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Abort 
Alla kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Fri abort är en 

förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna men är också en 

hälsofråga för kvinnor, både fysiskt och psykiskt. Det är kvinnans rätt att avgöra 

om och när hon vill ha barn.  

 

Rätten till säker abort är lagfäst i Sverige, men långt ifrån en självklarhet. 

Tvärtom ifrågasätts denna rättighet ständigt. Runt om i världen skärps 

abortlagstiftningen. Vänsterpartiet motsätter sig varje inskränkning i aborträtten 

och menar att Sverige aktivt måste arbeta för flickors och kvinnors rättigheter i 

hela världen. Vi vet att inskränkningar i aborträtten inte innebär färre, utan bara 

farligare aborter.  

 

Det finns idag en debatt om sena aborter, och i framtiden kanske 

läkarvetenskapen kan rädda foster tidigare än idag. Det får inte betyda att 

aborträtten krymps. 94 procent av aborterna sker före vecka 12. Bara en procent 

görs efter vecka 18. Sådana sena aborter beviljas bara vid fosterskador, 

kromosomavvikelser och sjukdom hos modern efter beslut från Socialstyrelsen.  

 

Läs mer i denna debattartikel: 

 

https://feministisktperspektiv.se/2017/08/18/abortratten-ska-ges-tillrackliga-

resurser-inte-inskrankas/ 

 

 

Anställningstrygghet 
Hundratusentals människor som lever i Sverige har otrygga arbeten. Värst 

drabbade av detta är unga, kvinnor och människor med utländsk bakgrund. 

Arbetslivet måste funka för alla människor. Därför vill Vänsterpartiet minska de 

otrygga anställningarna och stärka rätten till fast anställning. Att vara 

tidsbegränsat anställd innebär otrygghet. Livet blir svårare att planera, 

ekonomin är osäker, det är svårt att teckna hyreskontrakt eller att låna pengar till 

en bostad. På arbetsplatsen befinner man sig i underläge och det är svårare att 

engagera sig fackligt. Otrygga anställningar ger helt enkelt otrygga liv. Det vill 

vi ändra på. Vi vill också stärka regleringen kring in- och uthyrning av 

arbetstagare och på sikt förbjuda bemanningsföretag. Vi vill ha en 

arbetsmarknad för alla – inte bara för chefer och storföretag. 

 

Vänsterpartiet vill bland annat: 

• att allmän visstidsanställning avskaffas och att det i stället införs 

objektiva kriterier för när det är tillåtet med visstidsanställningar. Det 

ska krävas särskilda skäl för att anställa någon tillfälligt 

• att LAS ändras för att motverka hyvling av den anställdes 

sysselsättningsgrad, dvs. att arbetsgivaren ger de anställda färre 

arbetstimmar istället för att säga upp någon.  

• att det inte ska vara tillåtet att använda inhyrning för att tillgodose 

permanenta arbetskraftsbehov 

 

En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är avgörande för individens trygghet, 

arbetsmarknadens omställningsförmåga och Sveriges konkurrenskraft. Vi och 

https://feministisktperspektiv.se/2017/08/18/abortratten-ska-ges-tillrackliga-resurser-inte-inskrankas/
https://feministisktperspektiv.se/2017/08/18/abortratten-ska-ges-tillrackliga-resurser-inte-inskrankas/
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regeringen har tillsammans höjt ersättningsnivåerna i a-kassan och utökat rätten 

till deltidsstämpling. Vi driver på för ytterligare höjningar men regeringen har 

hittills sagt nej. Vänsterpartiet vill också förbättra den frivilliga 

arbetslöshetsförsäkringen och förstärka den allmänna grundförsäkringen. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Ett tryggt och hållbart arbetsliv 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-

hallbart-arbetsliv_H5023362 

 

 

Antirasism 

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, fritt från rasism. Rasism sorterar och 

underordnar människor och därför är rasism ett hinder för rättvisa och 

jämlikhet. Kampen mot rasism måste föras på flera nivåer: mot strukturell 

rasism och diskriminering, mot uttalat rasistiska grupper och partier, mot 

rasistiska tendenser i etablerade partiers politik, mot ökande klasskillnader och 

för en generell välfärdspolitik som omfattar alla kvinnor och män – invandrade 

som infödda. 

 

För att lyckas med den antirasistiska kampen måste vår utgångspunkt vara att vi 

människor är varandras trygghet. Och omvänt: din otrygghet är även min 

otrygghet. När du har en otrygg anställning eller är beroende av ditt jobb för att 

få återförenas med din familj, då påverkas alla vi andra som jobbar bredvid.  

 

För att skydda sina intressen söker högern och den ekonomiska eliten allt oftare 

stöd av rasister som använder flyktingar och muslimer som syndabockar för alla 

problem. Men att samhället rustats ned och klyftorna ökat är inte en konsekvens 

av att vi tar emot flyktingar. Högern och den ekonomiska eliten har inga 

lösningar på samhällets problem, istället leder splittringen till att samhället och 

sammanhållningen försämras för oss alla. Det skapar våld och rasism mot dem 

av oss som är afrosvenskar, romer, muslimer, judar och många andra och 

innebär en ökad ojämlikhet. Otryggheten splittrar oss och ställer oss mot 

varandra. Så kan villkor, löner och trygghetssystem dumpas. Därför är facklig 

organisering så viktigt för Vänsterpartiet. Det är bara tillsammans vi kan göra 

skillnad.  

 

 

Läs mer här:  

 

Nolltolerans mot rasism – Vänsterpartiets antirasistiska strategi 

http://www.vansterpartiet.se/assets/nolltolerans-nov2014.pdf 

 

 

Arbetsmarknad och arbetsliv 

Alla människor som kan jobba ska ha rätt till ett arbete. En trygg inkomst ger 

människor större frihet. Men man ska inte behöva ta ett jobb till vilket pris som 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
http://www.vansterpartiet.se/assets/nolltolerans-nov2014.pdf
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helst. Goda arbetsvillkor, anställningstrygghet och inflytande på jobbet är 

avgörande för att människor ska må bra och samhället utvecklas. 

 

Vänsterpartiet menar att alla som arbetar i Sverige ska ha rätt till de löner och 

arbetsvillkor som regleras i lagar och kollektivavtal. Så är det inte idag. En stor 

grupp arbetstagare, främst från EU och tredje land men även personer med 

subventionerade anställningar, har lägre löner och sämre villkor än andra 

arbetstagare. Oseriösa företag dumpar löner och anställningsvillkor genom att 

kringgå eller missbruka regelverken. Det vill vi ändra på. Arbete och 

konkurrens ska ske på lika villkor. 

 

Vi vill bland annat ändra EU:s utstationeringsdirektiv så att reglerna tolkas som 

ett golv för löne- och anställningsvillkor, att EU ska anta ett socialt protokoll 

som tydliggör att fackliga rättigheter inte får underordnas ekonomiska intressen 

och att arbetsgivaren ska vara skyldig att bifoga ett bindande anställningsavtal 

till en ansökan om arbetstillstånd. Regelverket kring subventionerade 

anställningar måste förbättras för att motverka fusk och överutnyttjande. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen:  

 

Ett tryggt och hållbart arbetsliv 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-

hallbart-arbetsliv_H5023362 

 

 

Arbetsmiljö 

Vänsterpartiet vill ha ett hållbart arbetsliv där människor orkar jobba till 

pensionsålder utan att slitas ut i förtid. Alla ska ha rätt till en utvecklande 

arbetsmiljö som gör det möjligt att avsluta ett långt yrkesverksamt liv med 

bibehållen fysisk och psykisk hälsa. Idag har många en arbetsmiljö som präglas 

av stress, låg bemanning, tunga lyft och monotona arbetsuppgifter. Detta märks 

inte minst i kvinnodominerade yrken som inom sjukvården, skolan, 

socialtjänsten och äldreomsorgen. Förutom den mänskliga kostnaden drabbar 

det i längden oss alla när den offentliga sektorn drabbas av höga sjuktal och 

bristande kvalitet. Det vill vi ändra på. Arbetsmiljöarbetet måste utvecklas och 

stärkas. Samtidigt måste de anställdas rätt till lärande, kompetensutveckling och 

inflytande över arbetsorganisationen öka. 

 

 

 

Vänsterpartiet vill bland annat: 

• att regionala skyddsombud ska få rätt att verka på arbetsplatser med 

kollektivavtal även om det för tillfället inte finns någon medlem där 

• att alla anställda ges tillgång till en effektiv och kvalitetssäkrad 

företagshälsovård 

• öka resurserna till forskning, utbildning, tillsyn och förebyggande 

arbetsmiljöarbete 

 

Läs mer i riksdagsmotionen Ett tryggt och hållbart arbetsliv 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-

hallbart-arbetsliv_H5023362 

 

 

Arbetsförkortning  
Vänsterpartiet vill ha ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har 

reella möjligheter att utvecklas och leva berikande liv. Vi vill ha en hållbar 

arbetsmarknad där människor orkar jobba till pensionsålder utan att slitas ut i 

förtid. Vi vill ha bättre förutsättningar för par att leva jämställt. Kortare arbetstid 

– en generell arbetstidsförkortning – vore ett avgörande steg i en sådan 

progressiv och frihetsvidgande utveckling. En generell arbetstidsförkortning 

skulle bidra till att minska ohälsan, öka jämställdheten, minska klyftorna på 

arbetsmarknaden och bidra till en hållbar utveckling. Rätten till ett bra liv ska 

gälla alla – inte bara de rika.  

Vänsterpartiet vill påbörja övergången till sex timmars arbetsdag. Som ett första 

steg föreslår vi en nationell satsning som innebär att staten avsätter medel för att 

införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett arbetsställe i varje 

kommun och landsting i Sverige. Satsningen kan ske inom till exempel 

barnomsorgen, sjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten och ska vara 

frivillig för kommuner och landsting. Arbetstidsförkortningen ska omfatta alla 

yrkeskategorier på arbetsstället med en maxgräns på 75 personer. Undantag kan 

göras för personer som har arbetsledande befattningar. Arbetstidsförkortningen 

kan också ske på en större enhet (exempelvis på ett sjukhus). Satsningen ska 

pågå i tre år för att sedan utvärderas. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen:  

 

Ett tryggt och hållbart arbetsliv 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-

hallbart-arbetsliv_H5023362  

 

 

Banker  
Bankerna ska vara till för vanligt folk, inte bara för storföretagen. Därför har 

Vänsterpartiet lagt en rad förslag för att stärka kundernas ställning gentemot 

bankerna. Vi vill till exempel att bankerna ska vara skyldiga att informera sina 

kunder när rabatter upphör och att bankerna ska redovisa sina 

upplåningskostnader för bostadslån så att de går lätt att jämföra. Allt fler banker 

har helt upphört med kontanthantering och på många ställen har bankomaten 

tagits bort när det lokala bankkontoret stängts ner. Det betyder att många 

människor har fått rätten till sina egna pengar begränsad. Vi menar att bankerna 

ska åläggas att upprätthålla en viss kontanthantering.  

 

Finanskrisen 2007-2008 visade med all önskvärd tydlighet att regleringen av 

bankerna är bristfällig. Vänsterpartiet kräver en bankdelningslag som ska 

separera bankernas traditionella in- och utlåningsverksamhet från de mer 

spekulativa verksamheterna, och där samhället endast ska garantera de 

samhällsviktiga delarna i händelse av en ny finanskris. Finanssektorn är också 

underbeskattad och därför har Vänsterpartiet drivit på regeringen att införa en 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
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särskild bankskatt. Vänsterpartiet har också lagt förslag på nya mål för den 

statliga banken SBAB. Istället för att avveckla sin utlåning till stora delar av 

landet borde SBAB komplettera marknadens bristande utlåning på landsbygden. 

Vidare vill vi stärka de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med 

storbankerna och bidra till utvecklingen av det lokala näringslivet. Därför 

behövs lag- och regeländringar och även stöd till uppstart av nya sparbanker. Vi 

tycker också att banker och institut som bidrar till skattesmitning och avancerad 

skatteplanering ska få sitt tillstånd indraget.  

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Bankstrukturutredning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/bankstrukturutredning_H402732 

 

Bankdelningslag 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/bankdelningslag_H302370 

 

Ett vitaliserat mål för ägandet av SBAB 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-vitaliserat-

mal-for-agandet-av-sbab_H4022472  

 

En förbättrad landsbygdspolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forbattrad-

landsbygdspolitik_H5022941/html#_Toc494954629  

 

 

Barnbidrag 

Alla barn ska ges lika bra förutsättningar i livet, inte bara de barn som har 

föräldrar med höga inkomster. I Sverige har vi ett generellt barnbidrag vilket 

betyder att alla barn får samma summa. Det har bidragit till ökad ekonomisk 

jämlikhet. 

