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1. Vilken politisk fråga anser partiet vara den viktigaste i dagsläget? 

 

Mycket kan bli bättre, men våra viktigaste prioriteringar är följande: 

• Att ställa om samhället för en hållbar framtid. Vi vill att vi ska ha förnybar energi 

istället för kärnkraft och kolkraft, att det ska bli enklare och billigare att åka 

höghastighetståg istället för att flyga, och att vi släpper ut mindre gifter i naturen genom 

industri och livsmedelsproduktion. 

• Att göra att alla elever kan få en bra skolgång. Vi vill att lärarna ska få mer tid med 

varje elev och få uppskattning och bra lön för det arbete de gör, och att färre elever går 

till skolan med en klump i magen på grund av stress eller mobbning. 

• Att fler ska få en trygg framtid i Sverige. Vi vill att människor med asylskäl ska ha 

lättare att få sina asylskäl prövade och slippa ta gummibåtar över Medelhavet, vi vill 

rusta de svenska välfärdssystemen så att vi kan ta emot fler människor. 

 

2. Vilka fem frågor är de för partiet viktigaste frågorna i årets 

valrörelse? (rangordna) 

 

På vår kongress i maj kommer vi att fastställa våra priofrågor inför årets val. 

Kongresshandlingarna hittar du här: https://www.mp.se/just-nu/valmanifestförslag-2018 

3. Vilket är partiets recept för att bekämpa brottslighet samt befrämja 

lag och ordning? 

 

Regeringen har gjort mycket på området, t.ex. tillförs 7,1 miljarder till polisen i höstens 

budget (och flera större satsningar på polisen har också gjorts under mandatperioden), 

skärpta straff för skjutvapen och explosiva varor, 13 000 nya vuxna har anställts i 

skolan och särskilda satsningar har gjorts på skolor i utsatta områden, ett särskilt stöd 

för att renovera miljonprogramsområden har införts osv. Regeringen ser också över 

skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal och tydligare ungdomspåföljder. Det är 

några exempel på vad som görs, men sannolikt behöver mycket mer göras. Samtidigt är 

bilden komplexare än man kanske ibland kan få intryck av. Andelen som arbetar i 

utanförskapsområden har ökat på senare år och andelen som uppbär eko-nomiskt 

bistånd har minskat över tid. 

Vi i Miljöpartiet har alltid i första hand trott på långsiktiga och förebyggande åtgärder 

för att komma tillrätta med sociala problem och kriminalitet.  
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Även om fler poliser och bättre påföljder för unga behövs här och nu är det inte det som 

i längden hindrar unga att hamna i kriminalitet, ger hopp och framtidstro i slitna 

miljonprogramsområden eller gör att fler går ur skolan med ofullständiga betyg. Bara 

genom att stärka skolan så att den håller en bra kvalitet överallt, genom att se till att det 

finns jobb och att arbetsmarknaden är inkluderande, genom att erbjuda ungdomar på 

glid andra alternativ genom idrotten, föreningslivet, skolan och lokalsamhället och 

genom att erbjuda andra ideal än kriminalitetens machoism skapar vi långsiktigt 

hållbara lösningar. 

 

Under förra sommaren presenterade statsministern också ett långsiktigt reformprogram 

för att minska segregationen.  

 

Reformprogrammet kommer att sträcka sig mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar på 

fem politiska områden: 

• Bekämpa brottsligheten 

• Knäcka långtidsarbetslösheten 

• Lyfta skolorna och elevernas resultat 

• Stärka samhällsservicen och minska bostadssegregation och trångboddhet 

• Stödja civilsamhället och arbetet för demokratiska värderingar 

Här går det att läsa mer om regeringens arbete för ökad trygghet: http://www. 

regeringen.se/regeringens-politik/tre-ar-in-i-mandatperioden/trygghet-och-forsvar--tre-

ar-in-i-mandatperioden/ 

 

4. Hur ser partiets försvarspolitik ut och hur ser partiet på ett svenskt 

medlemskap i NATO? 

 

Miljöpartiet vill inte gå med i Nato. Vi anser att den svenska neutralitetspolitiken och 

alliansfriheten har tjänat Sverige väl i snart 200 år. Vår säkerhetspolitik finner inte bara 

stöd i en ideologisk övertygelse om att fred inte bara är målet, utan även vägen dit.  

Miljöpartiet arbetar för nedrustning och är övertygade om att fler vapen inte leder till 

fred. Nato-medlemmar måste arbeta för militär upprustning – tvärtemot vad vi tror på. 

