
RAZEM DLA SZWECJI
Wierzę we współpracę. Doświadczenia wynikające z pandemii, a także wojny 
w Ukrainie pokazują, że Szwecja jest silna, gdy wspólnie stawiamy czoła kryzysom, 
jako jeden kraj. W czasie pandemii ludzie przystosowali się, by chronić zdrowie 
innych. W tym roku rekordowa liczba Szwedów zgłosiła się do obrony terytorialnej, 
pokazując gotowość do obrony naszego kraju. Trwa modernizacja całego szwedz-
kiego systemu obrony narodowej. 

Chcę wzmocnić Szwecję. Z taką samą jednością jak w czasie pandemii poradzimy 
sobie z problemami społecznymi, które osłabiają nasz kraj. Poważna przestępczość 
i segregacja szkodzą całej naszej wspólnocie społecznej. Nasza zależność od 
paliw kopalnych stanowi zagrożenie zarówno dla klimatu, jak i dla naszego 
bezpieczeństwa. A pieniądze z podatków, które powinny trafiać do szwedzkiego 
systemu oświaty i opieki nad osobami starszymi, są zagarniane jako zysk przez inwe-
storów wysokiego ryzyka.  

Nie musi tak być. Chcemy to zmienić. 

 Chcemy: 

•  Zrobić wszystko, aby zwalczyć przestępczość i przezwyciężyć segregację. 

•  Utworzyć w Szwecji nowe miejsca pracy poprzez stymulowanie transformacji 
klimatycznej.

•  Odzyskać demokratyczną kontrolę nad dobrami społecznymi. 

Zrobię wszystko, co jest potrzebne do wzmocnienia naszego kraju.   
Bo nasza Szwecja potrafi lepiej. 

Magdalena Andersson
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ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI I PRZEZWY-
CIĘŻANIE SEGREGACJI 

Chcemy:
Zaostrzyć niektóre kary i wzmocnić wymiar sprawiedliwości. Policja, służba więzi-
enna, prokuratura i sądy muszą dysponować personelem i narzędziami potrzebnymi 
do walki z przestępczością. Kary za udział w przestępczości zorganizowanej muszą 
zostać zaostrzone. 
Powstrzymać rozwój grup przestępczych. Społeczeństwo musi interweniować szy-
bko i skutecznie, gdy młodym ludziom grozi wciągnięcie w działalność przestępczą. 
Wszyscy młodzi ludzie powinni uczęszczać do dobrych szkół i widzieć, jak ich rodzice 
chodzą do pracy. Szwecja staje się silniejsza, gdy wszyscy są zaangażowani i wnoszą 
wkład w budowanie wspólnoty społecznej.
Przezwyciężać segregację. Każdy musi spełniać takie same jasne wymagania  
i mieć możliwość utrzymania się z własnej pracy. Możliwości zdobycia dobrego 
wykształcenia, pożytecznego spędzania wolnego czasu, znalezienia pierwszej pracy  
i mieszkania muszą być większe niezależnie od tego, gdzie dorastają młodzi ludzie.

Walka społeczeństwa z przestępczością powinna być bezlitosna. Wszystkie osi-
edla muszą być bezpieczne, a warunki życia na zaniedbanych obszarach muszą 
zostać poprawione. Każdy, kto może pracować, powinien mieć pracę.

PRZYSPIESZENIE TRANSFORMACJI KLI-
MATYCZNEJ DLA WIĘKSZEJ LICZBY MIEJSC PRACY

Chcemy:
Inwestować w zielone technologie i zerwać z naszym uzależnieniem od ropy naf-
towej. Inwestycje klimatyczne zwiększają wolność naszego kraju, tworzą miejsca pracy 
na całym jego obszarze i zmniejszają emisje klimatyczne.

Wspierać szwedzki przemysł. Szwedzki przemysł musi nadal być najlepszy na świecie 
pod względem zdolności do transformacji oraz tworzenia nowych produktów i usług,  
a tym samym nowych miejsc pracy.

Zapewnić uczciwe warunki. Zielone miejsca pracy przyszłości powinny mieć zapewn-
ione dobre warunki, szwedzkie płace i układy zbiorowe. Powinny istnieć odpowiednie 
możliwości przekwalifikowania się, a każdy powinien mieć zapewnione bezpieczeństwo 
finansowe na wypadek choroby lub bezrobocia. Każdy, kto pracował przez całe życie 
zawodowe, powinien mieć możliwość utrzymania się z emerytury. To kwestia szacunku. 

Szwedzcy obywatele nie mogą być uzależnieni od bandyckich państw, by móc 
jeździć samochodem lub ogrzać dom. Dokonując transformacji naszego prze-
mysłu i produkcji energii, zwiększamy bezpieczeństwo Szwecji, tworzymy nowe 
miejsca pracy w całym kraju i ograniczamy emisje klimatyczne.

ODZYSKANIE DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI 
NAD DOBRAMI SPOŁECZNYMI
W systemie oświaty, służby zdrowia i opieki nad osobami starszymi musi panować 
porządek. Pracownicy muszą mieć dobre warunki pracy, a szwedzcy obywatele muszą 
mieć kontrolę nad dobrami społecznymi, które tworzą i finansują ze swoich podatków.

Chcemy:
Powstrzymać grabież dóbr społecznych. Pieniądze z podatków szwedzkich obywa-
teli powinny być wykorzystywane na rozwijanie dóbr społecznych, a nie zagarniane 
jako zysk. Rozwojem dóbr społecznych powinny kierować potrzeby ludzi, a nie rynku. 
Szwedzkie szkoły powinny priorytetowo traktować wiedzę dzieci, a nie zyski właścicieli.

Poprawić warunki dla pracowników systemu dóbr społecznych. Wszyscy pracownicy 
oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej muszą mieć zapewnione dobre warunki pracy 
i wynagrodzenia oraz emeryturę, z której można się utrzymać. 

Podnieść jakość dóbr społecznych. Oświata, służba zdrowia i opieka społeczna pow-
inny zatrudniać więcej pracowników, aby uczniowie mogli nauczyć się więcej, kolejki do 
lekarza stawały się krótsze, a bezpieczeństwo osób starszych wzrastało.


