
Framtiden 

är här
– valmanifest på lättläst svenska



De val vi gör i dag är viktiga
för våra liv i framtiden.
Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön,
världen och människorna.
Vi vill ha ett miljövänligare samhälle.
Vi vill bygga järnvägar, spårvägar
och cykelbanor.
Vi vill ha energi som inte tar slut,
som vindkraft och solkraft.

Vi vill att Sverige blir modernare.
Vi behöver bättre utbildningar
och bättre forskning.
Det ska bli enklare för människor
att starta eget företag.

Vi köper och slänger alldeles för mycket.
Det måste vi ändra på.
Vi vill att det ska vara billigare
att laga det som är trasigt 
än att köpa nytt.

Vi arbetar för fred och för att människor
ska ha samma rättigheter.
Vi vill ha ett samhälle
där alla människor blir lika behandlade.

Efter valet den 19 september
vill vi bilda en rödgrön regering
tillsammans med Socialdemokraterna
och Vänsterpartiet



BättrE Miljö och nya joBB

4. Miljövänliga bränslen för bilarna
Många människor i Sverige
behöver använda bil.
Men bensinen skadar miljön 
och därför vill vi satsa på miljövänliga bränslen,
som biogas och el.
Det ska vara billigare att tanka miljövänligt
än att tanka bensin.
Det ska gå att tanka biogas
och ladda sin elbil i hela landet.

5. gör din egen el
Det ska löna sig att göra egen el.
Vi vill ha enklare regler
för att sälja den el som man
inte använder själv.

6. satsa på energi soM inte tar slut
Vi vill ta bort kärnkraften och oljan
och satsa på förnybar energi,
energi som inte tar slut
och som är bättre för miljön.
Det är till exempel vindkraft och solkraft.
Vi måste också använda mindre energi
än vi gör i dag.

7. rusta upp våra bostäder
Vi vill ge pengar till att laga och bygga om
nedslitna bostäder.
Då blir boendemiljön bättre
och husen använder mindre energi.

8. Mer varor på tåg och båt
Vi vill att det blir skatt på stora lastbilar.
när vi får färre lastbilar på vägarna
så blir vägarna säkrare
och utsläppen av avgaser minskar.
Det ska vara billigare att skicka varor
med tåg och båt istället för med lastbil.

 
1. sverige ska bli kliMatvänligt
Sverige måste ta ansvar
för hela jordens klimat.
Vi måste minska våra utsläpp av gaser
som skadar klimatet.

2. bygg ut järnvägen
Det är bättre för miljön om vi åker tåg
och skickar varor med tåg.
Vi vill därför bygga ut järnvägen.

Vi vill ha snabba tåg, höghastighetståg,
från Stockholm, Göteborg och Malmö
till Köpenhamn och oslo.

Det ska vara billigare att åka tåg
än att köra bil eller flyga.

3. bygg ut kollektivtrafiken
Vi vill ha mer kollektivtrafik,
spårvagnar, tåg, tunnelbana och bussar.
Vi vill ha dubbelt så mycket kollektivtrafik
år 2020 mot vad vi har i dag.
Kollektivtrafiken ska vara lätt att använda
också för människor med funktionsnedsättning.



Nya jobb, eNtrepreNörskap och småföretag
11. sänkt MoMs för tjänsteföretag
Vi vill sänka momsen
för företag som säljer tjänster.
Då blir det billigare att laga trasiga saker,
att gå till frisören och att äta på restaurang.

12. sänkt skatt för Mindre företag
Vi vill sänka arbetsgivaravgiften
med 10 procent för små företag.
Då kan små företag anställa fler personer.

13. riskkapital för Mindre företag
Vi vill att staten har en fond för riskkapital.
Då blir det lättare för mindre företag
att låna pengar.

9. var rädd oM naturen
Vi måste skydda våra växter på ängar och i hagar
och vi ska inte hugga ned värdefulla skogar.

Vi har fyra stora rovdjur i Sverige.
Det är varg, lo, björn och järv.
Vi måste skydda dem
så att de inte blir utrotade.

Vi måste stoppa spridningen av miljögifter.
Vi måste därför förbjuda många gifter.

