionen om 
den framtida investeringspolitiken, 
vill jag ge några principiella syn
punkter på hur vi inom den unga 
högergenerationen i dag uppfattar 
den ekonomiska politikens mål och 
medel. 

Om målet råder allmän enighet: 



»att inom ramen för den fulla sys
selsättningen skapa en ständigt sti
gande produktion». Detta realiseras 
enligt vår uppfattning bäst genom 
ett på enskild äganderätt och fri 
konkurrens uppbyggt fritt närings
liv. Kravet på fri företagsamhet får 
emellertid inte bara ses ur snävt 
effektivitetsmässiga synpunkter. 
Här möter vi ju den stora vatten
delaren i dagens politiska debatt
maktfördelningen i samhället. 

Modern konservatism utgår från 
den politiska maktfördelningsteo
rin. På denna grund baseras följ
aktligen också dess syn på skatte
frågan. Det gäller verkligen att 
effektivt begränsa den offentliga 
maktutövningen - i detta sam
manhang identisk med den offent
liga sektorn. Detta begrepp måste 
tolkas extensivt och inte bara avse 
statlig utan också - vilket kanske 
i dagens läge är väl så väsentligt 
- kommunal verksamhet. 

En minskning av den offentliga 
sektorn måste konkret ta sig det 
uttrycket att de arbetsuppgifter som 
stat och kommun tar på sig blir 
färre. Vi får inte vara rädda för att 
även ompröva redan fattade beslut. 
En realistisk bedömning torde emel
lertid - inte minst sedan även so
cialdemokraterna i stor utsträck
ning börjat acceptera högeruppfatt
ningen om bostadspolitikens ut
formning- ge vid handen att möj
ligheterna att begränsa den nuva
rande statsverksamhetens omfatt
ning är relativt begränsade. Det är 
emellertid här främst fråga om ut-
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vecklingslinjerna för framtiden. En 
riktig inställning till statsverksam
heten och därmed till statsutgif
ternabör emellertid även i framtiden 
skapa förutsättningar för skatte
sänkningar. I första hand bör emel
lertid dessa komma produktionen 
och sparandet till godo. I detta sam
manhang vill jag på det varmaste 
instämma i det bl. a. av denna tid
skrift framförda kravet på ett lång
siktigt skattesänkningsprogram. 

Konkret - och förenklat - ut
tryckt, bör den ekonomiska politi
ken syfta till, att »sätta konsumen
ten i centrum». Detta förutsätter en 
verkligt aktiv konsumentpolitik. 
Alla vet vi, att en i ordets verkliga 
bemärkelse fri konkurrens enbart 
existerar i den nationalekonomiska 
teorin. En politisk meningsriktning 
som emellertid bekänner sig till 
marknadshushållningens grundtan
kar måste på olika sätt stimulera 
fram en effektiv konkurrens. 
Grundläggande måste här bli: kra
vet konkurrens på lika villkor. Man 
skulle nog kunna önska, att höger
partiet i större utsträckning än ti
digare ägnade just konkurrenspro
blemen sin uppmärksamhet. Sam
tidigt som man emellertid ställer 
dessa krav på ökad konkurrens -
eller på en verkligt fri konkurrens 
-, måste man också ha möjlighe
ter att ingripa mot de avarter av 
den fria konkurrensen som tid 
efter annan dyker upp. Diskussio
nen om en utbyggnad av gällande 
lagstiftning mot illojal konkurrens 
bör bedrivas med största intensitet 
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och särskilt gäller detta frågan om 
en speciell generalklausul mot 
dessa fenomen. 

En aktiv konsumentpolitik förut
sätter också åtgärder i fråga om 
konsumentupplysningen. Med fog 
torde man kunna kritisera den av 
Ulla Alm-Lindström bedrivna verk
samheten på detta område. Dock 
skulle vårt parti säkerligen tjäna 
på att verkligen komma med posi
tiva motförslag. Skulle man inte 
kunna tänka sig, att man på något 
lämpligt sätt medverkade till, att 
skapa en svensk motsvarighet till 
den amerikanska »Consumers 
Union»? 

I det föregående har jag framhål
lit hur stora kapitalbehoven egent
ligen är i dagens samhälle. Mot den 
bakgrunden förstår man i och för 
sig väl herr Erlanders krav på 
»samfällda resurser». För min del 
vägrar jag emellertid att acceptera 
att dessa samfällda resurser tvunget 
måste skapas i statens regi. Dagens 
näringsliv med dess moderna före
tagsekonomiska konstruktioner bör 
väl självt kunna skapa den samver
kan som här ovedersägligen är er
forderlig. 

