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Ympäristöpuolueen vaaliohjelma 2010.  
Tavoitteena vihreä muutos, joka luo uusia 
työpaikkoja, tarvittavaa ilmastopolitiikkaa  
ja lisää globaalia solidaarisuutta.

YMPÄRISTÖPUOLUEEN  
VAALIOHJELMA
– TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ

MODERNISOI
RUOTSI



Ympäristöpuolue lähtee vaalei-
hin vihreän muutoksen politi-
ikalla, joka luo uusia työpaik-
koja, lisää turvallisuutta ja luo 
vahvemman Ruotsin. Haluamme 
luoda pitkäjänteisesti kestävän 
yhteiskunnan, joka pystyy 
vastaamaan tulevaisuuden 
haasteisiin.

Ympäristöpuolue haluaa nähdä 
suurpanostuksen koko yht-
eiskunnan vihreään muutok-
seen – Green New Deal. Ha-
luamme vaikuttaa siihen, että 
kestävien valintojen tekeminen 
arkipäivässä on helpompaa. 
Rautatiet, uusiutuva ener-
gia, raitiovaunut, pyörätiet ja 
matalaenergiset kaupungit ovat 
tulevaisuutta. Me vihreät halu-
amme tehdä sellaisia inves-
tointeja, joita tarvitaan. Ne eivät 
ole pelkästään kannattavia – ne 
luovat myös lisää työpaikkoja.

Haluamme modernisoida 
Ruotsin. Meidän on panostettava 
koulutukseen, tutkimukseen ja 
yrittäjyyteen. Ideoiden toteut-
tamisen on oltava helpompaa, ja 
ihmisten on uskallettava siirtyä 
työsuhteesta yrittäjyyteen.

Haluamme luopua kertakäyt-
töyhteiskunnasta. Rikkinäisten 
tavaroiden korjaamisen on oltava 
kannattavaa. Haluamme kan-
nustaa ympäristöystävälliseen 
kuluttamiseen ja luoda samalla 
uusia työpaikkoja alentamalla 
palveluiden arvonlisäveroa. Uusia 
työpaikkoja syntyy myös panos-
tamalla hyvinvointiin ja julkiseen 
sektoriin.

Me vihreät puolustamme aina 
luontoa, jos sitä uhataan lyhytjän-
nitteisillä intresseillä. Kiinnos-
tustamme ajaa rakkaus luontoon 
sekä vahva solidaarisuus nykyisiä 
ja tulevien sukupolvien ihmisiä 

Ne valinnat, joita teemme tänään, muokkaavat sitä elämää, jota 
elämme tulevaisuudessa. Ne investoinnit, joita teemme tänään, luovat 
huomisen yhteiskunnan. Kestävän kehityksen luomiseen tarvittavat 
tiedot ovat olemassa. Muutoksen on tapahduttava tässä ja nyt.

TULEVAISUUS ON TÄÄLLÄ

Investointi ilmastovaikutusten 
vähentämiseen ja uusiin  
työpaikkoihin

kohtaan. Politiikkamme tähtää 
solidaariseen maailmaan. Siksi 
teemme työtä vapauden, ihmi-
soikeuksien ja maailmanlaajuisen 
aseistariisumisen puolesta.

Politiikkamme pohjana on 
vapaus. Haluamme luoda 
tasa-arvoisen yhteiskunnan, 
jossa kaikkia ihmisiä kohdellaan 
samalla tavalla. Mielestämme 
tasa-arvo on keskeinen osa ih-
misten vapautta. Yhteiskunnasta 
tulee rikkaampi ja dynaamisempi, 
kun hyväksymme erilaiset arvot 
ja elämäntavat. Ihmisille täy-
tyy antaa mahdollisuus uuteen 
elämään. Turvajärjestelmä on 
korjattava, ja kaikkien ihmisten 
on kuuluttava sen piiriin.

Yhdessä yhteistyöpuolueiden 
kanssa Ympäristöpuolue vihreät 
lähtee vaaleihin muodostamaan 
punavihreän hallituksen valti-
opäivävaalien 2010 jälkeen.

tavien kaasujen päästöjä on 
vähennettävä tutkijoiden suosi-
tusten mukaisesti. Korkeiden 
ympäristöverojen ansiosta fos-
siilisten polttoaineiden käytöstä 
tulee kalliimpaa.