 

Barnbidraget infördes för att öka barnafödandet, utjämna levnadsstandarden 

mellan barnlösa och barnrika hushåll samt för att minska antalet barn som levde 

i fattigdom. Barnbidraget är generellt bland annat för att ingen ska behöva 

ansöka om barnbidrag eftersom det kan leda till stigmatisering. Att välfärden 

omfattar alla är viktigt eftersom de flesta då också vill värna och bidra till den.  

 

Vänsterpartiet har medverkat till att barnbidraget höjs med 200 kronor från 

2018. Det är första höjningen på över tio år. Vi har också sett till att 

flerbarnstillägget för det tredje barnet höjs med 126 kronor per månad. 

Barnfamiljer, särskilt de med många barn, utgör en ganska stor andel av hushåll 

som har låg ekonomisk standard. Höjningen är ett sätt att ge dessa familjer 

förbättrade ekonomiska förutsättningar och skapa en ekonomi som funkar för 

alla, inte bara de rikaste. 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bankstrukturutredning_H402732
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bankstrukturutredning_H402732
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bankdelningslag_H302370
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bankdelningslag_H302370
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-vitaliserat-mal-for-agandet-av-sbab_H4022472
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-vitaliserat-mal-for-agandet-av-sbab_H4022472
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forbattrad-landsbygdspolitik_H5022941/html#_Toc494954629
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forbattrad-landsbygdspolitik_H5022941/html#_Toc494954629
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Barnfattigdom 

Alla barn ska ges bra förutsättningar i livet, inte bara de som har rika föräldrar. 

Ett ekonomiskt jämlikt samhälle skapar bättre chanser och valmöjligheter för 

alla barn.  

 

Att barn är fattiga beror på att deras föräldrar är fattiga. Därför behövs det en 

politik som gör upp med ojämlikheten och skapar en ekonomi som funkar för 

alla, inte bara för de rikaste. Det krävs satsningar bland annat på fler jobb, rätt 

till arbete på heltid och en fungerande sjukförsäkring. 

 

Vänsterpartiet har drivit igenom flera reformer som särskilt gynnar ekonomiskt 

utsatta barnfamiljer. Det handlar om höjt barnbidrag, höjt underhållsstöd, höjt 

flerbarnstillägg, höjda inkomstgränser i bostadsbidraget för barnfamiljer, gratis 

medicin för barn, glasögonbidrag och statligt sommarlovsstöd till kommunerna. 

Från och med i år kommer skolungdomar kunna åka gratis kollektivtrafik på 

sommarlovet och alla sexåringar få gå i gratis simskola.  

 

De mest ekonomiskt utsatta barnen finns bland dem som har föräldrar som 

tvingas söka försörjningsstöd. När försörjningsstöd beviljas bör barnets bästa 

vara avgörande. Det skulle göra det svårare att avslå försörjningsstöd för 

barnfamiljer.  

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-

for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595 

 

Barnfattigdom 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/barnfattigdom_H4021198 

 

 

Barns och ungas rättigheter  
I ett jämlikt samhälle är allas rättigheter lika viktiga och därför måste barns 

rättigheter stärkas. I Sverige har vi förbundit oss att följa barnkonventionen i 

syfte att ge barn skydd, se till att barn får komma till tals och möjliggöra barns 

aktiva deltagande.  

 

För att barnkonventionen ska få fullt genomslag i Sverige krävs flera åtgärder. 

Vänsterpartiet har länge drivit på för att barnkonventionen ska bli svensk lag 

och det är bra att regeringen lovat att det ska bli verklighet. Att göra 

barnkonventionen till svensk lag visar tydligt att barn har rättigheter som 

myndigheter är skyldiga att ta på allvar. För att omsätta barnkonventionens 

innehåll till praktisk handling krävs att verksamheter som berör barn utvecklar 

metoder för att bedöma vad som är barnets bästa. Det behövs utbildning av dem 

som fattar beslut kring barn, till exempel socialarbetare, jurister, skol- och 

sjukvårdspersonal. Barn och unga har idag ingenstans att vända sig om deras 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barnfattigdom_H4021198
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barnfattigdom_H4021198
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rättigheter kränks. Därför behövs ett särskilt forum för dem där de kan få sin sak 

prövad och bli lyssnade på – ett barnombud. 

 

För att fånga upp ungdomars engagemang och kompetens bör försök med sänkt 

rösträttsålder till 16 år göras i kommunala val. I kommunerna bestämmer man 

om till exempel viktiga frågor som skola och fritid som direkt berör barn. 

 

Läs mer här: 

 

Barnkonventionen 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Barnkonventionen_H102So205/?text=true  

 

En socialpolitik för jämlika villkor 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-

for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595 

 

Hälsoklyftor hos barn och unga 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/halsoklyftor-hos-

barn-och-unga_H402479  

 

 

Bidrag till rika 

Vänsterpartiet arbetar för att ekonomin ska funka för alla – inte bara några få. 

Idag finns flera avdrag och skattereduktioner som främst utnyttjas av de med 

höga inkomster. Dit hör RUT- och ROT-avdragen. Personer med höga 

inkomster tjänar också mest på ränteavdragen. Dessa avdrag kostar statskassan 

sammantaget ca 32 miljarder kronor per år. Det motsvarar lönekostnaderna för 

till exempel 73 000 vårdbiträden. Vänsterpartiet vill i ett första steg trappa av 

ränteavdragen med 1-2 procentenheter per år under en femårsperiod och sätta 

ett tak för hur mycket man får dra av. I budgetsamarbetet med regeringen har 

Vänsterpartiet fått igenom en sänkning av hur stora avdrag man får gör med 

RUT-avdraget. Därtill har subventionsgraden i ROT-avdraget sänkts. Vi vill 

dock gå vidare och ytterligare sänka taket för såväl RUT- som ROT-avdraget. 

 

 

Bistånd/Utvecklingspolitik  
Vänsterpartiet vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma 

möjligheter att leva de liv de vill. Utvecklings- och biståndspolitiken är viktiga 

medel för att nå dit. Dagens värld är präglad av djupa orättvisor. Klyftorna är 

stora mellan fattiga och rika länder, mellan fattiga och rika människor, mellan 

kvinnor och män. Världens åtta rikaste människor äger lika mycket som den 

fattigaste halvan av jordens befolkning. Över 650 miljoner människor saknar i 

dag tillgång till rent vatten.  

 

Världen skulle kunna se annorlunda ut. Det finns tillräckligt med resurser för att 

utrota fattigdomen, men istället hamnar merparten av resurserna i den rika delen 

av världen. Vänsterpartiet menar att utveckling och fattigdomsbekämpning 

kräver en rad åtgärder: skuldavskrivningar, en klimatpolitik där rika länder och 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Barnkonventionen_H102So205/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Barnkonventionen_H102So205/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/halsoklyftor-hos-barn-och-unga_H402479
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/halsoklyftor-hos-barn-och-unga_H402479
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multinationella företag tar ansvar, ett stärkt regelverk för vapenhandel och 

rättvisa handelsregler.  

 

Biståndspolitiken är en viktig del i att nå utvecklingsmålen. För varje 

biståndskrona som går från den rika världen till den fattiga går över nio kronor i 

motsatt riktning i form av skatte- och kapitalflykt. Därför måste biståndet 

värnas. Det får inte gå till sådant som bör finansieras på andra sätt eller som står 

i direkt konflikt med utvecklingspolitikens mål.  

 

Läs mer i riksdagsmotionen En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, 

jämställdhet och hållbar utveckling 

https://data.riksdagen.se/fil/0572B42C-C17C-47C9-9688-DD252D175B0F  

 

 

Bostäder 
Alla människor ska ha möjlighet till ett eget hem till en rimlig kostnad. Så är det 

inte idag i bostadsbristens Sverige. Bristen på bostäder begränsar människors 

frihet och i förlängningen samhällets utveckling. Vänsterpartiet vill bygga bort 

bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga hyror som folk 

har råd med. För detta krävs en aktiv statlig bostadspolitik. 

 

Under mandatperioden 2014-2018 har Vänsterpartiet tillsammans med 

regeringen infört olika former av stöd för att öka byggandet av hyresrätter med 

rimliga hyror: investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder, stöd till 

kommuner för ökat bostadsbyggande och investeringsstöd till bostäder för 

äldre. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av 

flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet. Sammantaget utgör 

detta den mest omfattande bostadspolitiska satsningen på 20 år. 

 

Vänsterpartiet driver på för att genomföra fler reformer, bland annat ett statligt 

topplån för att finansiera byggande av hyresrätter. Vi vill även inrätta ett statligt 

byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill se en 

bostadsmarknad för alla, inte bara för de rika.  

 

Se även Hyresrätter.  

 

Vänsterpartiet driver även en mängd andra frågor för att alla ska få en bra 

bostad till rimliga kostnader. Läs mer om vår politik för bra bostäder åt alla här: 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-

alla_H5022344 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-demokratisk-

jamlik-och-hallbar-stad-_H5023363 

 

 

Brottsoffer  
Ett öppet samhälle bygger på demokrati, frihet och respekt för alla människors 

rätt att forma sina liv så länge man inte kränker någon annan människas frihet. 

https://data.riksdagen.se/fil/0572B42C-C17C-47C9-9688-DD252D175B0F
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-alla_H5022344
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-alla_H5022344
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-demokratisk-jamlik-och-hallbar-stad-_H5023363
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-demokratisk-jamlik-och-hallbar-stad-_H5023363
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Våld, övergrepp och andra brott kan aldrig accepteras och måste bekämpas 

oavsett vilka som är de bakomliggande motiven. Det är en mänsklig rättighet att 

slippa att utsättas för våld och övergrepp samt att få skydd och stöd om det ändå 

sker. Att utsättas för en brottslig gärning är kränkande och påverkar människor 

på olika sätt. 

 

Under de senaste decennierna har brottsoffers rättigheter i Sverige stärkts. Men 

det finns fortfarande brister i rättssystemet och samhället som Vänsterpartiet 

menar måste åtgärdas för att tillgodose brottsoffers behov av skydd och stöd. 

 

Vi vill stärka arbetet för att främja brottsoffers rättigheter. Brottsofferjourerna 

samt kvinno- och tjejjourerna har en mycket viktig roll i detta och måste ges ett 

långsiktigt stöd. Kvinno- och tjejjourer ska inte behöva sitta och ansöka om 

projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet. I budgetpropositionerna 

som vi och regeringen lagt fram tillsammans under mandatperioden har därför 

kvinno- och tjejjourerna fått mer pengar. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna:  

 

Brottsofferfrågor 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/brottsofferfragor_H302792 

 

Med anledning av prop. 2014/15:77 Genomförande av brottsofferdirektivet 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-

av-prop-20141577-genomforande-av_H2023063 

 

 

Djurskydd  
Vänsterpartiet arbetar för att stärka djurskyddet och respekten för djur som 

kännande individer. Vi anser att Sverige snarast bör införa en ny djurskyddslag 

så att fler djur får möjlighet till naturligt beteende och utevistelse. 

Minkfarmning bör avvecklas. Tillsammans med regeringen har vi gjort en 

ekonomisk satsning för att minska antalet djurförsök och ökat anslaget för 

djurskyddskontroller. Nu vill Vänsterpartiet att en handlingsplan tas fram för att 

minska antalet djur som används i djurförsök samt att djurtransporterna ska bli 

färre, bättre och kortare.  

 

Djurskyddet försämrades under den borgerliga regeringen. De lade ner 

Djurskyddsmyndigheten, stoppade förslag om förbud mot pälsdjursuppfödning 

och försvagade djurskyddskontrollen. Det är därför hög tid att stärka 

djurskyddet. Att regeringen nu accepterar att till exempel griskultingar kan 

skiljas från suggan en vecka tidigare är oacceptabelt. Istället bör de mervärden 

djurskyddet ger för livsmedelsproduktionen exempelvis i form av låg 

antibiotikaanvändning, stärkas. Därför behövs fungerande kontroller och fler 

lokalt producerade livsmedel. Detta leder i kombination med minskad 

köttkonsumtion till förbättrade förhållanden för våra djur. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/brottsofferfragor_H302792
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/brottsofferfragor_H302792
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20141577-genomforande-av_H2023063
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20141577-genomforande-av_H2023063
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Läs mer i riksdagsmotionen:  

 

Respekt för djuren 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-

djuren_H30221 

 

 

Droger, missbruk och beroende  
Alla har rätt till en bra hälsa och vård. Idag har ungefär 100 000 personer ett 

missbruk av narkotika eller läkemedel. Många våldsbrott begås under påverkan 

av droger. En utbyggd generell välfärd och en ekonomisk politik för jämlikhet 

är bland det viktigaste för att motverka missbruk och beroende av såväl alkohol 

som narkotika och alkohol. Tillgången till droger måste begränsas och det 

preventiva arbetet stärkas. 