 

Det starkaste argumentet emot ett svenskt Natomedlemskap är ändå kärnvapnen. Bland 

Natos medlemmar finns det ett antal kärnvapenstater och en gemensam 

kärnvapendoktrin. Som Nato själv uttrycker det: ”Den största säkerhetsgarantin för de 

allierade består av alliansens strategiska kärnvapenstyrkor”. För Miljöpartiets 

vidkommande omöjliggör detta ett svenskt Nato-medlemskap. 
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5. Hur ser partiets invandringspolitik ut och vilken integrationspolitik 

driver partiet? 
 

Här kan du hitta info:  https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt 

 

6. Hur vill partiet förändra svensk hälso- och sjukvård?  
 

Här kan du hitta info: https://www.mp.se/politik/halso-och-sjukvard 

 

7. Vilka partipolitiska åtgärder har partiet på sin agenda för att 

förbättra folkhälsan? 

 

Under miljöpartiets tid i regering har vi drivit en aktiv folkhälsopolitik. Regeringen har 

satt upp ett ambitiöst mål om att överbrygga de påverkbara skillnader i hälsa som finns 

mellan olika grupper i samhället över en generation. Som en del i detta arbete har vi 

tillsatt en stor utredning - Kommissionen för jämlik hälsa – som haft till uppgift att 

lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar, samt satt upp 

nya delmål för folkhälsopolitiken och tydliggjort ansvarsfördelningen för 

folkhälsoarbetet på nationell nivå. Vi har antagit en ny strategi för alkohol-, narkotika-, 

dopnings- och tobakspolitiken, samt presenterat lagstiftning som ytterligare ska 

begränsa tobaksrökningens skadeverkningar, bland annat genom ett utökat rökförbud. 

Regeringen har ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sverige till år 2025. 

Miljöpartiet vill att folkhälsa ska genomsyra politiken i större utsträckning än idag. Det 

handlar om att öka kunskapen om vad som främjar hälsa och se till att alla politiska 

beslut styr mot bättre folkhälsa. Vi vill ge landstingen ett tydligare mandat att samordna 

det sjukdomsförebyggande arbetet. 

I dag finns det stora skillnader i folkhälsa, inte minst mellan de som tjänar mycket och 

de som tjänar lite. Därför är en aktiv fördelningspolitik, som minskar klyftorna i 

samhället, en central del i Miljöpartiets folkhälsoarbete. 

 

Miljöpartiet vill: 

• införa en folkhälsolag för att ytterligare tydliggöra det strategiska arbetet för ett socialt 

hållbart samhälle 

• se över ersättningssystemen i sjukvården så att de styr mot ett långsiktigt hälsoarbete i 

större utsträckning än idag 

• förbjuda transfetter i mat 

• öka andelen vegetariska rätter i offentlig sektor 

• förbättra människors livsmiljö, exempelvis genom att minska de skadliga partiklarna i 

stadsluften och förbjuda en rad miljögifter 

• att alkohol- och tobakspolitiken ska vara fortsatt restriktiv. Goda 

behandlingsmöjligheter ska erbjudas för alkoholmissbruk 

• satsa på hälsofrämjande miljöer genom att underlätta för sociala aktiviteter, 

utomhusvistelse och vardagsmotion där människor lever, arbetar, studerar eller leker. 

 

8. Vad är partiets program för äldreomsorg och pensioner? 

Här kan du hitta info: https://www.mp.se/politik/aldrepolitik 

 

9. Vad ser partiet som viktigt i miljöpolitiskt hänseende? 

https://www.mp.se/politik/migration-och-lika-ratt
https://www.mp.se/politik/halso-och-sjukvard
https://www.mp.se/politik/aldrepolitik
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Här kan du hitta info: https://www.mp.se/politik/miljo 

 

10. Vilka åtgärder vill partiet ta till för att förbättra svenskarnas 

kosthållning? 
 

Se svaret under frågan om folkhälsa (fråga 7). 

 

11. Hur ställer sig partiet till att sälja och odla GMO-grödor i 

Sverige?  
 

Användandet av genetiskt modifierade växt-utsäden eller avelsdjur, GMO, för med sig 

nya typer av risker. All eventuell användning av GMO måste därför styras av 

försiktighetsprincipen. 

 

Vi lever dock i en värld där befolkningen ökar snabbt och där resurserna blir allt 

knappare. I en sådan situation kan inte ett modernt parti helt utgå ifrån gamla dogmer, 

utan måste ta till sig forskning. GMO kan både vara positivt och negativt, det viktigaste 

är att vi ökar vår kunskap på området. 

 

12. Hur vill partiet förbättra den i dag stökiga skolan och undermåliga 

utbildningar? 
 