1. Ruotsin on kannettava 
oma osansa vastuusta
Ruotsin on kannettava oma 
osansa maailmanlaajuisesta 
vastuusta. Ilmastoon vaikut-



2. Rautatieverkoston 
kapasiteetti  
kaksinkertaiseksi
Ilmastoystävällinen liikennep-
olitiikka vaatii suuria inves-
tointeja rautatieverkostoon koko 
maassa. Henkilö- ja tavarali-
ikenteen kapasiteetti kaksinker-
taistetaan. Haluamme rakentaa 
suurnopeusverkkoja ja yhdistää 
Ruotsin suurkaupungit Tukhol-
man, Göteborgin ja Malmön 
Kööpenhaminaan ja Osloon. 
Haluamme myös yhdistää 
pääradan alueellisiin raiteisiin ja 
vahvistaa näin alueellisia liitty-
miä. Junalla matkustamisen on 
oltava halvempaa kuin autolla 
ajamisen tai lentämisen.

3. Joukkoliikenteen  
laajentaminen
Luodaksemme ilmastoystäväl-
lisiä kaupunkeja haluamme 
panostaa voimakkaasti joukkoli-
ikenteeseen kuten raitiovaunui-
hin, paikallisjuniin, metroihin 
ja busseihin. Haluamme kak-
sinkertaistaa joukkoliikenteen 
osuuden vuoteen 2020 men-
nessä. Uusille moottoriteille ei 
ole tarvetta. Joukkoliikenteen 
on oltava helppopääsyistä ja 
helppokäyttöistä toimintarajoit-
teisille henkilöille.

4. Uusia polttoaineita 
autoihin
Monet ruotsalaiset ovat riippu-
vaisia autosta. Fossiilisten polt-
toaineiden käyttöä on vältettävä 
sekä ympäristö- että kustan-
nussyistä. Sen vuoksi kaikille on 
annettava mahdollisuus tankata 
uusiutuvia polttoaineita. Uusiu-
tuvien polttoaineiden on oltava 
bensiiniä halvempaa. Uusiutu-
vien polttoaineiden kotimaista 

tuotantoa ja jakelua on edistet-
tävä. Biokaasun tankkaamisen ja 
sähköauton lataamisen on oltava 
mahdollista koko maassa.

5. Valmista itse  
oma sähkösi
Haluamme tehdä oman sähkön 
tuottamisesta kannattavaa. 
Yhä useampi ihminen haluaa 
investoida uusiutuvaan ener-
giaan ja vaikuttaa omien ilmas-
tovaikutusten vähenemiseen. 
Tämä tarkoittaa myös sitä, 
että yhä useamman on pystyt-
tävä toimittamaan uusiutuvaa 
sähköä sähköverkkoon. Halu-
amme ottaa käyttöön kiinteän 
hinnan uusiutuvalle sähkölle, 
sekä mahdollistaa sähkön net-
tomittauksen pienille sähkön-
tuottajille.

6. Investointi  
uusiutuvaan energiaan  
ja energiatehokkuuteen
Haluamme korvata ydinvoiman 
ja fossiiliset polttoaineet tu-
ulivoimalla, biopolttoaineilla, 
aaltovoimalla, aurinkoenergialla 
ja energiatehokkuudella. Halu-
amme investoida peruskorjauk-
siin, jotka vähentävät energian 
kulutusta. Samalla energian 
hinta laskee. Uraanikaivos-
toiminta täytyy kieltää.

7. Ympäristöohjelman 
uudistaminen
Haluamme ottaa käyttöön eri-
tyisen investointituen varsinkin 
esikaupunkialueilla sijaitsevien, 
ränsistyneiden asuntojen ja 
kaupunginosien uudistamiseen 
ja korjaamiseen. Investoint-
ien tarkoituksena on parantaa 
asuinympäristöä ja vähentää 
energian kulutusta.

8. Tavaroiden kuljetus 
junalla ja veneellä
Parantaaksemme liikenneturval-
lisuutta maanteillä ja vähentääk-
semme päästöjä haluamme 
ottaa käyttöön veron raskaille 
kuorma-autoille. Tämän ansiosta 
tavaroiden kuljettaminen rau-
tateillä ja laivoilla on kuorma-
autoja kannattavampaa.