 

Vänsterpartiet avvisar alla förslag som skulle innebära att illegala droger 

legaliseras. Det skulle göra att marknaden utvidgas och att fler riskerar ett 

drogberoende. Tillverkning, försäljning och innehav av narkotika ska vara 

olagligt. Vi anser dock inte att det ska vara kriminellt att vara påverkad av 

narkotika. Kriminaliseringen minskar inte missbruket. Vi tycker att det är 

viktigare att få bort langningen än att jaga enskilda med missbruksproblem.  

 

Idag är det svårt att få vård och stöd vid missbruksproblem. Många nekas hjälp 

och ibland har den vård som erbjudits inte varit relevant och evidensbaserad. 

Vänsterpartiet vill ha en förstärkt vårdgaranti för personer med missbruk och 

beroende. Sprututbyte är ett självklart verktyg för att minska smittspridning 

(hiv, hepatit) men är också en hälsopolitisk åtgärd för att erbjuda andra 

medicinska eller sociala insatser som människor med missbruk kan ha behov 

av. 

 

Alkoholkonsumtionen måste minska eftersom den leder till ohälsa och sociala 

problem. Vi vill ha en restriktiv alkoholpolitik. Tillgången ska kontrolleras med 

alkoholskatter, försäljningsmonopol (Systembolaget), sänkta införselkvoter från 

andra EU-länder och förbud mot alkoholreklam.  

 

Läs mer i riksdagsmotionerna:  

 

En jämlik folkhälsa – fokus på alkohol- och narkotikapolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-jamlik-

folkhalsa---fokus-pa-alkohol--och_H502664  

 

Utveckla missbruks- och beroendepolitiken 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckla-

missbruks--och-beroendepolitiken_H302375 

 

 

Ekonomisk brottslighet riktad mot välfärden  
Vänsterpartiet vill ha en välfärd som är till för alla, inte bara för de rika. 

Välfärden har genom omfattande privatiseringar genomgått stora förändringar, 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H30221
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/respekt-for-djuren_H30221
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-jamlik-folkhalsa---fokus-pa-alkohol--och_H502664
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-jamlik-folkhalsa---fokus-pa-alkohol--och_H502664
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckla-missbruks--och-beroendepolitiken_H302375
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utveckla-missbruks--och-beroendepolitiken_H302375
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vilket gjort den sårbar och till en måltavla för oseriösa företagare och 

ekonomisk brottslighet. Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt 

samhällsproblem och hänger ofta tätt samman med annan grov brottslighet. 

Årligen undandras samhället stora summor som hade kunnat gå till en bättre 

och tryggare välfärd.  

 

Vänsterpartiet vill därför göra en rad förändringar. Vi vill bland annat återinföra 

revisionsplikten för mindre aktiebolag och månadsredovisningen av antalet 

anställda. Dessutom måste upphandlingsområdet stramas upp. Där krävs enkla 

och tydliga regelverk som stänger dörren för skattefusk, felaktiga utbetalningar 

och svartjobb. Det ska vara lätt att göra rätt, både för det allmänna och för 

företagen. Ordning och reda, kollektivavtal och schyssta villkor gynnar de 

företagare som gör rätt för sig. Vi måste också få ett slut på privatiseringsivern 

och vinstjakten i välfärden. Det är fullständigt oacceptabelt att den 

skattefinansierade välfärden har blivit en guldgruva för kriminella. En politik 

mot ekobrott är en politik mot den grova organiserade brottsligheten. Välfärden 

ska vara till för oss alla, inte för vinstmaximering och skattefifflare. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen:  

 

Ekonomisk brottslighet riktad mot välfärden 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomisk-

brottslighet-riktad-mot-valfarden_H5021143 

 

Jonas Sjöstedt och Linda Snecker om ekonomisk brottslighet (SvD, 2017): 

https://www.svd.se/naiv-syn-pa-ekobrott-gynnar-de-kriminella-gangen  

 

 

Energi 
Vänsterpartiets mål är ett samhälle med 100 procent förnybar energiförsörjning 

senast år 2040. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi 

som sol-, vind-, bio- och geoenergi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.  

 

Det kostar att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Men 

alternativet – att göra ingenting – är dyrare. Om vi inte satsar på förnybar energi 

nu kommer vi att få betala i framtiden i form av elbrist och stigande elpriser. 

Genom att satsa på förnybar el kan vi hålla nere kostnaderna för 

klimatförändringarna. På så sätt tar vi ansvar för kommande generationer. 

 

Vänsterpartiet säger nej till kärnkraft. Det är inte bara en osäker energikälla, den 

är också dyr och försvårar omställningen till en förnybar energiproduktion. Det 

finns inte heller någon säker metod för slutförvaring av det radioaktiva avfallet. 

Därför vill vi se en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt. Vi säger 

också nej till prospektering och brytning av uran i Sverige.  

 

Sedan avregleringen av elnätet på 90-talet har priserna stigit kraftigt. 

Elnätsbolagens orimliga prishöjningar slår hårt mot hushållen. Vi menar att 

höjningarna måste stoppas och att det svenska elnätet ska vara samhällsägt. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomisk-brottslighet-riktad-mot-valfarden_H5021143
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomisk-brottslighet-riktad-mot-valfarden_H5021143
https://www.svd.se/naiv-syn-pa-ekobrott-gynnar-de-kriminella-gangen
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Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

En hållbar och långsiktig energipolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hallbar-och-

langsiktig-energipolitik_H5023393/html  

 

Avveckla kärnkraften 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Avveckla-

karnkraftenAvveckland_H202850/?text=true 

 

Ett elnät vi äger tillsammans 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-elnat-vi-

ager-tillsammans_H402155 

 

 

Ensamkommande barn och unga  
Vänsterpartiet vill se en mänsklig, välkomnande och reglerad flyktingpolitik i 

Sverige och Europa. En sådan politik tar sin utgångspunkt i ett 

rättighetsperspektiv. Alla ska ha möjlighet att söka skydd undan krig, förtryck 

och förföljelse och kunna få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt. 

Samtliga EU-länder måste ta ett större samlat ansvar för mottagandet av 

människor på flykt. Lagliga vägar måste ersätta dagens livsfarliga resor över 

Medelhavet. 

 

Även om förutsättningar och behov varierar för alla barn och unga har de som 

kommer som ensamkommande gemensamt att de är barn som sökt asyl i 

Sverige utan sina föräldrar. Många har också ofta svåra upplevelser bakom sig 

och behöver då särskilt stöd från det offentliga. Barns rättigheter måste värnas 

tydligare. Ett starkare diskriminerings- och inkluderingsperspektiv behöver 

genomsyra mottagandet av ensamkommande barn för att säkerställa att alla 

asylsökande oavsett till exempel kön, religion eller sexuell läggning får sina 

rättigheter tillgodosedda och sin trygghet garanterad.  

 

De ensamkommande barn som sökt asyl i Sverige de senaste åren har farit 

väldigt illa till följd av politiska beslut, myndigheternas agerande, bristande 

rättssäkerhet och lång väntan på asylbeslut. Denna osäkra och svåra tillvaro har 

skapat stora påfrestningar och flera fall av självskadebeteenden och självmord. 

Som svar på deras svåra situation har flera rörelser växt fram i Sverige. 

Vänsterpartiet är en del av dessa rörelser. Vi menar att de ensamkommande 

barn som drabbats hårt av den svenska asylpolitiken nu bör få amnesti och 

därigenom en chans att starta sina nya liv i Sverige.  

 

Se även Flyktingpolitik. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen:  

 

Ett värdigt och välkomnande mottagande av ensamkommande barn 

https://data.riksdagen.se/fil/E822DB5F-1905-473C-9747-244A31F63E34 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hallbar-och-langsiktig-energipolitik_H5023393/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hallbar-och-langsiktig-energipolitik_H5023393/html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Avveckla-karnkraftenAvveckland_H202850/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Avveckla-karnkraftenAvveckland_H202850/?text=true
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-elnat-vi-ager-tillsammans_H402155
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-elnat-vi-ager-tillsammans_H402155
https://data.riksdagen.se/fil/E822DB5F-1905-473C-9747-244A31F63E34
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EU 

Vänsterpartiet menar att EU begränsar demokratin. Vi kritiserar EU för att 

prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan 

och konsumentintressena.  

 

EU:s oförmåga att hantera finanskrisen eller tydligt stå upp för asylrätten och de 

mänskliga rättigheterna, bland annat genom de flyktingavtal man tecknat med 

Turkiet och Afghanistan visar på fler brister.  

 

Vänsterpartiet arbetar med det långsiktiga målet att Sverige bör lämna EU. Det 

innebär inte att vi struntar i vad som händer i EU idag. Så länge vi är 

medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska mål. 

 

Vi vill vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i 

federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. 

Tillsammans med vänsterpartierna i Norden har vi föreslagit en väg framåt för 

EU och Norden efter Brexit.  

 

Vänsterpartiet är motståndare till euron. Valutaunionen har skapat och fördjupat 

ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en 

ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.  

 

Läs mer här: 

 

http://www.vansterpartiet.se/brexit-oppnar-for-mer-europeiskt-samarbete  

 

http://www.aftonbladet.se/debatt/article23075675.ab  

 

 

Fackföreningar 
Vänsterpartiet värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen där 

arbetsmarknadens parter tar gemensamt ansvar för löner och den huvudsakliga 

regleringen av villkoren på svensk arbetsmarknad. För att modellen ska fungera 

krävs starka fackföreningar och hög organisationsgrad. Under de senaste 

decennierna har fackföreningsrörelsen pressats tillbaka, organisationsgraden 

sjunkit och arbetsgivarnas makt stärkts.  

 

För att vända utvecklingen och stärka fackföreningsrörelsen och löntagarna 

krävs dels en lagstiftning som garanterar fackföreningarnas möjligheter att vidta 

stridsåtgärder för att åstadkomma bättre villkor och dels reformer som stärker 

fackföreningsrörelsen och underlättar facklig organisering. Vänsterpartiet säger 

därför nej till de begränsningar av strejkrätten som regeringen nu utreder. 

Strejkrätten är ett resultat av lång kamp av arbetarrörelsen och utgör en viktig 

del av den svenska arbetsrättsliga modellen. För att få fler att bli medlemmar i 

facket har vi kommit överens med regeringen om att återinföra 

skattereduktionen för fackföreningsavgiften. 

 

http://www.vansterpartiet.se/brexit-oppnar-for-mer-europeiskt-samarbete
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23075675.ab
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Läs mer här: 

 

https://arbetet.se/2017/12/05/ror-inte-strejkratten/ 

 

http://www.vansterpartiet.se/avdrag-for-fackforeningsavgiften-nasta-ar 

 

 

Feminism 
Vi i Vänsterpartiet är feminister. Det innebär att vi ser att män överordnas 

kvinnor i vårt samhälle. Och framför allt innebär det att vi kämpar för att 

förändra det.  

 

Sedan vi blev det första feministiska partiet i början av 1990-talet har vår politik 

utvecklats radikalt. Det räcker inte att vara socialist och kämpa för jämlikhet – 

kvinnoförtrycket är en egen maktstruktur som skär genom samhällsklasser och 

det måste ofta bekämpas på andra sätt än kapitalismen.  

  

För Vänsterpartiet är feminismen inte en sakfråga. Vi ser att ojämlikheten och 

kvinnoförtrycket finns i alla livets och samhällets vrår, och det är därför vi har 

en feministisk analys av alla politiska frågor. Det är även därför vi valt att, olikt 

alla andra partier, inte ha ett kvinnoförbund. Alla våra företrädare måste vara 

feminister och prioritera jämställdhet och kvinnokamp. Därför driver vi 

feministiska krav inom praktiskt taget alla politiska områden. 

 

Kvinnors frigörelse handlar till mycket stor del om den ekonomiska politiken 

eftersom frågor om resurser är helt avgörande för att minska orättvisor mellan 

kvinnor och män. Därför handlar många av våra feministiska krav om 

arbetslivet och om välfärden. Vi tycker att kvinnor och män ska ha lika lön för 

lika arbete och att alla som vill ska ha rätt att arbeta heltid. Idag arbetar många 

kvinnor deltid för att de helt enkelt inte erbjuds en heltidstjänst. Vi driver på för 

arbetstidsförkortning och för höjda löner i kvinnodominerande yrken. Vi tycker 

att mammor och pappor ska ansvara lika mycket för det arbete som görs i 

hemmet och att man ska dela lika på föräldraledigheten. Vi vill att 

pensionssystemet förändras så att kvinnors dåliga ekonomi inte cementeras och 

vi kräver att alla föräldrar som jobbar natt eller helg får rätt till barnomsorg på 

de tider de faktiskt arbetar.  