Under mandatperioden har Miljöpartiet arbetat hårt för att skapa en jämlik skola. Vi har 

gjort miljardsatsningar på extra resurser till utsatta skolor, höjda lärarlöner och ökad 

lärartäthet, specialpedagogik och minskad administration. Vi tror att vägen till en god 

skolmiljö börjar med närvarande lärare som har tid för sina elever och som inte bränns 

ut på jobbet. Vi vill skapa en svensk skola där alla får chansen att växa, det gäller även 

"stökiga" elever. Men självklart ska ingen elevs beteende påverka någon annan elevs 

lärmiljö negativt. Vi tror som sagt att det viktigaste för att uppnå en god skolmiljö är 

närvarande vuxna. 

 

På myndighetsnivå tror vi att vi måste möjliggöra för elever, lärare och föräldrar att 

anmäla en negativ skolmiljö också innan omfattande kränkande behandling och 

trakasserier uppstår. I dag anmäls skolor när mobbningen redan kan vara omfattande. Vi 

vill förändra barn- och elevombudets roll för att möjliggöra uppsökande stödinsatser för 

att förebygga och åtgärda kränkningar och trakasserier. Dessutom behöver skollagen 

och diskrimineringslagen harmoniseras så att det inte finns några juridiska oklarheter i 

frågan. 

 

Dessutom anser vi att skollagen och diskrimineringslagen behöver harmoniseras och 

olika myndigheters uppdrag förtydligas gällande vem som har ansvar för att stötta 

skolan i såväl det förebyggande som det åtgärdande arbetet. 

I den här artikeln sammanfattar vi vad regeringen gör för att motverka mobbning: 

http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/11/nu-tar-vi-ett-samlat-grepp-mot-

mobbning2/ 

 

13. Hur arbetar partiet för att förbättra svensk nationalekonomi? 
 

https://www.mp.se/politik/miljo
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/11/nu-tar-vi-ett-samlat-grepp-mot-mobbning2/
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2015/11/nu-tar-vi-ett-samlat-grepp-mot-mobbning2/
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Här kan du hitta info: https://www.mp.se/politik/ekonomi-och-skatter 

 

14. Vad anser partiet om kontanter kontra ett kontantlöst samhälle? 

 

Många har fortfarande ett behov av att kunna använda kontanter. Det gäller särskilt 

pensionärer, nyanlända och funktionsnedsatta. Detta behov kommer att fortsätta finnas 

och övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste därför ske i en takt så 

att ingen lämnas efter. 

Idag görs fyra av fem köp elektroniskt eller med kreditkort. Digitala betaltjänster är på 

flera sätt någonting positivt. För många innebär digitala lösningar att det blir enklare att 

handla eller betala räkningar. Med mindre kontanter i omlopp minskar också riskerna 

för svartarbete, rån och ekonomisk brottslighet som till exempel penningtvätt eller 

finansiering av terrorism. Men alla vill eller kan inte använda sig av digitala sätt att 

betala. Många har fortfarande ett behov av att kunna använda kontanter. Det gäller 

särskilt pensionärer, nyanlända och funktionsnedsatta. Detta behov kommer att fortsätta 

finnas och övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste därför ske i en 

takt så att ingen lämnas efter. 

 

I dag ser vi hur många bankkontor slutar att erbjuda sina kunder möjligheten att sätta in 

och ta ut kontanter. Det finns skäl att vara bekymrad över den utvecklingen. Regeringen 

har därför bjudit in representanter för banksektorn till diskussioner under hösten om vad 

som krävs för att trygga människors tillgång till kontanter. 

 Vi förutsätter att bankerna tar sitt ansvar i frågan och ser till att deras kunder kan 

fortsätta använda kontanter. 

 

Till hösten kommer regeringen att tillsätta en parlamentarisk utredning av det 

penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Utredningen kommer få i uppdrag att se 

över Riksbankens ansvar för kontanthanteringen. 

 

Utöver detta har Länsstyrelserna fått i uppdrag att trygga tillgången till betaltjänster på 

de orter där behovet inte tillgodoses av marknaden. Som en del i uppdraget har 

länsstyrelserna etablerat betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar 

eller lämna dagskassor. I dag finns statligt finansierade betaltjänstombud på 17 orter i 

åtta län. 

 

Länsstyrelsen och Vinnova har även inlett en innovationsupphandling för att ta fram 

nya lösningar som underlättar för personer att använda sig av digitala betaltjänster.  

Runtom i landet arbetar organisationer som till exempel PRO med utbildningar som gör 

det lättare för människor att använda sig av digitala sätt att betala. 

 

I ett samhälle med allt mindre kontanter är det viktigt att öka kunskapen om de  

digitala lösningarna. Men vi måste se till att de som vill använda sig av kontanter 

fortsatt ska kunna göra det. Här behöver samhällets olika aktörer, inte minst bankerna, 

ta gemensamma tag för att trygga medborgarnas tillgång till kontanter. 

