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Mina viktigaste frågor Etik i politiken
✔  En god etik!
 All politik måste bygga på en god etik. Återupprätta familjen, ge föräldrarna 
 mandat och tid att fostra barnen, låt skolans värdegrund ge eleverna en inre etisk  
 kompass, likaväl som goda kunskaper. Mobbing är oacceptabelt såväl i skolan som  
 på andra arbetsplatser.

   
✔  Ett gott förvaltarskap!
 Vi måste hushålla med våra ändliga resurser, vare sig det gäller ekonomi eller  
 miljö. Vi måste rädda klimatet och ändå skapa tillväxt. Bevara Östersjön levande.  
 Stöd det civila samhället, skapa möjlighet, tid och utrymme för människors
 engagemang.  Skattebefria gåvor även till ideella organisationer och kyrkor. 

   
✔  Återupprätta familjen!
 Familjen är samhällets viktigaste brottsförebyggande resurs. Föräldrarna måste  
 själva få bestämma om val av barnomsorg, utan att den som väljer att själv vara  
 hemma med små barn diskrimineras. Ge alla familjer i Sverige rätt till ett 
 vårdnadsbidrag / barnomsorgspeng på 6500 kr per barn. 
 Mindre grupper på dagis.
 
Välkommen till min blogg för att läsa mer om de politiska frågor jag vill driva i riksdagen: 
tuveskanberg.wordpress.com

Ett mänskligare samhälle
 

Det � nns mycket i Sverige som 
behöver förändras genom politiska beslut. 
Vi behöver bättre utbildning och skola som ger färdigheter för livet, 
en politik som skapar sysselsättning, vård och omsorg med kvalitet och 
tillräckliga resurser, bättre ekonomi för våra pensionärer och mycket mer. 
Men i botten av allt behövs goda värderingar och en bärande etik.
 
Jag vill arbeta för att den kristna etiken, med alla människors lika och okränkbara värde, 
får genomsyra politiken. Bara så kan vi få ett mänskligare samhälle. Politiken behöver 
också präglas av gott förvaltarskap och av solidaritet med dem som behöver vår hjälp, både 
hemma och genom bistånd utomlands.
 
Under nitton år har jag haft förtroendet att vara riksdagsledamot. Genom åren har jag 
varit verksam i alla riksdagens 15 utskott, och mandatperioden 2010-2014 har jag varit 
ledamot i Konstitutionsutskottet, det utskott som med sin start 
1809 räknas som det tyngsta och äldsta utskottet. 
Konstitutionsutskottet granskar regeringen och de 
enskilda ministrarna, och ofta får de TV-sända 
utfrågningarna stor uppmärksamhet. Vikten 
av att vägledas av god etik blir mycket 
tydlig i granskningarna, likaså när KU 
behandlar grundlagarna och de mänsk-
liga rättigheterna, som religionsfrihet, 
föreningsfrihet, yttrandefrihet och 
samvetsfrihet.

Om du ger mig förnyat förtroende och 
personkryssar mig i valet vill jag vara 
din röst i Sveriges Riksdag, och jag hoppas 
kunna fortsätta arbetet i Konstitutionsut-
skottet.
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