 

Feminism handlar också om kvinnors rätt över den egna kroppen. Vänsterpartiet 

kämpar för att kvinnor ska slippa utsättas för mäns våld. Vi vill stärka 

kvinnojourernas arbete, vi vill ha en samtyckeslagstiftning och vi vill att alla 

tjejer ska få verktyg för att säga nej när någon kliver över ens egna gränser – 

därför kräver vi feministiskt självförsvar i skolan.  

 

Vill du veta mer om Vänsterpartiets syn på feminism och jämställdhet? Läs 

gärna hela vår feministiska plattform här: 

http://www.vansterpartiet.se/assets/feministisk.plattform.72dpi.pdf 

 

https://arbetet.se/2017/12/05/ror-inte-strejkratten/
http://www.vansterpartiet.se/avdrag-for-fackforeningsavgiften-nasta-ar
http://www.vansterpartiet.se/assets/feministisk.plattform.72dpi.pdf
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Läs våra tio punkter för kvinnors arbetsliv: 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Tio-punkter-för-kvinnors-arbetsliv-

140510.pdf  

 

Läs om vårt krav på att förkorta arbetstiden: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-

hallbart-arbetsliv_H5023362  

 

Läs vår riksdagsmotion om bland annat varför vi kräver rätt till heltid: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-

hallbart-arbetsliv_H5023362/html  

 

Två riksdagsmotioner om individualiserad föräldraförsäkring: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalld-

foraldraforsakring_H20284, http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201415124-en-mer_H30219  

 

Läs vår riksdagsmotion om rätt till barnomsorg på obekväma arbetstider: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forskola-och-

fritidshem_H102Ub397 

Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca om #metoo (DN, 2017): 

https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-

metoo/ 

 

Läs om vår riksdagsmotion om krav på att skärpa sexualbrottslagstiftningen: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-

skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604 

 

Läs vår riksdagsmotion om mäns våld mot kvinnor: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-

kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959 

 

 

Flyktingpolitik 

Vänsterpartiet vill skapa en mänsklig, välkomnande och reglerad flyktingpolitik 

i Sverige och Europa. Alla människor ska ha möjlighet att söka skydd undan 

förföljelse och förtryck och få sina asylskäl prövade på ett rättssäkert sätt.  

 

Under senare år har många människor sökt sig till Sverige undan krig och 

förtryck. Regeringen har svarat med att försvåra för människor att ta sig hit till 

exempel genom att införa gräns- och ID-kontroller samt stödja EU:s politik för 

att hindra människor från att ta sig in i Europa. I juni 2016 röstade riksdagen för 

en tillfällig lag som begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd i Sverige. 

Vänsterpartiet är starkt kritiskt till denna utveckling. När världen som allra mest 

behöver stå upp för asylrätt och medmänsklighet vänder Sverige och EU ryggen 

till.  

 

Samtidigt görs insatser, inte minst av det civila samhället, för att de människor 

som ska starta nya liv i Sverige får goda förutsättningar. Vänsterpartiet har 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Tio-punkter-f%C3%B6r-kvinnors-arbetsliv-140510.pdf
http://www.vansterpartiet.se/assets/Tio-punkter-f%C3%B6r-kvinnors-arbetsliv-140510.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-tryggt-och-hallbart-arbetsliv_H5023362/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalld-foraldraforsakring_H20284
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamstalld-foraldraforsakring_H20284
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201415124-en-mer_H30219
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-201415124-en-mer_H30219
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forskola-och-fritidshem_H102Ub397
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forskola-och-fritidshem_H102Ub397
https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-metoo/
https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-metoo/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959
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tillsammans med regeringen tagit fram och genomfört flera insatser som 

förbättrar möjligheterna för asylsökande och nyanlända att etablera sig i 

Sverige. Vänsterpartiet skulle i många avseenden vilja gå längre än regeringen, 

men är samtidigt glada över de förbättringar som sker.  

 

Handläggningstiderna och den bristande rättssäkerheten i asylprocessen är stora 

problem idag. Det tar också lång tid efter beviljad asyl innan nyanlända 

kommunplaceras. Vänsterpartiet vill förkorta väntetiderna, stärka 

rättssäkerheten samt förbättra möjligheterna till meningsfull sysselsättning 

under väntan på asylbeslut.  

 

En del av de flyktingboenden och boenden för ensamkommande som 

Migrationsverket upphandlat har hållit väldigt låg standard och drivits av 

oseriösa aktörer. Att privata företag kan tjäna stora pengar på människors utsatta 

situation är ohållbart och ovärdigt. Staten behöver ta ett större ansvar för 

flyktingmottagandet i allmänhet, och boendesituationen i synnerhet.  

 

Se även Ensamkommande barn och unga. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik 

https://data.riksdagen.se/fil/ED670656-F358-4FB6-9FB1-E2A4882AB13C  

 

Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd 

https://data.riksdagen.se/fil/CB8C8020-0240-41F6-A136-21232B72E3E4 

 

 

Funktionsnedsättning/Normbrytande funktionalitet  
Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och 

erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en 

normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla 

andra.  

 

För att alla människor ska kunna vara delaktiga samhällslivet måste flera saker 

göras. Arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste vara 

tillgängliga. Diskrimineringslagstiftningen bör skärpas så att inskränkningar 

som begränsar människors delaktighet tas bort. Vi vill också att tillgången till 

hjälpmedel blir likvärdig i hela landet. 

 

Alla människor ska också ha rätt till arbete eller sysselsättning. Därför måste vi 

ha en inkluderande arbetsmarknad. Daglig verksamhet är den vanligaste 

insatsen i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Det 

måste vara möjligt att pröva på olika former av daglig verksamhet och det måste 

utvecklas former för människor att gå vidare till jobb. Fler måste få arbete med 

modernisade lönestöd och möjlighet till stöd och handledning.  

 

Personlig assistans är också en insats i LSS och har förbättrat livskvaliteten 

enormt för många. Rätten till personlig assistans måste stärkas.  

https://data.riksdagen.se/fil/ED670656-F358-4FB6-9FB1-E2A4882AB13C
https://data.riksdagen.se/fil/CB8C8020-0240-41F6-A136-21232B72E3E4
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Se även LSS. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Rättigheter för människor med funktionsnedsättning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattigheter-for-

manniskor-med-funktionsnedsattning_H5022942 

 

Uppföljning av tillgänglighetslagstiftningen 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/uppfoljning-av-

tillganglighetslagstiftningen_H402483 

 

Bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bristande-

tillganglighet-som-diskrimineringsgrund_H202257 

 

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/delaktighet-for-

personer-med-funktionsnedsattning_H202254 

 

 

Företagande  
Vänsterpartiets mål är full sysselsättning. När alla människor har möjlighet att 

ha ett arbete fungerar samhället som bäst. Jobb skapas när innovationer och 

nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster, inte genom att konkurrera med 

lägre löner och sämre villkor.  

 

Vår politik för små och medelstora företag handlar om att skapa långsiktighet 

och goda förutsättningar för tillväxt. Men också trygghet för den enskilda 

företagaren och för anställda. Det är viktigt att hitta lösningar där egna 

företagare är lika bra försäkrade som anställda. För mindre företag kan 

sjuklöneansvaret vara betungande. Vi vill därför att företag med upp till 10 

anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.  

 

Små och mellanstora företag står för en tredjedel av all export men de 

exporterar främst till närliggande och traditionella marknader. För att öka 

exporten från mindre företag måste statens och näringslivets samarbete på 

exportområdet förbättras. 

 

Kapitalförsörjningen är ofta ett problem för småföretagare, inte minst på 

landsbygden. Där fyller de lokala sparbankerna en viktig funktion. Vi vill stärka 

de lokala sparbankernas möjligheter att konkurrera med storbankerna och bidra 

till utvecklingen av det lokala näringslivet.  

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Ett hållbart företagande  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattigheter-for-manniskor-med-funktionsnedsattning_H5022942
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattigheter-for-manniskor-med-funktionsnedsattning_H5022942
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/uppfoljning-av-tillganglighetslagstiftningen_H402483
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/uppfoljning-av-tillganglighetslagstiftningen_H402483
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bristande-tillganglighet-som-diskrimineringsgrund_H202257
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bristande-tillganglighet-som-diskrimineringsgrund_H202257
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning_H202254
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/delaktighet-for-personer-med-funktionsnedsattning_H202254
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-hallbart-

foretagande_H5023456/html  

 

En aktiv industripolitik 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-

industripolitik_H4021737 

 

 

Föräldraförsäkring  
Att föräldrar ska fördela ansvar för hem och barn lika är en av de mest centrala 

jämställdhetsfrågorna. Ett jämnare uttag av föräldraledighet skulle göra att 

kvinnors inkomster och hälsa ökar och att män tar större ansvar för hem och 

barn. Alla barn har rätt till en bra relation med båda sina föräldrar. 

 

Idag tar mammorna ut tre fjärdedelar av dagarna i föräldraförsäkringen. Under 

småbarnsåren är kvinnors andel av uttaget ännu större – 90 procent under det 

första året och 82 procent upp till barnets tvåårsdag. Trots att pappors uttag av 

föräldradagar har ökat något skulle det med dagens takt ta över 50 år innan 

uttaget blir jämställt enligt TCO:s så kallade pappaindex.  

 

Vänsterpartiet vill ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna i 

föräldraförsäkringen. Tillsammans med regeringen har vi drivit igenom 

ytterligare en pappamånad 2016. En ny utredning föreslår att ytterligare två 

månader ska bli vikta för respektive förälder. Det är viktiga steg på vägen mot 

ett jämställt uttag av föräldrapenning. 

 

Ett mer jämställt uttag gör att män tar mer ansvar för vård av sjukt barn och för 

hushållsarbetet. Kontakten mellan pappor och barn blir bättre om 

föräldrapenningdagarna har delats mer lika mellan föräldrarna. Barn får 

dessutom en bättre relation till båda sina föräldrar, vilket skapar trygghet. 

 

Läs mer här:  

 

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article20227555.ab 

 

Riksdagsmotionen Jämställd föräldraförsäkring 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Jamstalld-

foraldraforsakring_H102Sf250/?text=true  

 

 

 
Förskolan  
Alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller 

högsta kvalitet. Vi vill därför att en högre andel av personalen ska vara 

förskollärare och tycker att det bör bli lättare för barnskötare att vidareutbilda 

sig. Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka så att alla ska ha 

lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och 

utvecklingsmöjligheter.  

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-hallbart-foretagande_H5023456/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-hallbart-foretagande_H5023456/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-industripolitik_H4021737
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-industripolitik_H4021737
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/jamstalldhet/article20227555.ab
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Jamstalld-foraldraforsakring_H102Sf250/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Jamstalld-foraldraforsakring_H102Sf250/?text=true
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Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig feministisk 

fråga. När allt fler arbetar på obekväm arbetstid ökar behovet av barnomsorg på 

kvällar, nätter och helger. Kommunerna ska därför vara skyldiga att erbjuda 

förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid. 

 

Alltför ofta lider förskolan av för stora barngrupper. För att förskolan ska vara 

en trygg miljö där det bedrivs en bra pedagogisk verksamhet krävs att alla barn 

får synas. Därför har Vänsterpartiet och regeringen gjort satsningar såväl för att 

minska barngruppernas storlek som allmänt till kommunerna.  

 

Förskolan lämpar sig inte för affärstänkande. Skattepengar ska gå till barnen 

och till pedagogerna – inte till företagsvinster. Därför har vi tillsammans med 

regeringen lagt fram ett förslag på vinsbegränsningar i välfärden. 

 

Läs mer här: 

 

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf 

 

Riksdagsmotionen Förskolan 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/forskolan_H302100 

 

 

Försvaret  
Svensk säkerhetspolitik ska främst bygga på fredliga lösningar och på att 

förebygga kriser snarare än att förespråka militära alternativ. Vårt lands 

säkerhet förutsätter också en aktiv, självständig utrikespolitik med ett brett 

engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och folkrätt, för kvinnors 

frigörelse och global social rättvisa.  

 

Vänsterpartiet vill se ett modernt försvar grundat på folklig förankring och 

militär alliansfrihet. Vi är för en allmän och könsneutral värnplikt. För oss är det 

en demokratifråga att försvaret utgörs av människor med olika bakgrunder. 

 

Vi värnar den militära alliansfriheten. Det är bara så vi kan garantera en 

självständig utrikespolitik. Vi säger nej till ett svenskt medlemskap i Nato och 

vi vill att Sverige river upp det s.k. värdlandsavtalet med Nato. 

 

Vänsterpartiet vill inte att försvaret ska lägga ner fler förband. Tvärtom ser vi att 

det kan bli aktuellt med satsningar på förbandsverksamheten för att försvaret 

ska ha kapacitet att möta relevanta hot, men också för att vår militära 

alliansfrihet ska vara trovärdig. Vi anser också att beredskapen för att hantera 

kriser och katastrofer bör förbättras.  