9. Luonnon ja biologisen 
monimuotoisuuden  
suojelu
Monimuotoisia niitty- ja laidun-
maita on suojeltava ja rantasuo-
jaa on vahvistettava. Arvokkaita 
luonnonmetsiä on suojeltava. 
Ruotsin on vaalittava pitkäjän-
teisesti neljän suuren petoeläi-
men, suden, ilveksen, karhun ja 
ahman, elinvoimaisia kantoja. 
Ympäristömyrkkyjen leviämistä 
on vähennettävä esimerkiksi 
kieltämällä useiden bromattujen 
palonestoaineiden ja hormoni-
toimintaa häiritsevien aineiden 
käyttö. Haluamme pitää yllä ja 
laajentaa kosteikkoja ja suojella 
pohjavettä, jotka ovat tärkeitä 
vedenhuollollemme.

10. Maanviljelyä eläint-
en tarpeet huomioiden
Torjunta-aineiden ja kaupallisten 
lannoitteiden käyttöä on vähen-
nettävä. Eläinsuojelua on te-
hostettava ja haluamme kieltää 
turkistarhauksen. Arvokasta 
maata on suojeltava. Haluamme 
tehdä ekologisesti kestävästä 
maanviljelystä kannattavaa. 
Ruotsin on oltava johtava maa 
vihreiden elinkeinojen kuten eko-
turismin ja pienten elintarviket-
uottajien saralla. Haluamme 
suojella maata geenimuunnel-
luilta viljelyskasveilta.



11. Palvelualojen  
arvonlisäveron  
laskeminen 
Haluamme vauhdittaa palve-
lualaa laskemalla usean alan 
arvonlisäveroa. Rikkinäisten 
tavaroiden korjaaminen, rav-
intolassa syöminen, partur-
issa käyminen ja polkupyörän 
korjaaminen muuttuvat halvem-
miksi. Palveluiden kestävää ku-
lutusta täytyy elvyttää ja halu-
amme ottaa tässä ensimmäisen 
askeleen vaalikauden aikana.

12. Veron alentaminen 
pienyrityksiltä
Haluamme alentaa pienyritysten 
työnantajamaksuja kymmenellä 
prosenttiyksiköllä. Haluamme, 
että yksityisyrittäjät saavat 
lisäalennuksen ensimmäisestä 
työntekijästä ensimmäisen vuo-
den ajan.

13. Riskirahasto pienille 
ja keskisuurille  
yrityksille
Haluamme perustaa valtiol-
lisen riskirahaston, jolla tuetaan 
pieniä ja keskisuuria yrityksiä 
saamaan riskirahoitusta. Ra-
hastoa rahoitetaan valtiollisten 
yritysten voitoista.

Lisää työpaikkoja, yrittäjiä 
ja pienyrityksiä

14. Elinkeinoelämä 
kärjessä
Monilla uusilla yrittäjillä liik-
keelle panevana voimana on su-
uremman eettisen, sosiaalisen 
ja ympäristöystävällisen vastu-
un ottaminen. Se myötävaikut-
taa kestävään kehitykseen. 
Tällaista asennetta täytyy edis-
tää. Haluamme lisätä määrära-
hoja innovaatioihin, tuotteiden 
kehitykseen ja ympäristötekni-
ikan kehittämiseen pienissä ja 
keskisuurissa yrityksissä. Valti-
ollisten ja kunnallisten yritysten 
on myötävaikutettava uuden 
ympäristötekniikan ja uusiutu-
van energian käyttöön ja oltava 
esikuvina ilmastovaikutusten 
vähentämisessä. Sosiaaliset 
yritykset ja osuustoiminta tul-
evat olemaan osa vihreää yrit-
täjäpolitiikkaa. Teemme työtä 
lisätäksemme yrityksien perus-
tamista maaseudulla. Halu-
amme aktiivisesti hyödyntää ja 
parantaa mahdollisuuksia ottaa 
huomioon sosiaaliset, eettiset 
ja ympäristöystävälliset tekijät 
julkisessa toiminnassa.

15. Työtä ja koulutusta 
nuorille
Haluamme ottaa käyttöön har-
joitusohjelman hyvinvointisek-
torilla. Ammattikoulutukseen 
ja oppisopimuskoulutukseen on 
myös panostettava enemmän. 
Yhä useammassa yliopistossa 
osana koulutusohjelmaa on 
oltava työharjoittelu yrityksissä 
ja virastoissa.

16. Avoin ja monipuolinen 
kulttuurielämä
Elävä ja luova kulttuurielämä on 
tärkeä menestystekijä tervey-
den, elämänlaadun ja yht-
eiskunnan kehityksen kannalta. 
Haluamme panostaa kulttuuriin, 
jotta kaikki, varsinkin lapset ja 
nuoret, saavat mahdollisuuden 
osallistua erilaisiin kulttuuriak-
tiviteetteihin, sekä esiintyjänä 
että yleisönä. Kulttuurikouluja 
täytyy vahvistaa. Kulttuuri on 
ilmastoystävällinen vaihtoehto 
materiaaliselle kulutukselle.