10. jordbruket Måste bli Miljövänligare
Vi måste minska användningen av 
bekämpningsmedel och handelsgödsel
i jordbruket.

Djuren ska få ett bättre skydd
och vi vill förbjuda pälsfarmer.

Det ska löna sig att ha ekologiskt jordbruk.
Vi vill att man ska tillverka livsmedel
nära konsumenterna.
Då slipper vi långa transporter.

Vi vill skydda jorden
från genmanipulerade växter.

nya joBB och 
flEr SMåförEtaG



18. kortare arbetstid
Vi vill sänka arbetstiden till 35 timmar i veckan
istället för 40 timmar i veckan.
Då får vi mer tid för annat än arbete.

Vi vill att man ska kunna vara ledig
från sitt arbete i ett år
och därför vill vi ha tillbaka friåret.
Då får också en arbetslös
en chans att arbeta.

Vi vill att människor ska få bestämma mer själva
när de vill gå i pension.

19. barn behöver en bra skola
Vi vill höja kvaliteten i förskolan och skolan.
Vi vill ha fler lärare och mindre barngrupper.
föräldrar och barn ska kunna påverka undervisningen
och välja en skola som passar för barnet.
Eleverna ska få bestämma mer om sin skola
och vi vill att hälsovården för eleverna blir bättre.

20. barn ska vara trygga
alla barn har rätt till en trygg barndom.
Vi vill att barn får starkare rättigheter
och att Sverige följer fn:s barnkonvention.
om samhället är bra för barn
så är det bra för alla människor.

21. bra vård och oMsorg
alla människor ska få en bra vård och omsorg.
Det ska vara enkelt att få vård
och vården ska finnas nära medborgarna.

Vi vill ge extra mycket pengar
till vård av våra äldre
och till vård för människor 
som är psykiskt sjuka.

14. Mer pengar till Miljövänlig teknik
Många nya företagare vill ta ett större ansvar
för miljön.
Vi vill därför ge mer pengar till mindre företag
som vill utveckla miljövänlig teknik.

15. jobb och utbildning till ungdoMar
Vi vill att det blir lättare för ungdomar
att skaffa jobb och utbildning.
Vi behöver fler yrkesutbildningar
och fler lärlingsplatser på företagen.
Programmen på högskolorna ska innehålla praktik
på företag och myndigheter.

16. ett levande kulturliv
Kultur är en viktig del av samhället.
Vi vill satsa på bra kultur för barn,
ungdomar och vuxna.

BättrE KValitEt 
På VälfärDEn
17. alla ska ha försäkringar
alla människor ska ha trygga sjukförsäkringar.
Vi vill att sjuka människor ska få sjukpeng
så länge de är sjuka.
Sjukpengen ska inte sluta komma
när det har gått ett visst antal dagar.

alla människor ska kunna få a-kassa
när de är arbetslösa.



24. jäMställdhet i faMiljer och i styrelser
Barn behöver båda föräldrarna
och båda föräldrarna har rätt att vara hemma med barnen.
Vi vill därför dela föräldraledigheten
i tre delar.
föräldrarna får varsin del
och den tredje delen får de dela upp som de vill.

Vi vill att det blir lika många män och kvinnor
i styrelserna för börsbolagen
och de offentliga bolagen.
Vi vill därför införa en lag om kvotering
till styrelserna.

22. bättre Mat i skolor och i vården
Vi vill ha bättre mat i skolor,
i äldreomsorgen och på sjukhus.
Barn, äldre och sjuka ska få nylagad mat
från lokala kök.
Vi vill inte ha uppvärmd mat
som har körts långa sträckor.

Vi vill att råvarorna till maten
är ekologiska och producerade nära
de människor som ska äta den.

23. en bättre högskola och höjda studieMedel
Vi vill höja kvaliteten i högskolan.
Eleverna ska få mer tid med lärare
och lärarna ska ha bättre sätt 
att lära ut kunskaper.
Människor ska få nya chanser
och kunna studera flera gånger under livet.
Vi vill därför höja studiemedlen
och göra det lättare för människor att studera.
Samarbetet mellan högskolorna och företagen
måste bli ännu bättre.