 

Se även Nato. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forskolan_H302100
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forskolan_H302100
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En aktiv freds- och säkerhetspolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds--

och-sakerhetspolitik_H402159/html  

 

För militär alliansfrihet 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-

alliansfrihet_H502554  

 

En feministisk säkerhetspolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-feministisk-

sakerhetspolitik_H502532  

 

 

Handelsavtal  
Vänsterpartiet vill ha en rättvis handelspolitik som sätter människor, social 

rättvisa, djur och miljö främst och som fokuserar på samhällsvinster för alla – 

inte bara på vinster för storföretag. För Sveriges del är handel med omvärlden 

avgörande för vårt välstånd och vår utveckling. Vi har genom åren stött att 

Sverige avvecklat tullar och andra formella handelshinder. 

 

Vi motsätter oss en handelspolitik där vinster för storföretagen går före rätten 

till trygga jobb, klimatet och vår gemensamma välfärd. Därför säger vi nej till 

handelsavtal som CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 

mellan EU och Kanada och TISA (Trade in Services Agreement) mellan EU 

och 22 andra parter. Båda avtalen har kritiserats hårt, bland annat för att makt 

flyttas från länders regeringar till storföretag och för att avtalen riskerar att 

undergräva arbetstagares rättigheter, slå mot välfärden och inte minst utgöra ett 

hot mot klimat och miljö. Ett stort problem är också att företag ges möjlighet att 

stämma stater för utebliven vinst. Därmed hindras länder från att föra den 

politik de vill om den strider mot avtalet. 

 

Orättvisa handelsvillkor är en av huvudförklaringarna till att vår värld är så 

ojämlik. En småbonde från ett fattigt land kan inte konkurrera med 

industrijordbruk i EU som får stora ekonomiska bidrag. Det som kallas 

”frihandel” innebär därför alltför ofta frihet för den som har resurser och makt 

att konkurrera ut dem som har mindre makt och resurser. För att handeln ska bli 

rättvis måste fattiga länder få fördelar och större handlingsutrymme att själva 

utforma sin handelspolitik.  

 

 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

TTIP och andra internationella handelsavtal 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ttip-och-andra-

internationella-handelsavtal-_H4021194  

 

Internationell handelspolitik för rättvisa, jämställdhet 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds--och-sakerhetspolitik_H402159/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds--och-sakerhetspolitik_H402159/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H502554
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H502554
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-feministisk-sakerhetspolitik_H502532
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-feministisk-sakerhetspolitik_H502532
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ttip-och-andra-internationella-handelsavtal-_H4021194
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ttip-och-andra-internationella-handelsavtal-_H4021194
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/internationell-

handelspolitik-for-rattvisa_H002N206/html 

 

Fackliga rättigheter i världen 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fackliga-

rattigheter-i-varlden_H4021195  

 

 

HBTQ 

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet 

eller könsuttryck. Vänsterpartiet anser att reglerna om föräldraskap ska vara lika 

oavsett sexuell läggning. Därför vill vi att faderskapspresumtion ersätts av en 

föräldraskapspresumtion som ska gälla för alla par, oavsett om de är gifta eller 

registrerade partners.  

 

Alla har rätt till sin könsidentitet. Därför vill vi bland annat att ändring av 

juridiskt kön ska vara ett administrativt förfarande, att åldersgränserna för 

ändring av juridiskt kön respektive medicinsk könskorrigering bör avskaffas 

samt att det införs ett tredje kön som juridiskt sett är jämställt med kvinna och 

man.  

 

Samhället behöver bli bättre på att möta och inkludera transpersoner. Därför vill 

vi ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och 

inkludering. Det är oacceptabelt att många personer idag utsätts för hot eller 

våld enbart för att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett 

normbrytande könsuttryck. Vänsterpartiet vill därför bland annat. att arbetet mot 

hatbrott stärks. 

 

Läs mer i nedanstående riksdagsmotioner: 

 

Internationella hbtq-frågor 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/internationella-

hbtq-fragor_H402812 

 

Förstärkta rättigheter för transpersoner 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forstarkta-

rattigheter-for-transpersoner_H5023596 

 

Jämlik familjerätt 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamlik-

familjeratt_H5023607 

 

Hatbrott 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/hatbrott_H5023881 

 

En inkluderande och likvärdig skola och förskola 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-inkluderande-

och-likvardig-skola-och-forskola_H5022339/html 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/internationell-handelspolitik-for-rattvisa_H002N206/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/internationell-handelspolitik-for-rattvisa_H002N206/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fackliga-rattigheter-i-varlden_H4021195
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fackliga-rattigheter-i-varlden_H4021195
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/internationella-hbtq-fragor_H402812
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/internationella-hbtq-fragor_H402812
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forstarkta-rattigheter-for-transpersoner_H5023596
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forstarkta-rattigheter-for-transpersoner_H5023596
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamlik-familjeratt_H5023607
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamlik-familjeratt_H5023607
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hatbrott_H5023881
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/hatbrott_H5023881
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-inkluderande-och-likvardig-skola-och-forskola_H5022339/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-inkluderande-och-likvardig-skola-och-forskola_H5022339/html
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Hedersvåld 
Hedersrelaterat våld och förtryck har, liksom mäns våld mot kvinnor i övrigt, 

generellt sin grund i kön, sexualitet, makt och kulturella föreställningar om 

dessa. Det hedersrelaterade systemet är komplext och innehåller en rad 

förtryckande former. Det specifika med hedersvåldet är att det utövas med hjälp 

av kollektiva kontrollmekanismer och många gånger sanktioneras av släkt och 

omgivning. Den nationella samordnaren av arbetet mot våld i nära relationer 

menar att det saknas en samlad bild av hur utbrett hedersrelaterat förtryck är. 

Därför behöver det göras en större kvantitativ studie. Det är ett förslag som 

Vänsterpartiet ställer sig bakom. Utbildning om hedersrelaterat våld behövs i de 

yrkeskårer som möter människor som är utsatta. Det bör också noga utredas om 

dagens lagstiftning om till exempel grov fridskränkning räcker när våldet är en 

del av ett systematiskt förtryck.  

 

Se även Mäns våld mot kvinnor. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen:  

 

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-

kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959  

 

Jonas Sjöstedt om hedersrelaterat våld (SvD, 2016): 

http://www.svd.se/sjostedt-sarskilda-insatser-behovs-mot-hederskultur  

 

 

Hyresrätter 
Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar 

på banken. Hyresrätten gör det möjligt för de flesta att flytta dit jobb och 

utbildning finns. Vänsterpartiet värnar hyresrätten som upplåtelseform.  

 

Idag råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner. Vänsterpartiet vill 

bygga bort bostadsbristen. Framför allt vill vi bygga hyresrätter med rimliga 

hyror som folk har råd att betala (se Bostäder).  

 

En stor del av hyresrätterna ägs av de kommunala bostadsföretagen – 

allmännyttan. En stark allmännytta är avgörande för en social bostadspolitik och 

för att klara bostadsförsörjningen. Vänsterpartiet värnar allmännyttans roll och 

framtid och vill att det ska finnas minst ett allmännyttigt bostadsbolag i varje 

kommun. Vi vill även behålla de allmännyttiga hyresrätter som finns, till 

skillnad från övriga partier som i flera kommuner sålt ut stora delar av 

allmännyttan till privata fastighetsägare. Vi anser därför att det bör krävas 

tillstånd från länsstyrelsen vid försäljning av allmännyttiga hyresrätter. 

 

En stor del av Sveriges bostadsbestånd är idag gammalt och i behov av 

upprustning. Många renoveringar är nödvändiga, men måste ske på ett sätt som 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959
http://www.svd.se/sjostedt-sarskilda-insatser-behovs-mot-hederskultur
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hyresgästerna har möjlighet att påverka. Alla ska ha råd att bo kvar i sitt hem 

även efter en upprustning.  

 

I Sverige har vi kollektivt förhandlade hyror som sätts utifrån en bostads 

bruksvärde. Ibland hävdas det att marknadshyror skulle vara en lösning på 

bostadsbristen. Men tvärtom finns det mycket som tyder på att hyrorna skulle 

skjuta i höjden. Vänsterpartiet säger därför nej till marknadshyror. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen:  

 

Bra bostäder åt alla 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-

alla_H5022344 

 

 

Idrott 
Vänsterpartiet vill att det ska finnas tillgång till idrottsplatser, 

idrottsanläggningar och arenor som inbjuder till idrottsutövande för alla, oavsett 

om dessa idrotter domineras av kvinnor/flickor eller män/pojkar. För oss är 

bredd- och ungdomsidrotten den viktigaste delen av den stora idrottsrörelsen. 

 

I samhällsplaneringen ska det finnas utrymme och möjlighet till lek, fysisk 

rörelse och spontanidrott. På så sätt kan fler vara fysiskt aktiva. Det är ett 

välkänt faktum att äldre som tränar aktivt på olika sätt också mår bättre. Genom 

fysisk aktivitet för äldre kan antalet fallolyckor minska. Vi vill att alla 

kommuner ska ha en strategi för att ge äldre rätt och möjlighet till idrott. Genom 

att stödja den stora organiserade idrottsrörelsen kan vi ge många människor en 

möjlighet till ett bättre och friskare liv. 

 

Könsmaktsordningen, där män generellt överordnas kvinnor, genomsyrar hela 

samhället och idrottsrörelsen är inget undantag. Enligt vår mening bör staten 

därför på ett mer aktivt sätt använda bidragstilldelningen till idrotten för att 

ställa krav på ett stärkt jämställdhetsarbete. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Jämlik idrott 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamlik-

idrott_H402731 

 

Idrott och genus 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-

genus_H302747 

 

Idrott och hälsa i skolan 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-halsa-

i-skolan_H302753 

 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-alla_H5022344
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-alla_H5022344
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamlik-idrott_H402731
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/jamlik-idrott_H402731
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-genus_H302747
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-genus_H302747
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-halsa-i-skolan_H302753
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/idrott-och-halsa-i-skolan_H302753
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Idrott 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Forslag/Motioner/Idrott_H102Kr257/?text=true 

 

 

Integration  
Vänsterpartiet vill ha ett samhälle för alla, inte bara några få. Det kräver en 

politik som ger alla oavsett bakgrund, religion, hudfärg, kön eller sexualitet 

samma möjligheter och samma rätt till god utbildning, arbete och bostad. För 

Vänsterpartiet innebär integration att föra en inkluderande politik som lägger 

grunden för ett mer jämlikt samhälle.  

 

Ett välfungerande flyktingmottagande är en viktig del i en politik för 

inkludering och etablering. Mottagandet av människor på flykt ska – från 

asylprocessen till boendesituationen och etableringen i samhället – präglas av 

att den enskilda människans rättigheter står i centrum. Den generella välfärden 

är central för att upprätthålla de rättigheter som det är vår skyldighet att värna. 

Vi menar att inkluderingsarbetet måste inledas dag ett, direkt efter ankomsten 

till Sverige.  

 

Det ska bli lättare att komma in på arbetsmarknaden och att skaffa sig en 

utbildning för de som nyligen har kommit till Sverige. En nyckel är 

språkundervisningen. De elever som idag går på gymnasiets 

introduktionsprogram ska få de bästa förutsättningarna att både lära sig ett nytt 

språk och att läsa in grundskolan på kort tid. Därför har Vänsterpartiet i 

budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på 300 miljoner 

kronor per år för detta. Vi har också kommit överens om stora resurser för att 

stödja föreningslivets verksamhet för asylsökande och nyanlända, effektivare 

validering av utländsk utbildning och språkundervisning vid folkhögskolorna. 

Vi bekämpar diskriminering på alla nivåer i samhället. Bostadsbrist och 

arbetslöshet drabbar dem som är nyanlända i Sverige extra hårt. Därför krävs 

både en kraftfull politik för generell välfärd och individuella lösningar för att ta 

till vara erfarenheter och resurser. I Vänsterpartiets Sverige ska det vara 

nolltolerans mot diskriminering och den som diskriminerar ska tvingas betala 

för det. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Inkludering och antidiskriminering  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inkludering-

och-antidiskrimine_H102A301/?text=true  

 

Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattighetsbaserat-

flyktingmottagande-byggt-pa_H4022471/html 

 

Pressmeddelande Tre budgetsatsningar för bättre etablering och mottagande  

http://www.vansterpartiet.se/assets/Etablering_och_mottagande_160918.pdf 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Idrott_H102Kr257/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Idrott_H102Kr257/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inkludering-och-antidiskrimine_H102A301/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Inkludering-och-antidiskrimine_H102A301/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattighetsbaserat-flyktingmottagande-byggt-pa_H4022471/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattighetsbaserat-flyktingmottagande-byggt-pa_H4022471/html
http://www.vansterpartiet.se/assets/Etablering_och_mottagande_160918.pdf
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Integritet  
Alla människor har rätt till en skyddad privat sfär. Skyddet för den personliga 

integriteten är en grundsten i ett fritt, demokratiskt samhälle. Det innebär att en 

människas privatliv ska värnas och skyddas mot olika former av omotiverade 

ingrepp eller otillbörliga kränkningar av det allmänna. Den enskilde ska själv 

kunna förfoga över och skydda information om sina personliga förhållanden 

samt slippa att utsättas för olika kroppsliga ingrepp. I grund och botten handlar 

det om människans rätt att inte bli kränkt.  