17. Kukaan ei saa olla 
vailla vakuutusta
Kaikkien asukkaiden on kuulut-
tava turvallisen ja modernin 
sairausvakuutuksen piiriin. Halu-
amme, että sairauspäivärahaa 
voidaan maksaa henkilöille niin 
kauan, kun he ovat sairaita, ja 
että sairausvakuutuksen takaraja 
poistetaan. Yhteiskunnan vastuu 
tehokkaasta kuntoutuksesta on 
erittäin tärkeää. Kaikilla asukkai-
lla on oltava mahdollisuus saada 
yleistä työttömyyskorvausta.

18. Lyhyempi työaika
Haluamme lyhentää normaalia 
työaikaa 35 tuntiin viikossa 
antaaksemme ihmisille enem-
män aikaa ja parantaaksemme 
heidän elämänlaatuaan. Ensim-
mäisenä askeleena haluamme 
tukea pienten lasten vanhempia 
vähentämällä työaikaa sekä 
ottamalla sapattivuoden uudel-
leen käyttöön. Haluamme antaa 
mahdollisuuden joustavampaan 
eläkeikään ja luoda hyvät mah-
dollisuudet työajan lyhentämis-
een eläkeiän lähestyessä.

19. Monimuotoisuus  
koulussa
Lapsilla on oikeus saada kou-
lussa käyttöönsä ne työkalut, 
joita he tarvitsevat elämässään. 
Vanhemmilla ja lapsilla on olta-
va hyvät mahdollisuudet vaikut-
taa opetukseen ja voitava valita 
lapselle sopiva pedagogiikka. 
Kaikki lapset on huomioitava ja 

Korkealaatuista hyvinvointia, 
investointi koulutukseen

heidän on saatava viettää aikaa 
aikuisten kanssa koulussa ja 
esikoulussa. Sen vuoksi Ruotsin 
esikoulun ja peruskoulun laatua 
on parannettava. Meidän täytyy 
lisätä opettajien virkoja, pi-
enentää opetusryhmiä ja lisätä 
suunniteltua opetusaikaa. Halu-
amme turvata koulujen, opetuk-
sen ja opintoalojen monimuo-
toisuuden. Haluamme vahvistaa 
oppilasdemokratiaa ja panostaa 
oppilasterveydenhuoltoon.

20. Anna lapsen  
olla lapsi
Kaikilla ihmisillä on oikeus saa-
da viettää leikkisä ja turvallinen 
lapsuus. Yhteiskunta, joka koht-
elee hyvin lapsia, kohtelee hyvin 
kaikkia. Haluamme vahvistaa 
lasten oikeuksia ja sisällyttää 
lasten oikeudet Ruotsin lakiin.

21. Ehkäisevä  
terveydenhuolto
Terveydenhuollossa ja huolenpi-
dossa on keskityttävä ehkäiseviin 
ja terveyttä edistäviin työtapoihin.  
Terveydenhuoltopalveluiden on 
oltava tasavertaisia ja yhtäläisiä 
ja niiden on oltava saatavilla 
lähellä asukkaita. Sille on oltava 
ominaista yhteistyö ja laaja lääke-
tieteellinen ja psykososiaalinen 
osaaminen. Erityisesti psyykkis-
en pahoinvoinnin vähentämiseen 
ja vanhusten hoidon parantamis-
een on panostettava. Lääkkeiden 
väärinkäyttöä on vähennettävä 
tiukentamalla valvontaa.

22. Hyvä ruoka
Haluamme parantaa koulujen, 
vanhustenhuollon ja sairaaloi-
den ruoan laatua. Lasten, van-
husten ja sairaiden on saatava 
kouluissa, vanhusten hoitolai-
toksissa ja sairaaloissa paika-
llisessa keittiössä juuri valm-
istettua ruokaa sen sijaan, että 
heille tarjottaisi kaukaa tuotua, 
lämmitettyä ruokaa. Hankin-
noissa on suosittava ekologisia 
raaka-aineita ja lähellä tuotet-
tua ruokaa, ja siksi lakia julkis-
esta hankinnasta tulee valvoa 
niin, että se edistää paikallisia 
markkinoita. Hyvä ja terveel-
linen ruoka on luonnollinen osa 
hyvinvointia.