SVEriGE SKa Vara 
jäMStällt



28. utbildning och arbete för nyanlända
nyanlända flyktingar ska snabbare få lära sig svenska
och få jobb snabbare.
Vi vill att utbildningen i svenska
också ska ha praktik på arbetsplatser.
Det blir då lättare att få ett jobb.

29. vi har rätt att vara privata
Människors rätt att vara privata
blir mindre.
Vi vill ha hårdare regler för 
kameror för övervakning.

Vi vill att fra-lagen försvinner. 
fra-lagen ger polisen rätt 
av avlyssna oss på internet 
även om de inte misstänker något brott.

30. internet ska vara fritt
Vi vill ändra ipred-lagen.
ipred-lagen ger filmbolagen och musikbolagen rätt 
att få veta hur människor använder internet. 
Det ska inte vara brottsligt 
att dela musik och film
för privat användning.

eN rättvis och hållbar värld är möjlig

25. våld Mot kvinnor Måste Minska
Vi vill ge mer pengar till arbete
för att minska mäns våld mot kvinnor.
Kvinnojourerna behöver mer stöd.
Det ska bli hårdare straff för våldtäkt.

26. alla Människor ska ha lika rättigheter
Vi vill att det blir en hårdare lag mot diskriminering.
ingen människa ska bli orättvist behandlad.
alla människor ska ha lika rättigheter
men så är det inte i dag.
Vi vill förbättra för homosexuella 
och bisexuella människor.

alla människor ska kunna vara med i samhället 
även om de har funktionsnedsättning.
Samhället måste därför bli mer tillgängligt
än vad det är i dag.

27. bättre undervisning i ModersMålet
Barn som har ett annat modersmål än svenska
lär sig bättre i skolan om de får mer undervisning
i sitt modersmål.
Vi vill att barn ska få undervisning i sitt modersmål
under alla år i grundskolan.



31. rädda kliMatet på jorden
Utsläppen av växthusgaser
måste minska över hela jorden.
Växthusgaserna skadar klimatet
på jorden.
Vi vill arbeta för att det blir dyrare
att använda kol, olja och kärnkraft.

De rika länderna måste hjälpa de fattiga länderna
med att rädda klimatet.

32. käMpa Mot fattigdoMen
Vi vill arbeta för att handeln
med de fattiga länderna blir mer rättvis.
Sveriges bistånd till de fattiga länderna
ska vara minst lika mycket som det är i dag.
att kämpa mot fattigdomen
är en viktig fråga.

33. sluta exportera vapen
Vi tycker att Sverige ska sluta sälja vapen
till andra länder.
till att börja med 
vill vi att reglerna blir hårdare 
för hur Sverige får exportera vapen.
Vi ska inte exportera vapen till land där det är krig.

Sverige ska inte vara med i nato.
Vi vill att Sverige arbetar mer 
med att skapa fred i världen.

34. stoppa rovfisket i våra hav
Vi måste sluta fånga fisk 
på sådana sätt att fisken tar slut.
Det gäller fisket över hela världen.

35. en bättre politik för flyktingar
Vi behöver en mänskligare flyktingpolitik.
Det ska vara enklare för människor
att komma till länderna i EU.
Det som är bäst för barnen
ska komma i första hand
när vi fattar beslut om flyktingar.
alla människor ska ha rätt 
till vård och skola i Sverige
även om de inte har papper på vilka de är.

36. sverige ska inte ha euro
Vi vill att Sverige ska ha kvar svenska kronor.
Vi ska inte byta till euro.
Vi tycker att EU måste bli mer demokratiskt.

Vi Vill ha 
En rättViS VärlD



M
er

 in
fo

 p
å 

kl
im

at
ne

ut
ra

l.s
e 

/ f
or

m
: y

af
or

m
 / 

ill
us

tr
at

io
ne

r:
 a

la
ya

 V
in

de
lm

an
 / 

tr
yc

k:
 E

la
nd

er
s 

aB
 2

01
0 

Bli medlem i Miljöpartiet via sms (50 kr + trafikavgift) 
Skicka: mpmedl + personnummer till 72456 eller läs mer på mp.se/blimedlem