 

Vänsterpartiet tycker därför att skyddet för den personliga integriteten måste 

vara mycket starkt. Vi är kritiska till införandet av lagstiftning om övervakning, 

hemliga tvångsmedel m.m. som innebär ett oproportionerligt stort intrång i den 

personliga integriteten.  

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Integritet och offentlighet 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/integritet-och-

offentlighet_H402197 

 

 

Jobben  
Vänsterpartiet vill se en ekonomisk politik där full sysselsättning är det 

viktigaste målet. Vårt mål är att alla som har möjlighet att arbeta ska kunna göra 

det. En trygg inkomst ger människor större frihet. Arbetslösheten är ett 

samhällsmisslyckande och ett stort slöseri med mänskliga resurser. Hög 

arbetslöshet innebär ökad makt för företagen på de arbetandes bekostnad. Under 

hot om uppsägningar kan lönerna pressas ned, arbetsförhållandena försämras 

och anställningstryggheten luckras upp. Den borgerliga regeringen menade att 

skattesänkningar skulle leda till sänkt arbetslöshet. Det gjorde det inte. Tvärtom 

ökade arbetslösheten under deras tid vid makten och de lämnade efter sig ett 

stort underskott i de offentliga finanserna.  

 

Sedan valet 2014 har Vänsterpartiet haft ett samarbete med regeringen om 

statsbudgeten. Där har vi bland annat fått igenom 10 miljarder kronor till 

välfärden, ett stort bostadspaket för investeringar, renovering och 

energieffektivisering och satsning på mer personal inom äldreomsorgen och 

sjukvården. Nu ser vi resultatet av den förda politiken. Sysselsättningsgraden 

ökar samtidigt som arbetslösheten faller. Ungdomsarbetslösheten har minskat 

särskilt mycket. 

 

Vi föreslår bland annat: 

- Samhällsnyttiga investeringar i upprustning av järnvägen, bostadsbyggande, 

klimatomställning m.m. 

- Stora satsningar på fler anställda och högre kvalitet inom vård, skola och 

omsorg 

- Utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens i bred bemärkelse 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/integritet-och-offentlighet_H402197
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/integritet-och-offentlighet_H402197
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- Aktiv näringspolitik för att ställa om till tillväxt som bygger på nya 

innovationer och hållbarhet 

- Riksbankens inflationsmål bör kompletteras med ett sysselsättningsmål 

- Grön investeringsbank för innovation och klimatinvesteringar 

- Gör om första AP-fonden till en fond för samhällsnyttiga investeringar 

- CSN-lån till körkort 

 

 

Jordbruk och mat 
Vänsterpartiet anser att Sverige ska vara mer självförsörjande på livsmedel. Vi 

vill stärka stödet till ekologiskt jordbruk och för att produktion, förädling och 

distribution av mat ska ske närmare konsumenten. För att öka andelen hållbar 

mat inom offentlig sektor ska god mat som har mervärde för miljön och 

lokalsamhället ha förtur.  

 

Samtliga större enheter inom offentlig sektor, som sjukhus och större skolor 

borde ges förutsättningar att kunna laga sin egen mat. Staten bör stödja 

kommunernas och landstingens arbete för en grön upphandling av livsmedel 

som är ekologisk, närproducerad och djuretisk. Vänsterpartiet har i 

budgetsamarbetet med regeringen fått igenom ökad ersättning till betesmarker. 

Vi ser också behov av att stödet för gårdsslakterier stärks samtidigt som mer 

vegetarisk mat produceras och konsumeras för att minska klimatpåverkan.  

 

 

Jämlikhet  
Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få. Det 

är många som pratar om jämlikhet men vi gör något åt saken. Vi är det parti 

som driver en politik som faktiskt ökar jämlikheten i vårt land. Ett jämlikt 

samhälle ger människor möjligheter och kan lösa samhällsutmaningar som 

barnfattigdom, kriminalitet eller brister i sjukvården.  

 

Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett gott liv åt alla som lever här. 

Den samlade rikedomen är större än någonsin. Sysselsättningen är hög och 

klimatet för företag är gott. Trots detta är det många i Sverige som inte får del 

av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns tydligt i 

våra städer, förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det land inom 

OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet.  

 

Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen 

att räcka till trots ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som 

ofta får lägre inkomster och sämre arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte 

kan få ett fast, tryggt arbete utan får nöja sig med tillfälliga, otrygga jobb, och 

de som slits ut av stress. Hundratusentals svenskar hittar inte en egen bostad 

som de har råd med. Sverige har mycket att vinna på att skapa ett jämlikare 

samhälle. Men för det krävs ett rättvisare skattesystem, stärkta 

socialförsäkringar, och inte minst en politik för full sysselsättning. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 
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Utred skattesystemets omfördelande effekter 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utred-

skattesystemets-omfordelande-effekter_H5021147 

 

 

Järnväg  
Vänsterpartiet vill kraftigt öka andelen transporter och resor som är hållbara för 

klimatet och miljön. Därför driver vi på för ökade investeringar i nya järnvägar 

och förbättrat underhåll av banorna. Järnvägssystemet i Sverige är idag 

uppsplittrat på en mängd privata och statliga aktörer som försöker skapa 

ekonomisk lönsamhet. Det har lett till minskat helhetsansvar och långsiktighet 

och bidragit till stora problemen i tågtrafiken. För att stoppa tågkaos med ofta 

förekommande förseningar vill vi istället skapa ett sammanhållet 

järnvägssystem för störst samhällsnytta. 

 

Det ska gå att lita på att tågen kommer i tid. Därför behöver järnvägsunderhållet 

förstatligas och järnvägen återregleras. Det ökar utrymmet för SJ att bedriva 

trafik på sträckor som inte är lönsamma i sig men som är det i kombination med 

andra. Att privata operatörer som idag kan plocka russinen ur kakan på 

lönsamma sträckor motverkar förutsättningar för klimatsmart resande i andra 

delar. Möjligheten att resa klimatsmart och billigt ska vara i fokus, inte 

vinstmaximering.  

 

Transporter står för ungefär en tredjedel av klimatutsläppen i Sverige. Genom 

att fler resenärer och mer gods färdas på järnväg istället för på vägarna kan 

utsläppen minska. Därför måste de hållbara resealternativen göras ekonomiskt 

attraktiva för resenärer och företag. Samtidigt måste SJ få ett nytt uppdrag. Idag 

funderar SJ i princip som vilket bolag som helst och har avkastningskrav till 

staten. Vänsterpartiet anser att avkastningskravet ska tas bort och att pengarna 

istället bör användas till förbättrad service och sänkta biljettpriser.  

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Sammanhållen järnväg och kollektivtrafik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sammanhallen-

jarnvags--och-kollektivtrafik_H5021142 

 

Läs också Strategi och visionsprogram för tågtrafiken 

http://www.vansterpartiet.se/material/strategi-och-visionsprogram-for-

tagtrafiken 

 

 

 
 
Klimat 
Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att ta klimatförändringarna på 

allvar och påbörja en omställning mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Mot 

detta står en mäktig fossilindustri som gör enorma vinster på dagens beroende 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utred-skattesystemets-omfordelande-effekter_H5021147
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utred-skattesystemets-omfordelande-effekter_H5021147
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sammanhallen-jarnvags--och-kollektivtrafik_H5021142
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sammanhallen-jarnvags--och-kollektivtrafik_H5021142
http://www.vansterpartiet.se/material/strategi-och-visionsprogram-for-tagtrafiken
http://www.vansterpartiet.se/material/strategi-och-visionsprogram-for-tagtrafiken
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av olja, gas och kol och som prioriterar sina kortsiktiga intressen av vinster 

framför de långsiktiga konsekvenser ett förändrat klimat kommer att ha för oss 

alla. Vi vet att klimatförändringarna inte går att avvärja med individuella 

insatser, sopsortering och miljömedveten konsumtion, utan det krävs 

samhälleliga förändringar.  

 

Sverige ska vara ett föregångsland i klimatomställningen. Vänsterpartiets mål är 

ett samhälle med 100 procent förnybar energi senast år 2040. Den ekonomiska 

politiken måste anpassas till de ramar som klimatet och våra ekosystem sätter 

upp. För en framgångsrik klimatomställning krävs ett rättviseperspektiv som 

förenar det gröna perspektivet med det röda. Det krävs ökade investeringar i 

förnyelsebar energi, hållbara bostäder och gröna transporter. När skatter och 

lagstiftning stimulerar de hållbara alternativen kan vi minska utsläppen.  

 

Vänsterpartiets politik kombinerar klimat- och miljösatsningar med en politik 

för rättvisa eftersom det hänger ihop. Höginkomsttagarna står för de största 

utsläppen och män orsakar generellt större utsläpp än kvinnor. Rika länder har 

störst ansvar för klimatkrisen och måste därför göra stora egna förändringar 

men också hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart 

samhälle.  

 

Vi anser att Sverige bör anta ett skärpt nationellt mål i linje med vad klimatet 

kräver och att Sverige ska vara drivande för att så sker i både EU och på global 

nivå.  

 

Se även Miljö. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Klimaträttvisa 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/klimatrattvisa_H5021141 

 

Vänsterpartiets ekologisk-ekonomiska punktprogram 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Ekoeko-punktprogram-161013.pdf 

 

 

Kollektivtrafik 

Trafiken står för en stor del av vår klimatpåverkan. För att minska trafikens 

miljö- och klimatpåverkan räcker det inte att bilarnas utsläpp minskar. Vi måste 

också öka kollektivtrafikens andel av resorna. 

 

Vänsterpartiet tycker att staten har ett ansvar för att öka resandet med 

kollektivtrafik. Biljettpriset har betydelse för att fler ska ställa bilen och istället 

välja att åka kollektivt. Genom att sänka taxorna eller införa gratis 

kollektivtrafik skapas också ökade möjligheter för dem med låga inkomster att 

resa. Vi har lokalt fått igenom satsningar på gratis kollektivtrafik i flera 

kommuner och har även föreslagit statligt finansierade storskaliga försök med 

gratis kollektivtrafik i några län. Genom budgetsamarbetet med regeringen 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klimatrattvisa_H5021141
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klimatrattvisa_H5021141
http://www.vansterpartiet.se/assets/Ekoeko-punktprogram-161013.pdf
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kommer det att göras en satsning på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar 

på sommarlovet. 

 

Flera saker måste göras samtidigt för att öka andelen resor med kollektivtrafik 

och minska bilismen i våra städer. Exempelvis måste stadsplanering ske så att 

mer utrymme ges för kollektivtrafik och tillgången till kollektivtrafik och 

turtäthet måste öka. Vårt mål är en utbyggd, avgiftsfri kollektivtrafik som 

funkar för alla. Möjligheten att resa billigt och klimatsmart ska vara i fokus, inte 

företagens vinstmaximering. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Sammanhållen järnvägs- och kollektivtrafik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sammanhallen-

jarnvags--och-kollektivtrafik_H5021142 

 

En demokratisk, jämlik och hållbar stad 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-demokratisk-

jamlik-och-hallbar-stad-_H5023363 

 

 

Kriminalitet 
Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där ingen har anledning att se kriminalitet 

som en lösning. Vi vill ge alla barn en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, 

från förskolan, till skolan och det första jobbet. För den som på allvar vill 

minska våld och kriminalitet är grunden att bygga ett rättvist samhälle. I grund 

och botten krävs en politik för ekonomisk jämlikhet och ett starkt 

välfärdssamhälle där ingen enskild och inget bostadsområde tillåts halka efter. 

Där framtidstro och möjligheter finns för alla, där minskar incitamenten att begå 

brott och där blir det även svårare för kriminella gäng att rekrytera.  

 

Det brottsförebyggande arbetet kräver långsiktighet och en helhetssyn på 

samhället. När vi bekämpar kriminalitet måste vi använda flera verktyg 

samtidigt. Vänsterpartiet tycker att det talas för mycket om strafflängder och 

hårdare straff. Vi vill istället angripa kriminalitetens orsaker och fokusera på det 

brottsförebyggande arbetet. Kunskap, relevant vård och behandling är en mer 

framgångsrik väg. Forskning visar dessutom att längre och hårdare straff i 

väldigt liten utsträckning avskräcker människor från att begå brott.  

 

Antalet poliser spelar roll för att förebygga brott, men det behövs också 

uppmärksammas hur poliserna arbetar och vilka arbetsuppgifter som är 

prioriterade. Polis, räddningstjänst och annan samhällsservice ska finnas 

tillgänglig oavsett om man bor i stan, i en förort eller på landsbygden.  

