
HÖGERPARTIET INFÖR VALET 

MAN HAR i högerpartiets valupp
läggning inför höstens kommunal
val velat spåra något av en ny poli
tisk giv. Det finns t. o. m. de som 
menar, att det fempunktsprogram 
- Europafrägan, Försvarsfrägan, 
Skattefrägan, Skolfrägan och Nä
ringslivets produktionsvillkor -
som högerpartiet lagt fram även 
innehållsmässigt starkt skiljer sig 
frän 1950-talets högerpolitik. Det 
nya i årets valuppläggning är möj
ligen en breddning av de politiska 
frågeställningarna på samma gäng 
som uttryckssättet - sättet att pre
sentera politiken - förnyats. Nytt 
är också det dominanta inslag som 
Europamarknadsfrågan kommit att 
inta. Härigenom har den aktuella 
högerpolitiken fått en inriktning 
som klart skiljer sig frän den kon
ventionella. Detta förhällande fram
träder måhända som en allt skar
pare kontrast till »det gängse» med 
hänsyn till att det i är trots allt är 
kommunalval. Kommunalpolitiken 
har i den rikspolitiska upplägg
ningen fått maka sig åt sidan 
främst med hänsyn till att höger
partiet - och partierna över lag -
inte kan gå ikring Europafrågan 
och de konsekvenser som den för 
med sig, icke blott för samhället i 
stort, utan även för den mängd små 

inrikespolitiska frågor som vi stän
digt ställs inför. 

Europafrågan är inget nytt för 
högerpartiet. Redan i det program 
som gjordes 1956, fanns Europafrå
gan med som en av de främsta 
punkterna. Att högerpartiet, som 
av hävd framstått som ett natio
nellt parti, börjat engagera sig in
ternationellt, kan självfallet inte 
ses som ett avhopp frän den kon
servativa grundåskådningen. För 
modern konservatism har de inter
nationella aspekterna kommit med 
som ett naturligt inslag i de pro
grammatiska övervägandena. 

I den praktiska högerpolitiken 
ses nämligen nu det internationella 
samarbetet som ett led i arbetet på 
att tillgodose nationens, familjens 
och individens anspråk på trygg
het och framåtskridande. Ekono
miskt, kulturellt och politiskt sam
arbete över gränserna utgör i själva 
verket en förutsättning för att hem
met och familjen även i fortsätt
ningen skall kunna utgöra sam
hällsbyggnadens hörnstenar. Hö
gerpolitiken av i dag begränsas där
för inte till en isolerad sockenpoli
tik, den ser även vid ett kommunal
val längre - över kommungrän
serna och över statsgränserna. 

Men det finns självfallet även 
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konventionella inslag i högerpar
tiets valprogram. Man fortsätter 
exempelvis att med eftertryck be
tona nödvändigheten av ett starkt 
försvar. Detta kan synas vara en 
ärftlig belastning, men med den 
stegvisa skärpningen av det utri
kespolitiska läget med en fortsatt 
tyngdpunktsförskjutning av oros
centra till vår världsdel, borde be
tydelsen av ett starkt försvar vara 
onödig att betona. Så länge de paci
fistiska inslagen hos socialdemo
kraterna och deras stödtrupper i 
centerpartiet finns kvar är det sär
skilt nödvändigt att hålla försvars
debatten levande. 

Välkända politiska ställningsta
ganden återfinnas även inom skat
tepolitikens område. skattesänk
ningarnas centrala betydelse fram
träder särskilt klart mot bakgrun
den av den våldsamma ökningen av 
statens utgifter under de senaste 
åren. Det har här varit fråga om en 
fördubbling av driftsutgifterna på 
8 år. I högerpartiets sammanfatt
ning av sina skattesänkningsför
slag, framlagda i samband med 
finansministerns proposition om 
komplettering av riksstatsförslaget 
för budgetåret 1962f63, konstateras 
att den av regeringen förda politi
ken otvivelaktigt leder till 

a) ständigt ökade statsutgifter 
b) ständigt ökat behov av statsin

komster i form av högre skatter 
och högre avgifter 

c) ökade svårigheter att bibehålla 
ett fast penningvärde 

d) framtida svårigheter att öka 
produktionen och därmed att 
bibehålla full sysselsättning. 

Mot denna bakgrund bör höger
partiets framställningar om skatte
sänkningar nu och tidigare ses. En 
lindring av beskattningen är nöd
vändig för att våra möjligheter att 
bibehålla och öka levnadsstandar
den skall kunna bestå, men den er
fordras även för att skapa större 
självansvar och större möjlighet till 
valfrihet i konsumtionen. Kravet på 
lägre skatter är inte ett pre~ogativ 
för högerpartiet. Det är ett gemen
samt intresse för alla borgerliga 
partier. Därför måste man se med 
tillfredsställelse att folkpartiet i år 
slutit upp kring högerpartiets krav 
på att vid utformningen av de 
framtida statliga skatterna skall 
det proportionella inkomstskiktet 
betydligt breddas och progressivi
teten lindras. Först härigenom åter
vinner man balansen mellan ar
betsvilja och skattesystem. 

På samma sätt skulle en genom
gång även av andra politiska frå
gor som i år varit och i valrörelsen 
kommer att dominera i högerpar
tiet visa att det finns ett grundläg
gande samband mellan högerpar
tiets politik av i dag och den politik 
som fördes under de framgångsrika 
åren på 1950-talet. skillnaden mel
lan årets valprogram och 1950-ta
lets ligger i att partiets socialkon
servativa åskådning kommit till ett 
klarare uttryck. 