23. Vahva korkeakoulu ja 
enemmän opintorahaa
Koulutusjärjestelmä on kes-
keinen osa modernia tietoy-
hteiskuntaa. Korkeakoulujen 
laatua on parannettava an-
tamalla opettajille enemmän 
aikaa opiskelijoiden kanssa 
käytettäväksi ja keskittymällä 
parempaan pedagogiikkaan. 
Haluamme antaa ihmisille uusia 
mahdollisuuksia elämässä ja 
tehdä opiskelusta helpompaa 
kaikissa elämänvaiheissa. Siksi 
haluamme korottaa opintotukea 
parantaaksemme opiskelijoi-
den sosiaalista turvaverkkoa. 
Yliopistojen/korkeakoulujen ja 
elinkeinoelämän välistä yht-
eistyötä on vahvistettava.



24. Tasa-arvoisuus  
perheessä ja  
johtokunnissa
Molemmilla vanhemmilla on 
oikeus olla lapsen kanssa 
kotona, ja lapsella on oikeus 
molempiin vanhempiin. Halu-
amme, että vanhempainvaku-
utus jaetaan kolmeen osaan, 
joista molemmat vanhemmat 
saavat yhden osan, ja he voivat 
itse päättää, kuinka kolmas osa 
jaetaan. Tämä parantaa mah-
dollisuuksia tasavertaiseen 
vanhemmuuteen. Haluamme 
ottaa käyttöön lain sukupuo-
likiintiöistä pörssiyhtiöissä ja 
julkisissa johtokunnissa.

25. Naisrauha on  
vapautta
Haluamme lisätä naisvalvon-
nan resursseja naisrauhan 
puolesta tehtävään työhön. 
Oikeuslaitoksen vastaanoton 
on oltava osaavaa ja kunnioit-
tavaa. Raiskauslainsäädäntöä 
on tehostettava seksuaal-
isen loukkaamattomuuden 
takaamiseksi. Väkivaltaa ko-
tona todistavaa lasta on pidet-
tävä rikoksen uhrina. Hyväk-
sikäytöstä tuomittujen on pakko 
käydä hoidossa. Myös miestä 
ja samaa sukupuolta vastaan 
kohdistuva väkivalta suhteessa 
täytyy ottaa huomioon. Prostitu-
ution ja ihmiskaupan ehkäisyyn 
tarvitaan lisää resursseja.

Tasa-arvoinen yhteiskunta 
lisää vapautta

26. Samat oikeudet  
kaikille
Syrjinnän lainsäädäntöä on 
tiukennettava. Haluamme edis-
tää yhtäläisiä oikeuksia yritysten 
ja viranomaisten keskuudessa. 
Paikallisia, syrjintää ehkäise-
viä virastoja on vahvistettava. 
Haluamme jatkaa työtä sek-
suaalivähemmistöön kuuluvien 
henkilöiden oikeuksien puolesta. 
Työtä viharikoksia vastaan on te-
hostettava. Kaikilla ihmisillä on 
oltava mahdollisuus osallistua 
täysipainoisesti. Haluamme, että 
sisäänpääsyn estäminen luok-
itellaan laissa toimintarajoit-
teisten henkilöiden syrjinnäksi.

27. Opetusta äidinkielellä
Yksi tehokkaimmista keinoista 
parantaa muuta kuin ruotsia 
äidinkielenään puhuvien opiskel-
utuloksia on panostaa enemmän 
äidinkielen opetukseen. Halu-
amme laajentaa oikeutta äidink-
ielen opetukseen niin, että se on 
voimassa koko peruskoulun ajan. 
Haluamme myös lisätä äidink-
ielellä annettavaa aineopetusta.

28. Koulutusta ja työtä 
maahanmuuttajille
Maahanmuuttajien on pystyt-
tävä opettelemaan ruotsia 
nopeammin, validoida tai 
täydentää koulutustaan ja 
saada työtä. Haluamme, että 
ruotsin kielen opiskelu yhdis-

tetään käytäntöön. Haluamme 
parantaa ruotsi toisena kielenä 
-opetuksen laatua. Haluamme, 
että yliopistot ja korkeakoulut 
tarjoavat ruotsin kielen kursseja 
sellaisille Ruotsiin tuleville 
henkilöille, joilla on akateem-
inen koulutus.