 

Men när brottsligheten redan är ett faktum måste samhället sätta gränser i form 

av påföljder. För Vänsterpartiet är det grundläggande att fängelser inte är en 

förvaring av människor utan att vi har en god och välfungerande kriminalvård. 

Kriminalvården ska ha ett tydligt fokus på att den dömde ska kunna komma 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sammanhallen-jarnvags--och-kollektivtrafik_H5021142
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/sammanhallen-jarnvags--och-kollektivtrafik_H5021142
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-demokratisk-jamlik-och-hallbar-stad-_H5023363
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-demokratisk-jamlik-och-hallbar-stad-_H5023363
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tillbaka till ett liv i frihet och utan kriminalitet. Vänsterpartiet är starkt emot 

dödsstraffet och anser även att livstidsstraffet bör avskaffas.  

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Ekonomisk brottslighet riktad mot välfärden 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomisk-

brottslighet-riktad-mot-valfarden_H5021143 

 

Barn som brottsoffer och unga lagöverträdare 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barn-som-

brottsoffer-och-unga-lagovertradare_H5023605 

 

Mer frivård, färre fängelsestraff 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mer-frivard-

farre-fangelsestraff_H5021138 

 

Ett stärkt skydd för den sexuella integriteten 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-

for-den-sexuella-integriteten_H5023604 

 

 

Kultur 
Kultur ska vara till för alla, inte bara en lyx för några få. Den ska vara lätt att 

uppleva och att utöva oavsett var i landet man bor eller vem man är. Kulturen 

präglas av sin tids föreställningar, motsättningar och villkor. Men kulturen 

återspeglar inte bara samhället. Konst och andra kulturyttringar kan också vara 

en förändrande kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva 

och om samhället. Därför är det så viktigt att konsten får verka fritt. Att den 

varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism. 

 

Avståndet till storstädernas centrum ska inte avgöra tillgången på kultur. 

Vänsterpartiet vill till exempel att Riksteatern och turnerande utställningar ska 

nå ut i alla hörn av landet och att stora sportevenemang ska sändas i kanaler 

som alla har tillgång till. De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst 

kan utöva och möta kultur måste bli fler. Vårt mål är att Kulturskolan för barn 

ska göras kostnadsfri före år 2022. Professionellt verksamma kulturskapare 

måste ha möjlighet att leva på sitt kulturskapande under rimliga förhållanden. 

Offentliga stöd ska inte styras av efterfrågan. Kulturpolitiken måste också 

grunda sig på andra värden. 

 

Vänsterpartiet har under den här mandatperioden tillsammans med regeringen 

bland annat återinfört fritt inträde på statliga muséer, sänkt taxan på 

kulturskolan och genomfört förstärkningar på biblioteksområdet. Vi vill även 

öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar till muséer och 

förbättra villkoren för bildkonstnärer och andra kulturskapare. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomisk-brottslighet-riktad-mot-valfarden_H5021143
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ekonomisk-brottslighet-riktad-mot-valfarden_H5021143
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barn-som-brottsoffer-och-unga-lagovertradare_H5023605
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/barn-som-brottsoffer-och-unga-lagovertradare_H5023605
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mer-frivard-farre-fangelsestraff_H5021138
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mer-frivard-farre-fangelsestraff_H5021138
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604
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Bild- och formkonstnärers villkor 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bild--och-

formkonstnarers-villkor_H5023883 

 

Kultur till alla barn 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kultur-till-alla-

barn_H5022337 

 

Kultur för alla 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kultur-for-

alla_H5023603 

 

Konstnärlig frihet 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/konstnarlig-

frihet_H5022968 

 

 

Landsbygd  
Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma rikedomar skapas 

av hela landets resurser och hela landets arbete. Då ska frukterna av det arbetet 

också komma hela landet till del. Sverige har stora och växande regionala 

skillnader. Ojämlikheten syns på kartor – på Sverigekartan och på 

stadsbusskartan. Pengarna finns i centrum, i de stora städerna och i 

stadskärnorna. Samtidigt lämnas landsbygden, bruksorterna och 

arbetarstadsdelarna efter. Det är ett svek mot stora delar av Sverige.  

 

Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo där man själv önskar i Sverige. Det 

kräver dock likvärdiga grundläggande förutsättningar i hela landet. Vår strategi 

bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande 

och ett tydligt ansvar för staten att se till att grundläggande samhällsservice 

finns i hela landet. 

 

Vi vill att staten ska ta ett större ansvar för landsbygdsfrågorna. Bland annat 

genom omlokalisering av statliga myndigheter, utbyggd infrastruktur och bättre 

förutsättningar för företagande på landsbygden. Människor måste garanteras 

tillgång till grundläggande samhällsservice oavsett var man bor. Det kan till 

exempel handla om tillgången till läkemedel, en trygg förlossningsvård, 

fungerande bredband, närvarande poliser och en god postservice. 

 

Vi är glada över att i budgetförhandlingarna med regeringen ha fått igenom en 

tioårig mångmiljardsatsning som kommer att beröra många bruksorter, 

glesbygdskommuner, stadsdelar och förorter runtom i landet. Satsningen är 

totalt 22 miljarder kronor och kan användas för insatser för jobb, utbildning, 

service, fritid och socialt arbete.  

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

En förbättrad landsbygdspolitik  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bild--och-formkonstnarers-villkor_H5023883
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bild--och-formkonstnarers-villkor_H5023883
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kultur-till-alla-barn_H5022337
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kultur-till-alla-barn_H5022337
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kultur-for-alla_H5023603
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kultur-for-alla_H5023603
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/konstnarlig-frihet_H5022968
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/konstnarlig-frihet_H5022968
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forbattrad-

landsbygdspolitik_H5022941/html  

 

 

Apoteket 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/apoteket_H202846  

 

Ett hållbart företagande  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-hallbart-

foretagande_H5023456/html 

 

Vänsterpartiets landsbygdspolitiska plattform 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Landsbygdspolitisk-plattform-22-april.pdf 

 

 

LSS/Personlig assistans 

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva 

goda liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, 

förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv 

med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som 

alla andra. LSS tillkom för att ge den enskilde rätt att leva som andra.  

 

LSS är en förkortning för Lagen om stöd och service, och är en rättighetslag. 

Människor ska få den hjälp de behöver i det dagliga livet och kunna påverka 

vilket stöd och vilken service de får. LSS ger rätt till flera olika insatser 

däribland personlig assistans, daglig verksamhet och ledsagarservice. Den 

personliga assistansen har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en 

av de viktigaste jämlikhetsreformerna.  

 

De senaste åren har rätten till assistansersättning begränsats kraftigt. År 2016 

fick hela 79 procent avslag på sin ansökan. Vänsterpartiets syn är att regeringen 

fokuserar alltför mycket på att minska kostnader. Vi menar att bedömningar 

måste göras utifrån människors faktiska behov. Rätten för alla människor att få 

sina mänskliga rättigheter tillgodosedda ska stå i fokus. Assistansersättningen är 

också en samhällsekonomiskt kostnadseffektiv insats. 

 

Samtidigt som ett stort fokus har legat på att kontrollera enskilda så har oseriösa 

företag som fifflar med skattepengar glömts bort. Att människors behov av 

assistans sätts på undantag när företag sätter pengar främst är ovärdigt. Vi vill se 

en assistans där människors behov står i fokus, inte företagens vinstjakt. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Rättigheter för människor med funktionsnedsättning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattigheter-for-

manniskor-med-funktionsnedsattning_H5022942  

 

Personlig assistans 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forbattrad-landsbygdspolitik_H5022941/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-forbattrad-landsbygdspolitik_H5022941/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/apoteket_H202846
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/apoteket_H202846
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-hallbart-foretagande_H5023456/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-hallbart-foretagande_H5023456/html
http://www.vansterpartiet.se/assets/Landsbygdspolitisk-plattform-22-april.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattigheter-for-manniskor-med-funktionsnedsattning_H5022942
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/rattigheter-for-manniskor-med-funktionsnedsattning_H5022942
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http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/personlig-

assistans_H302752 

 

 

Miljonärsskatt 
Sverige är det land i OECD där den ekonomiska ojämlikheten ökat mest sedan 

mitten av 1980-talet. En viktig förklaring till den ökade ojämlikheten är den 

låga kapitalbeskattningen i Sverige. Sverige är ett av få länder inom OECD som 

varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt eller en fastighetsskatt som 

är kopplad till fastighetens värde. 

 

Det ska aldrig vara mer lönsamt att spekulera än att arbeta. Vänsterpartiet 

föreslår därför att det införs en ny, progressiv förmögenhetsskatt, en 

miljonärsskatt helt enkelt. Personer som har en nettoförmögenhet som 

överstiger 5 miljoner kronor skulle beröras. På förmögenheter som inte når upp 

till ett värde på 5 miljoner kronor tas ingen förmögenhetsskatt ut.  

 

Förslaget innebär att den del av förmögenheten som ligger i intervallet 5 till 15 

miljoner kronor beskattas med en procent. Den del som ligger i intervallet 15 

till 30 miljoner kronor beskattas med två procent och en förmögenhet som 

överstiger 30 miljoner kronor per person beskattas med tre procent på den del 

som överstiger 30 miljoner kronor.  

 

Det kan behöva införas begränsningsregler såväl för hur stor andel av en 

persons årliga inkomst som kan tas ut i sammanlagd inkomst- och 

förmögenhetsskatt, som för förmögenhetsskatt avseende permanentbostäder.  

 

 

Miljö  
Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. För oss är 

miljöhänsyn viktigare än kortsiktiga vinstintressen. Våra gemensamma resurser 

vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart såsom förnybar 

energi, hållbara transporter och att skydda naturområden. Rättvisa och miljö 

hänger ihop. De som belastar miljön och klimatet mest måste också göra störst 

förändringar i konsumtion och livsstil. Bara genom minskade klyftor mellan 

fattiga och rika och mellan män och kvinnor kan vi uppnå ett ekologiskt hållbart 

samhälle och fördela det begränsade miljöutrymmet rättvist. Den biologiska 

mångfalden ska värnas genom att miljöhänsynen ska gå före företagens 

vinstintressen.  

 

Sverige kommer bara att nå två av de sexton nationella miljömålen till år 2020 

med nuvarande takt i miljöarbetet. Det behövs därför fler miljöåtgärder för att 

minska belastningen på våra ekosystem, till exempel minska spridningen av 

bekämpningsmedel och mikroplaster i haven och minska miljö- och 

klimatpåverkan från våra transporter. Samtidigt vill vi genomföra 

miljöförbättrande åtgärder för ett ekologiskt jordbruk, miljöanpassat skogsbruk 

och en hållbar mineralbrytning.  

 

Se även Klimat. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/personlig-assistans_H302752
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/personlig-assistans_H302752
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Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Biologisk mångfald 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biologisk-

mangfald_H5021149 

 

Havsmiljö och fiske 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/havsmiljo-och-

fiske_H4021989 

 

Långsiktigt hållbar skogspolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/langsiktigt-

hallbar-skogspolitik_H4021991 

 

 

Monarkin 

Vänsterpartiet vill avskaffa monarkin. Till dess att det sker kräver vi att anslaget 

till kungahuset minskar, att utgifterna redovisas samt att kungens 

åtalsimmunitet avskaffas. 

 

Vi tycker att det högsta ämbetet och förtroendeuppdraget i en demokrati, 

statschefens, ska tillsättas enligt demokratiska principer. Med andra ord vill vi 

ha en folkvald statschef. Så länge vi har monarki är det dock självklart att 

statschefen bör granskas på samma sätt som all annan verksamhet som 

finansieras med offentliga medel. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Avskaffa monarkin 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffa-

monarkin_H5022120 

 

 

Mäns våld mot kvinnor 
Mäns våld är det grövsta uttrycket för den ojämlika fördelningen av makt 

mellan könen. Många kvinnor har antingen egna erfarenheter av fysisk, psykisk 

eller sexuell misshandel, eller känner någon som har det. Var femte vuxen 

kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att 

bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna. 

 

Vänsterpartiet har under lång tid drivit på för att sätta stopp för mäns våld mot 

kvinnor. Det handlar om allt från lagstiftning om barnäktenskap till 

förebyggande insatser och långsiktig finansiering av kvinnojourernas viktiga 

arbete. Genom budgetsamarbetet med regeringen har vi lyckats driva igenom ett 

statligt stöd till kvinnojourernas verksamhet. 