Självfallet måste det här bli fråga 
om en rad olika metoder. Själv fäs
ter jag stort avseende vid de olika 
åtgärder som för närvarande vid
tagits för att stimulera fram ett 
spritt aktieägande. Glädjande är, 
att det inom många av våra distrikt 
inom HUF starta t s aktiespar kl u b bar. 
Aktiesparandet är säkerligen fram
tidens speciella sparform. Inte bara 

därför att aktiesparandet är en rela
tivt inflationssäker sparform utan 
också därför, att just aktiesparan
det är ett konkret uttryck för vad 
vi brukar kalla för »den egendoms
ägande demokratin». Det gäller 
emellertid att också stärka aktie
ägarnas position inom företagen. 
Nog skulle man väl i Sverige också 
kunna skapa aktieägareföreningar 
som man med sådan fördel prövat 
i USA. Varför tar ingen här några 
initiativ? 

A v samma typ som aktiesparan
det är enligt min uppfattning t. ex. 
sparande i bostadsrättsföreningar. 
över huvud taget tror jag, att det 
i dagens läge - med det stora be
hov av sparmedel - är nödvändigt 
att skapa nya sparformer. Olika ty
per av målsparande är goda upp
slag i den aktuella spardebatten. 

I detta sammanhang kan man 
inte gå förbi den aktuella diskus
sionen om de statsägda företagens 
företagsekonomiska konstruktion 
och äganderättsförhållanden. Höger
partiets krav på avsocialisering av 
LKAB och ASSI är goda uppslag 
som med kraft måste fullföljas 
även i framtiden. 

Uppenbart är, att det för många 
företag är nödvändigt med statlig 
insyn. Alldeles nödvändigt blir detta 
när man t. ex. kräver, att atom
kraftsutnyttjandet i första hand 
skall ske i enskild regi. Dock be
höver statens inblandning icke alls 
ske såsom ägare. Nog skulle man 
på t. ex. detta speciella område 
kunna tillgodose det allmänna kra-



vet på offentlig insyn exempelvis 
genom upprättande av någon form 
av »statlig energiinspektion» i lik
het med vad som gäller för t. ex. 
banker och försäkringsbolag. 

För några år sedan debatterade 
man inom den yngre konservatis
men med särskilt stort intresse ar
betsmarknadens problem. I dag 
torde den debatten i stort sett ha 
avstannat. Arbetsmarknadsförhål
landen skall i princip lösas av ar
betsmarknadens egna organisatio
ner. Den synen präglar också den 
unga konservatismens inställning i 
den aktuella pensionsfrågan. 

I pensionsfrågan möter man de 
stora huvudlinjerna i dagens ak
tuella socialpolitiska diskussion. 
Här begränsar vi statens åtaganden 
till ett utbyggande av folkpensionen 
till en allmän medborgerlig grund
pension. Vidare skall staten se till, 
att möjligheter skapas att placera 
sparmedlen inflationssäkert. Hit 
men icke längre skall det statliga 
åtagandet sträcka sig. 

Många grupper kritiserar - och 
säkerligen inte utan fog - folk
pensionsbeslutet. Emellertid har vi 
i Högerns Ungdomsförbund genom 
ett enhälligt uttalande på vår se
naste förbundsstämma i Gävle, 
ställt oss bakom vårt partis stånd
punkt. Kan vi uppnå den avgörande 
förutsättningen - en treprocentig 
produktionsökning varje år - an
ser vi det inte mer än rätt och rim
ligt att den unga generationen på 
detta sätt sörjer för de äldres 
grundtrygghet. 
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I debatten om tilläggspensionens 
utformning har den unga konserva
tismen speciellt intresserat sig för 
familje- och invalidpensionen. Upp
enbart är, att den ursprungliga 
folkpensionslösningen här inte var 
tillräcklig. Med särskild tillfreds
ställelse ser jag den utbyggnad av 
familje- och invalidpensionen som 
skedde i samband med den slutliga 
utformningen av folkpensionen. 

Folkpensionen är en typ av so
cialpolitik som man brukar kalla 
för kvantitativ. För många grupper 
i samhället räcker det emellertid 
inte med penningunderstöd. Det pri
mära är i stället att man har till
gång till direkta vårdresurser. 

Alltför länge har man varit in
riktad på en inkomstfördelande so
cialpolitik. Samtidigt har man för
summat att skapa vårdresurser. 
Det gäller inte bara åldringsvården 
utan även kronikervården, sinnes
sjukvården, alkoholistvården m. fl. 
så kallade eftersatta områden. Här 
behövs det verkligen en upprust
ning. 

