
Alla ska med  
när Sverige  
utvecklas.

Vi pratar ofta om grön omställning. Det betyder att samhället måste 
förändras så att vi kan leva på ett bättre sätt. Det ska vara bra för skogar, 
hav, stränder, fjäll och klimatet. Men det handlar om mycket mer.

Vi kallar det för grön politik. Den påverkar alla områden och varje 
människa. Trygghet, jämlikhet och rättvisa. Klimat, miljö och natur. Allt 
hänger ihop, och därför måste samhällets problem lösas tillsammans.

Miljöpartiet de gröna har funnits i över 40 år. Vi har alltid tyckt att miljön 
är viktigast. När vi var med i regeringen skapade vi en helt ny politik för 
klimatet och miljön. Nu är det dags för nästa steg.

Vi har en idé om hur vi vill att framtiden ska vara, och hur vi ska komma 
dit. Den idén kallar vi det nya gröna folkhemmet. Vi ska satsa framåt 
i stället för att hålla tillbaka. Vi ska se möjligheter i stället för hot. 
I det nya gröna folkhemmet är alla med. Det spelar ingen roll vem du 
är eller var du bor.

Tillsammans kan vi forma ett samhälle som inte förstör miljön eller 
använder för mycket av jordens resurser. Det är ett hållbart samhälle. 
Alla ska med när Sverige förändras.

Läs mer om all vår politik på www.mp.se
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Grön politik påverkar varje människa. Det handlar om skogarna, haven 
och klimatet. Det handlar om barnen, djuren och hur vi är mot varandra. 
Det handlar om dig och mig. Tillsammans vill vi bygga det nya gröna  
folk-hemmet. Ett modernt Sverige där alla får vara med. 

De här 19 sakerna är de viktigaste för oss.
Om du röstar på oss i valet, så röstar du för:

1. Rättvis och snabb förändring för att rädda 
klimatet. Alla ska med när Sverige förändras. 

2. Billig, säker och ren el. I framtiden ska vi 
använda förnybar energi som solkraft och 
vindkraft. 

3. Bättre skydd av naturen och alla djur och 
växter. Människor behöver naturen, både nu och 
i framtiden. Det ska finnas fler parker i städerna. 
Alla ska ha rätt att vara ute i naturen. Våra hav 
och skogar ska skyddas bättre.

4. Enkla sätt att resa utan att skada klimatet. 
Det ska finnas fler tåg och bättre kollektivtrafik. 
Det ska bli lättare att åka tåg till platser 
i Europa. Det ska byggas fler cykelvägar. 
Elbilar måste bli billigare. 

5. Mindre slit och släng. De saker vi köper ska 
ha bra kvalitet, och de ska kunna lagas. De 
ska inte innehålla giftiga material. Det ska bli 
lättare att hyra eller låna saker av varandra.

6. Bättre liv för djuren. Djur som ägs av 
människor ska kunna trivas och leva mer 
som de gör i naturen.

7. Bättre skydd mot fattigdom. Alla som inte 
har tillräckligt med pengar ska få den hjälp 
de behöver. Ingen ska lämnas utanför. 

8. Fler bostäder som inte skadar klimatet. 
Alla som vill ska kunna bo i ett eget hem. 
Därför behövs fler bra och billiga bostäder.

9. Bra och rättvis vård. Alla i hela Sverige ska 
kunna få bra vård. De som jobbar inom vården 
ska få högre löner och bättre arbetsmiljö. 

10. Jämlik skola. Alla barn ska få möjlighet 
att lära sig och utvecklas i skolan. Ingen ska 
få äga en skola för att tjäna pengar. 

11. Stark och fri kultur. Alla i Sverige ska kunna 
uppleva kultur, som teater, konst, musik och 
böcker. De som jobbar med kultur ska ha stor 
frihet. Alla ska få göra sin röst hörd och säga 
vad de tycker.

12. Skyddad demokrati! Grundlagarna är 
Sveriges viktigaste lagar. De ska skyddas 
mot snabba förändringar. Yttrandefriheten 
– rätten att säga vad man tycker – ska skyddas 
bättre. Vi ska alltid kämpa för att behålla 
demokratin.

13. Inget våld från män mot kvinnor, eller 
hedersvåld. I vårt Sverige ska kvinnor och 
barn leva i trygghet.  

14. Mer jämställdhet mellan kvinnor och 
män, hela livet. Vi vill att pappor ska vara 
föräldralediga dubbelt så mycket som nu. 
Lönen ska höjas för de jobb som är vanligast 
bland kvinnor, till exempel inom sjukvården. 
Män och kvinnor ska få lika lön för lika arbete. 
Vi vill att pappor och mammor ska ta lika 
mycket ansvar för hem och barn.

15. Ingen rasism i vårt samhälle! Ingen ska 
diskrimineras på grund av sitt ursprung, 
sin religion, vem man blir kär i, om man 
har funktionsvariationer, eller av någon 
annan anledning.

16. Ingen organiserad brottslighet. Alla barn 
som växer upp i Sverige ska kunna tro på sig 
själv och sin framtid. Det ska vara svårt att 
vara brottsling i Sverige. 

17. Mer beredskap för krig, kriser och 
naturkatastrofer. Sverige ska vara starkt, 
i alla situationer.

18. Skydd för fred och säkerhet. Vi vill 
fortsätta samarbeta med andra länder och 
hjälpa fattiga människor i andra länder. 

19. Bättre rätt till asyl och hjälp till flyktingar. 
Den som har rätt till asyl ska vara välkommen 
och kunna stanna i Sverige.