29. Oikeus  
yksityiselämään
Ihmisen oikeutta yksi-
tyiselämään rajoitetaan joka 
puolella yhteiskuntaa. Halu-
amme tiukentaa kameravalvon-
nan toimilupien sääntöjä niin, 
että niissä otetaan erityisesti 
huomioon yksilön loukkaamat-
tomuus. Valtio ei saa valvoa 
kaikkien internetin käyttäjien 
sähköpostiliikennettä Ruotsissa. 
Haluamme kumota FRA-lain.

30. Ilmainen internet  
ja tasapuolinen  
tekijänoikeus
Haluamme vaalia ihmisten 
oikeusturvaa ja loukkaamattom-
uutta internetissä muuttama-
lla IPRED-lakia. Haluamme 
modernisoida tekijänoikeutta ja 
laillistaa yksityiseen käyttöön 
tarkoitetun tiedostojen jaon. 
Netin puolueettomuus on tärkeä 
periaate, jota täytyy suojella.



31. Aktiivinen  
maailmanlaajuinen  
ilmastopolitiikka
Maailmanlaajuisia, ilmastoon 
vaikuttavia kaasupäästöjä 
on vähennettävä. Haluamme 
toimia maailmanlaajuisesti 
hiilen, öljyn ja ydinvoiman tuot-
tamiseen käytettävien tukien 
lakkauttamiseksi. Haluamme 
ottaa käyttöön fossiilisten 
polttoaineiden ympäristömak-
sut kansainvälisessä lento- ja 
laivaliikenteessä maksaak-
semme ilmastorahoitusta 
köyhille maille. Kehitysmaiden 
ilmastotoimenpiteisiin kohdistu-
vaa kansainvälistä tukea täytyy 
korottaa.

32. Taistelu köyhyyttä 
vastaan
Haluamme tehdä työtä oikeu-
denmukaisen kaupan puolesta, 
joka ottaa paremmin huomioon 
köyhien maiden tarpeet. 
Ruotsin on maksettava avus-
tuksia vähintään yksi prosentti 
BKT:stä. Ruotsin on tehtävä 
työtä sen eteen, että köyhät 
maat eivät päädy velkoihin ja 
että laittomat velat mitätöidään. 
Taistelu köyhyyttä vastaan on 
asetettava etusijalle ulko-, 
kauppa- ja avustuspolitiikassa.

Oikeudenmukainen ja kestävä 
maailma on mahdollinen

33. Aseviennin  
lopettaminen
Haluamme lopettaa asevien-
nin. Ensimmäinen askel on 
tiukentaa ruotsalaisten aseiden 
vientiä. On kohtuutonta, että 
ruotsalaisia aseita viedään 
sellaisiin maihin, jotka rikkovat 
ihmisoikeuksia. Vastustamme 
useiden miljardien investointia 
uuteen, päivitettyyn versioon 
Jas-suunnitelmasta. Ruotsin on 
pysyttävä Naton ulkopuolella. 
Maailman rauhan puolesta on 
ponnisteltava enemmän. Halu-
amme lisäksi kieltää miinojen ja 
rypälepommien valmistamisen 
Ruotsissa.

34. Ryöstökalastuksen 
lopettaminen merellä
Kaikki ryöstökalastusta avusta-
vat tukipalkkiot on poistettava. 
Turskaa ja muita kalalajeja on 
suojeltava kalastukselta, jos 
lajien populaatiot ovat turval-
listen tasojen alapuolella. 
Laittomaan kalastukseen 
on puututtava tehokkaasti. 
Meidän on myös valvottava 
Ruotsin kauppapolitiikkaa, jotta 
ryöstökalastus vähenee myös 
muilla maailman merillä.

35. Ihmisoikeuksien  
kunnioittaminen  
pakolaispolitiikassa
Haluamme luoda lisää laillisia 
tapoja EU:hun suuntautuvaan 
siirtolaisuuteen. Tarvitsemme 
inhimillisempää pakolaispoliti-
ikkaa. Ruotsalaisesta pakolais-
politiikasta on pitkään löytynyt 
puutteita, ja siksi haluamme 
toteuttaa paperittomien siir-
tolaisten armahduksen. Lapsen 
etu on asetettava aina etusijalle 
pakolaisasioiden arvioinneissa. 
Paperittomilla siirtolaisilla on 
oltava oikeus terveydenhuoltoon 
ja koulutukseen.

36. Ei EMU:lle
Haluamme, että Ruotsi säilyt-
tää oman valuuttansa eikä liity 
rahaliitto EMU:un. EU:sta on 
tehtävä demokraattisempi ja 
vähemmän keskitetty. Vastus-
tamme EU:n yhteisiä asevoimia.
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