 

15. Vilka åtgärder anser partiet vara viktigast för att förbättra 

sysselsättningsgraden? 
 

Alla politiker är nog överens om att vi vill ha en låg arbetslöshet där de som kan jobba 

får jobba. Det är när det gäller vägen dit som vi skiljer oss åt. Högerpartierna diskuterar 

https://www.mp.se/politik/ekonomi-och-skatter


© 2000-Talets Vetenskap (884402 – 0969) 

 

exempelvis nu sänkta ingångslöner för unga och nyanlända för att de ska kunna ta första 

steget in på arbetsmarknaden. Det tycker inte Miljöpartiet är en god idé. Det är genom 

kraftfull arbetsmarknadspolitik som vi löser arbetslösheten, inte genom sänkta löner 

som drabbar den anställda. 

 

En av regeringens viktigaste frågor har varit att bekämpa ungdomsarbetslösheten. 

Arbetslösheten bland unga har minskat kraftigt, och 2017 är den på sin lägsta nivå på 14 

år. Miljöpartiet vill förbättra ungas möjligheter att komma in på arbetsmark-naden och 

skapa nya jobb för unga. Det viktigaste är att ge unga som saknar fullständiga 

gymnasiebetyg möjlighet att skaffa detta genom flexibla utbildningsvägar och bättre 

möjligheter till praktik. Vi vill skapa ”Startcentraler”, där unga arbetslösa kan få 

individuell hjälp från dag ett. Vi vill också utöka kommunernas ansvar för unga 

arbetslösa i samarbete med Arbetsförmedlingen. Kommunerna ska ha aktivitetsansvar 

för unga arbetslösa upp till 25 år och ges resurser för det. Norrköping är ett exempel där 

kommun och Arbetsförmedling har samarbetat för att minska ungdomsarbetslösheten. I 

regering har vi tillsatt en delegation som ska verka för att arbetsmarknadspolitiska 

insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. Ett resultat av 

delegationens arbete hittills är att 287 av landets 290 kommuner har skrivit 

överenskommelser tillsammans med Arbetsförmedlingen om att gemensamt minska 

ungdomsarbetslösheten. 

 

För att minska ungdomsarbetslösheten har regeringen också infört en 90-dagarsgaranti 

för ungdomar. 90-dagarsgarantin innebär en bortre gräns för hur länge en arbetslös 

person kan vara arbetslös innan hon eller han erbjuds ett arbete, en utbildning eller en 

insats som leder till arbete eller studier. 

 

16. Anser partiet att de lagar som styr den privata yttrandefriheten 

bör förändras på något sätt? 
 

Nej, inte i nuläget. 

 

17. Vad anser partiet om Sveriges EU-medlemskap? Ska Sverige 

stanna kvar i eller gå ur EU? 
 

Miljöpartiet var emot inträde i EU och drev länge på för att vi skulle gå ur. För några år 

sedan släppte vi dock kravet på utträde. Nu har vi varit med så pass länge och vill 

istället göra det bästa av vårt medlemskap. Miljö-partiet är kritiskt till att EU har för 

mycket makt, samtidigt driver vi på för att förbättra EU. 

 

I dag är EU alltför ofta präglat av stormaktsdrömmar, militarisering och krav på ökad 

centralisering av makten till EU. Miljöpartiet kräver att EU ska bli mycket bättre och 

tvekar inte att säga ifrån när EU tar steg i fel riktning. Vi gröna vill motverka EU:s 

demokratiska brister och minska EU:s makt över medlemsländerna. 

Samtidigt är samarbete alltid bra och i frågor som t.ex. klimatfrågan är det bra med en 

större, gemensam röst. Det är särskilt viktigt nu. I det inledande kapitlet i vårt EU-

valmanifest skrev vi om hur vi vill se EU i framtiden:  

https://www.mp.se/forandra-europa-rosta-gront 

 

https://www.mp.se/forandra-europa-rosta-gront
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18. Hur bygger vi ett Sverige där svenskarna kommer att vara 

lyckligare än vad de är i dag? 
 

De frågor som är Miljöpartiets viktigaste frågor, klimat- och miljöfrågorna, påverkar 

framtiden och hur vi upplever den oerhört mycket. Om vi fortsätter att förstöra klimatet 

får vi svårt med livsmedelsförsörjning, med dricksvatten och många miljoner människor 

kommer att tvingas på flykt. Det leder i sin tur till konflikter. Med Miljöpartiet vid 

makten kan sådana konsekvenser undvikas. Vi tror att människor är som lyckligast i ett 

samhälle där människor lever i samklang med varandra, djuren och naturen, och där vi 

tar hand om varandra och vår omgivning. Därför vill vi se ett grönt och hållbart 

samhälle med öppna gränser. 