Hur skall man då kunna skapa 
utrymme för denna? Svaret måste 
helt naturligt bli att vi nu inte 
längre får fortsätta med att bygga 
ut de kvantitativa reformerna. Nu 
måste vi även ta upp frågan om 
bl. a. vårdavgifterna på våra sjuk
hus och sjukhem till en förutsätt"' 
ningslös debatt. De för närvarande 
utgående avgifterna är som bekant 
mycket små. Exempel visar, att en 
ganska måttlig höjning av vårdav
giften skulle skapa möjligheter till 
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väsentligt ökat antal vårdplatser. 
Just en utbyggnad av vårdmöjlig
heterna för de äldre är ett ungdo
mens speciella krav. Under det när
maste decenniet ökar antalet folk
pensionärer med cirka 30 procent. 
Här gäller det verkligen att i tid se 
om sitt hus! 

På det befolkningspolitiska om
rådet är det emellertid inte bara an
delen av de äldre som stiger. Ä ven 
ungdomsårskullarna växer starkt. 
På många områden av samhällsli
vet skapar detta stora problem. 

För min del vill jag bara knyta 
några reflektioner till den på se
naste tiden starkt ökade ungdoms
brottsligheten speciellt sådan den 
kommit till uttryck i våra storstä
der. Bilstöldsproblemet har blivit 
ett av de verkligt stora samhälls
problemen. Här behövs det ett helt 
annat grepp om problemen. statisti
ken visar ju, att biltjuvarna i myc
ket stor utsträckning (ca 80 % ) är 
redan tidigare straffade. Ett rimligt 
krav borde här vara, att även den 
första bilstölden leder till någon 
form av omhändertagande. Ersätt
ningsreglerna bör omprövas och 
skärpas - rent självfallet på ett 
sådant sätt, att inte möjligheterna 
till en social anpassning omöjlig
göres. Dessutom bör man allvarligt 
överväga oni inte föräldrarna i vä
sentligt större utsträckning än hit
tills varit fallet skall kunna göras 
ekonomiskt ansvariga för den skada 
som deras barn ställer till med. 

Det faktum att här talas om en 
hårdare strafftillämpning, innebär 

självfallet inte, att inte även vi 
i HUF i första hand söker botemed
let mot ungdomsbrottsligheten på 
det förebyggande planet. Alla kän
ner vi till hemmets, skolans och för
eningslivets betydelse. Det gäller 
emellertid att ge dessa begrepp en 
konkret innebörd. Man får inte 
bortse ifrån, att den sociala och 
sociologiska strukturen i våra sam
hällen de sista decennierna så radi
kalt förändrats. skilsmässobarn blir 
t. ex. vanligare och vanligare. En 
viktig uppgift för den unga höger
generationen är därför, att ge reell 
innebörd åt de i och för sig riktiga 
och välmenande men ofta alltför 
opreciserade rekommendationer om 
hur ungdomsbrottsligheten skall 
förebyggas. 

Först på den unga konservatis
mens program står emellertid i da
gens läge kravet på en regimföränd
ring. Detta anser vi vara en absolut 
nödvändig förutsättning för att vi 
skall komma till rätta med alla de 
problem som vårt samhälle i dag 
befinner sig i. I stort sett har social
demokraterna suttit vid makten här 
i landet i 26 år. Om man betänker 
att medelåldern inom Högerns Ung
domsförbund för närvarande torde 
vara cirka 24 år, innebär detta, att 
vår genomsnittsmedlem aldrig upp
levt en regering där det inte funnits 
socialdemokratiska statsråd (som
marregeringen 1936 bortser jag 
ifrån). Med en viss tillspetsning 
kan man därför påstå att en regim
förändring har ett värde i och fö! 
sig. 



Inte så sällan hör man att vårt 
lands affärer befinner sig i ett så 
miserabelt skick, att vi därför borde 
»akta oss» för att överta regerings
ansvaret. Ett sådant resonemang 
måste man emellertid på det be
stämdaste avvisa. Visst har social
demokraterna misskött våra finan
ser, men det blir bara värre och 
värre ju längre regimförändringen 
dröjer. Vår partipolitiska uppgift 
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är självfallet att presentera vårt al
ternativ och därvid göra detta så att 
högerpositionerna flyttas kraftigt 
framåt. Detta får emellertid icke in
nebära, att vi med detta förklarar 
oss »selv nog». Vi i HUF ser positivt 
på möjligheterna att från våra ut
gångspunkter bidra till att skapa ett 
i ordets verkliga mening borgerligt 
alternativ till den hittills förda so
cialistiska överhetspolitiken. 


