YHDESSÄ RUOTSIN HYVÄKSI
Uskon yhteistyöhön. Pandemiasta ja Ukrainan sodasta saadut kokemukset
osoittavat, että Ruotsi on vahva, kun kohtaamme kriisejä yhdessä, yhtenä
maana. Pandemian aikana ihmiset sopeutuivat suojelemaan muiden terveyttä.
Tänä vuonna ennätysmäärä ruotsalaisia on hakeutunut kodinturvajoukkoihin
ja osoittanut olevansa valmiina puolustamaan maatamme. Nyt laitamme
kuntoon Ruotsin kokonaispuolustuksen.
Haluan vahvistaa Ruotsia. Käsittelemme maatamme heikentävät yhteiskunnalliset ongelmat samalla yksimielisyydellä, jonka koimme pandemian aikana.
Vakava rikollisuus ja eriytyminen vahingoittavat koko yhteiskuntamme
yhteisöllisyyttä. Riippuvuutemme fossiilisista polttoaineista on uhka sekä
ilmastolle että turvallisuudellemme. Pääomasijoittajat vievät voittoina
verorahat, jotka kuuluisivat ruotsalaisille kouluille ja vanhustenhoitoon.
Asioiden ei tarvitse olla näin. Haluamme saada aikaan muutoksen.

Haluamme

• käyttää kaikki keinot nujertaaksemme rikollisuuden ja lopettaaksemme
eriytymisen

• luoda Ruotsiin uusia työpaikkoja edistämällä ilmastosiirtymää
• ottaa hyvinvoinnin takaisin demokraattiseen hallintaan.
Teen kaiken tarvittavan maamme vahvistamiseksi.
Sillä meidän Ruotsimme pystyy parempaan.
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MEIDÄN RUOTSIMME
PYSTYY PAREMPAAN

RIKOLLISUUDEN TORJUNTA JA
ERIYTYMISEN LOPETTAMINEN

HYVINVOINTI TAKAISIN
DEMOKRAATTISEEN HALLINTAAN

Yhteiskunnan taistelun rikollisuutta vastaan on oltava säälimätöntä. Kaikkien
asuinalueiden on oltava turvallisia, ja elinoloja haavoittuvilla alueilla on
parannettava. Kaikkien, jotka pystyvät tekemään töitä, on tehtävä töitä.

Koulujen, terveydenhuollon ja vanhustenhoidon asioiden on oltava kunnossa.
Työntekijöillä on oltava hyvät työehdot, ja ruotsalaisten on saatava määrätä
hyvinvoinnista, johon he ovat osallisia ja jonka he maksavat verorahoillaan.

Haluamme:
Koventaa rangaistuksia ja vahvistaa oikeuslaitosta. Poliisilla, kriminaalihuollolla,
syyttäjillä ja tuomioistuimilla on oltava tarvittava henkilöstö ja työvälineet rikollisuuden
torjumiseksi. Jengirikollisuudesta määrättäviä rangaistuksia on kovennettava.
Lopettaa uusien jäsenten värväämisen jengeihin. Yhteiskunnan on puututtava
nopeasti ja tehokkaasti, kun nuoret ovat vaarassa joutua rikolliselle tielle. Kaikkien
nuorten on päästävä hyviin kouluihin ja nähtävä vanhempiensa menevän töihin.
Ruotsi vahvistuu, kun kaikki ovat mukana ja edistävät yhteisöllisyyttä.
Lopettaa eriytymisen. Jokaisen on kohdattava samat selkeät vaatimukset ja mahdollisuudet elättää itsensä omalla työllään. Mahdollisuuksia hyvään koulutukseen,
mielekkääseen vapaa-aikaan, ensimmäiseen työpaikkaan ja asumiseen on oltava

enemmän riippumatta siitä, missä nuoret elävät.

Haluamme:
Lopettaa hyvinvoinnin ryöstämisen. Ruotsalaisten verorahat on käytettävä
hyvinvointiin, niitä ei saa kerätä voittoina. Hyvinvointia hallitsevat ihmisten tarpeet,
eivät markkinat. Ruotsalaisten koulujen on asetettava etusijalle lasten taidot
omistajien voittojen sijaan.
Parantaa hyvinvointialojen työntekijöiden työehtoja. Jokaisella kouluissa,
terveydenhuollossa ja hoivapalveluissa työskentelevällä on oltava hyvät työehdot,
hyvä palkka ja eläke, jolla tulee toimeen.
Parantaa hyvinvoinnin laatua. Kouluissa, terveydenhuollossa ja hoivapalveluissa on
oltava enemmän työntekijöitä, jotta oppilaat oppivat enemmän, hoitojonot lyhenevät
ja vanhusten turvallisuus paranee.

ILMASTOSIIRTYMÄN NOPEUTTAMINEN
UUSIEN TYÖPAIKKOJEN LUOMISEKSI
Ruotsin kansan ei pidä olla riippuvainen roistovaltioista ajaakseen autoa
tai lämmittääkseen talonsa. Kun muutamme teollisuuttamme ja
energiantuotantoamme, lisäämme Ruotsin turvallisuutta, luomme uusia
työpaikkoja koko maahan ja vähennämme ilmastopäästöjä.

Haluamme:
Investoida vihreään teknologiaan ja katkaista riippuvuutemme öljystä. Ilmastoinvestoinnit lisäävät maamme vapautta, luovat työpaikkoja koko maahan ja vähentävät
ilmastopäästöjä.
Tukea Ruotsin teollisuutta. Ruotsin teollisuuden on jatkossakin oltava maailman paras
muuttumaan ja luomaan uusia tuotteita sekä palveluja ja siten uusia työpaikkoja.
Varmistaa oikeudenmukaiset työehdot. Tulevaisuuden vihreillä työpaikoilla on oltava
hyvät työehdot, ruotsalaiset palkat ja työehtosopimukset. Työllistymistä on tuettava
monipuolisesti, ja jokaisella on oltava taloudellinen turva sairauden tai työttömyyden
varalle. Jokaisen, joka on tehnyt täyden uran työelämässä, on voitava elää eläkkeellään.
Kyse on kunnioituksesta.