 

Vänsterpartiet har politik både för ökad jämställdhet och för att bekämpa mäns 

våld mot kvinnor. Detta är några av våra viktigaste förslag: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biologisk-mangfald_H5021149
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/biologisk-mangfald_H5021149
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/havsmiljo-och-fiske_H4021989
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/havsmiljo-och-fiske_H4021989
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/langsiktigt-hallbar-skogspolitik_H4021991
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/langsiktigt-hallbar-skogspolitik_H4021991
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffa-monarkin_H5022120
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/avskaffa-monarkin_H5022120
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• Att det införs en handlingsplan mot sexuellt våld 

• Feministiskt självförsvar ska inkluderas i skolans undervisning 

• Att arbeta för att bryta destruktiva maskulinitetsnormer 

 

I vårt arbete med att bekämpa mäns våld mot kvinnor får inte kvinnor och män 

som utsatts för partnervåld i samkönade relationer hamna i skymundan. 

Detsamma gäller kvinnor och män som utsatts för hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

Hösten 2017 trädde kvinnor och icke-binära världen över fram under #metoo 

och vittnade om den sexism och de sexuella trakasserier och övergrepp som 

män utsatt dem för. I Sverige har över 70 000 kvinnor gett sina vittnesmål och 

berättelserna fortsätter att forsa fram. #metoo är en revolution som visar på 

behovet av en lång rad politiska förändringar. I grund och botten handlar det om 

att få ett slut på mäns överordning. Makt måste flyttas, vilket tätt hänger 

samman med ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män. För den kvinna 

som utsätts i hemmet är det centralt att inte vara ekonomiskt beroende av sin 

partner för att kunna lämna. Vi måste ha anständiga pensioner och en 

fungerande sjukförsäkring. Föräldraförsäkringens konstruktion är en nyckel för 

att få ett jämställt arbetsliv och minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män. 

Likaså krävs fler trygga anställningar och en modern sexualbrottslagstiftning. 

 

Se även Sexualbrott och Hedersvåld. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Ett stärkt skydd för den sexuella integriteten 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-

for-den-sexuella-integriteten_H5023604 

 

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-

kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959 

 

Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca om #metoo (DN, 2017): 

https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-

metoo/ 

 

 

Nato 

Vänsterpartiet säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Militär alliansfrihet är 

den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning. 

 

Sverige har en lång tradition av militär alliansfrihet. Ett medlemskap i Nato 

skulle göra det svårare att med trovärdighet föra en självständig utrikespolitik. 

Istället skulle vi riskera att tvingas in i krig och konflikter som vi inte vill delta 

i. Vi tycker heller inte att Sverige ska ingå i en kärnvapenallians, vilket Nato till 

sin konstruktion är. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959
https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-metoo/
https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-metoo/
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De senaste åren har Sverige närmat sig Nato, bland annat genom att låta 

Natostyrkor öva i Norrbotten. Sverige har också skrivit under det s.k. 

värdlandsavtalet som syftar till att underlätta samarbete och militära övningar. 

Vänsterpartiet är starka motståndare till värdlandsavtalet eftersom vi menar att 

det urholkar vår alliansfrihet och är ett steg mot ett fullvärdigt medlemskap. Av 

samma anledning tycker vi att Sverige ska lämna Natosamarbetet Partnership 

for Peace. 

 

Det finns tillfällen då Sverige bör hjälpa till militärt i omvärlden, men istället 

för att sända svenska soldater till EU:s och Natos stridsgrupper vill vi bidra till 

att öka FN:s möjlighet att agera fredsfrämjande. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna:  

 

För militär alliansfrihet 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-

alliansfrihet_H502554  

 

En aktiv freds- och säkerhetspolitik 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds--

och-sakerhetspolitik_H402159/html  

 

Med anledning av det s.k. värdlandsavtalet med Nato: 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motion-

2015163377-med-anledn_H3023377/  

 

 

Penningpolitik 

Vänsterpartiet vill ha en ekonomi för alla, inte bara för de rikaste. Riksbankens 

inflationsmål innebär att inflationen ska ligga på omkring 2 procent. Sedan 

inflationsmålet infördes har arbetslösheten i genomsnitt legat på ca 7,5 procent. 

Vi menar att detta visar att inflationsmålet bör kompletteras med ett 

sysselsättningsmål. Detta mål ska inte vara underordnat inflationsmålet. 

 

Vänsterpartiet vill också att riksbankens verksamhet demokratiseras. Idag är 

riksbanken helt självständig gentemot regering och riksdag. Vi menar att det är 

riksdagen som ska bestämma målen för penningpolitiken och att dessa ska vara 

tydligare och mer detaljerade än vad de är idag. Utifrån de målen ska sedan 

riksbanken självständigt utforma den löpande penningpolitiken. På så sätt 

skapas en tydlig ansvarsfördelning. De folkvalda i riksdagen beslutar om 

politiken och riksbanken verkställer. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Penningpolitiken 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/penningpolitiken_H102Fi203 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H502554
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H502554
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds--och-sakerhetspolitik_H402159/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-aktiv-freds--och-sakerhetspolitik_H402159/html
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motion-2015163377-med-anledn_H3023377/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Motion-2015163377-med-anledn_H3023377/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/penningpolitiken_H102Fi203
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/penningpolitiken_H102Fi203
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Pension 
Alla människor ska kunna leva på sin pension, inte bara de som varit 

höginkomsttagare. Pensionssystemet måste ge alla ekonomisk trygghet och man 

ska i god tid kunna räkna ut hur stor pensionen blir. Vänsterpartiet vill ha ett 

nytt pensionssystem som utformas utifrån dessa förutsättningar. Vi vill också ha 

en öppen och demokratisk process kring pensionerna. 
 

Nuvarande pensionssystem har misslyckats med sin uppgift att se till att de som 

arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Skillnaderna 

mellan kvinnors och mäns pensioner är stora och hälften av alla kvinnor tvingas 

ta ut garantipension till någon del för att klara sig. En viktig fråga på kort sikt är 

därför att höja garantipensionen. En av de viktigaste orsakerna till skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors pensioner är att kvinnor tar ett större ansvar för barn 

och hem, vilket ger kvinnor lägre inkomster. Kvinnor tar ut längre 

föräldraledighet, har större andel deltidsarbete och är oftare sjukskrivna.  

 

Pensionssystemet gynnar höginkomsttagare som kan arbeta länge. De flesta 

kommer dock få allt lägre pensioner. Kommunalarbetare och industriarbetare 

beräknas få under 50 procent av sin slutlön. Den s.k. pensionsgruppen – 

bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna – har förslagit att den lägsta 

pensionsåldern höjs till 64 års ålder. Idag har kommunalarbetare en 

pensionsmedelålder på 63 år och förslaget kommer att slå mot framförallt 

kvinnor med låga inkomster. Vänsterpartiet har varit mycket kritiskt till 

uppgörelsen.  

 

Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen infört flera reformer som främst 

kommer de pensionärer som har sämst ekonomi till del. Vi har exempelvis höjt 

taket för bostadskostnad i bostadstillägget och sänkt skatten för pensionärer. 

Hälso- och sjukvården har blivit avgiftsfri för personer som är över 85 år och 

tandvårdsbidraget höjts för personer som är 65–74 år.  

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Alla ska kunna leva på sin pension 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/alla-ska-kunna-

leva-pa-sin-pension_H502531 

 

 

Polisen 

Polisen utgör en viktig del i upprätthållandet av rättsstaten. Därför har det stor 

betydelse att myndigheten är en attraktiv arbetsplats som tar väl hand om sina 

anställda. Polisens arbetsförhållanden är en aktuell fråga. Polisen arbetar under 

förhållanden som kan vara både psykiskt och fysiskt påfrestande. Det är därför 

av yttersta vikt att det finns relevanta och inarbetade säkerhetsrutiner m.m. 

särskilt när det kommer till polisens arbete i olika slags utsatta positioner. 

Likaså är det viktigt att såväl tekniska som andra fysiska hjälpmedel och 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/alla-ska-kunna-leva-pa-sin-pension_H502531
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/alla-ska-kunna-leva-pa-sin-pension_H502531
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arbetsverktyg fungerar. Vi menar att det bland annat krävs förbättringar av den 

fysiska och den psykosociala arbetsmiljön inom Polismyndigheten.  

 

Brottsanklagelser mot poliser bör inte utredas av dem själva. Den instans som 

har våldsmonopol måste ha människors förtroende för att upprätthålla sin 

legitimitet. Bara misstanken om att kåranda påverkar polisens utredningar av 

kollegor räcker för att motivera en nyordning. Vänsterpartiet har under många 

år lyft frågan om att det bör inrättas en fristående myndighet som ska hantera 

den typ av anmälningar som idag handläggs av Riksenheten för polismål.  

 

Vänsterpartiet har länge drivit på för att polisutbildningen ska bli en 

högskoleutbildning med yrkesexamen. Forskning och samverkan med andra 

utbildningsområden i kombination med en stark koppling till den polisiära 

verksamheten krävs för att utveckla mer effektiva metoder som är anpassade till 

dagens krav på polisen. 

 

Polis, räddningstjänst och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på 

landsbygd och i förorter. Vi ska kunna lita på att det finns en närvarande polis 

oavsett var i landet vi bor.  

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Bättre arbetsförhållanden m.m. för en mer effektiv polis 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/battre-

arbetsforhallanden-mm-for-en-mer_H5021145 

 

 

Politikerarvoden och partiskatt 
Många politiker har idag inkomster som de flesta i Sverige bara kan drömma 

om. Till exempel tjänar de flesta partiledarna mellan 70 000 och 150 000 kronor 

i månaden. För att inte klyftan ska bli för stor mellan de folkvalda och folket de 

representerar vill Vänsterpartiet att riksdagsledamöternas arvoden sänks. Vi har 

också en partiskatt som innebär att alla som företräder Vänsterpartiet betalar en 

viss andel av sitt arvode till partiet istället för att behålla alla pengarna själva.  

 

Idag uppgår riksdagsledamöternas grundarvode till 65 500 kronor i månaden, 

vilket är ungefär dubbelt så mycket som medelinkomsten i Sverige. Gång på 

gång har Vänsterpartiet föreslagit att riksdagsarvodet ska sänkas så att nivån på 

arvodet blir detsamma som ett prisbasbelopp per månad. Hittills har dock inget 

annat parti röstat för vårt förslag, istället höjs riksdagsledamöternas arvoden år 

efter år. 

 

Vi tycker inte att politiker ska leva i en egen verklighet långt från vanliga 

medborgare. Det är också därför vi har en partiskatt för alla våra företrädare. 

Den gör att oavsett hur högt arvode ett visst uppdrag har, till exempel att sitta i 

riksdagen, så får en företrädare för Vänsterpartiet inte ut mer än 28 400 kronor i 

månaden. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/battre-arbetsforhallanden-mm-for-en-mer_H5021145
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/battre-arbetsforhallanden-mm-for-en-mer_H5021145
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Ta Jonas Sjöstedt som exempel. Han får idag ut 28 400 kronor i månaden efter 

skatt och den särskilda partiskatten. Det motsvarar en månadslön på cirka 37 

900 kr/mån före skatt. I grunden får han det arvode som alla riksdagsledamöter i 

Sverige får (65 500 kronor i månaden). På det betalar han skatt och därefter 

betalar han en viss summa i partiskatt till Vänsterpartiet så att han får ut 28 400 

kr.  

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att de allra flesta politikerna i Sverige inte 

tjänar några stora pengar på sitt engagemang, utan ställer upp ideellt eller för 

låga ersättningar. De har vanliga jobb och är aktiva i kommun- eller 

landstingspolitiken vid sidan av, för att de brinner för att göra samhället bättre. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

Riksdagsledamöters ekonomiska villkor 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/riksdagsledamoters-ekonomiska-villkor_H5022119 

 

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och psykisk ohälsa är idag den 

vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför måste alla ges tillgång till en bra 

vård, inte bara de som har råd att betala psykologsamtal ur egen ficka. 

Vänsterpartiet vill öka tillgången på psykologisk behandling på vårdcentralen. 

Idag varierar det stort mellan landsting och vårdcentraler vilka som erbjuder 

behandling. Om fler fick tillgång till behandling skulle det kunna förebygga 

allvarligare psykisk ohälsa och sjukskrivning.  

 

Fler kvinnor än män lider av psykisk ohälsa och kvinnor är oftare sjukskrivna 

på grund av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar mest bland personer 

med högst förgymnasial utbildning och unga, vilket gör det ännu viktigare med 

tidiga, avgiftsfria insatser. Vi anser att det måste blir lättare för unga att söka 

och få hjälp i tid. Därför har Vänsterpartiet varit med och drivit igenom en 

satsning på ungas psykiska hälsa som gett möjlighet till initiativ som 

självinläggningsprojekt inom psykiatrin och gett ungdomsmottagningarna 

möjlighet att ha generösare öppettider. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

En tillgänglig och jämlik vård för människor med psykisk ohälsa 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tillganglig-

och-jamlik-vard-for-manniskor-med_H5023594 

 

 

Sexualbrott 
Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar. En modern 

sexualbrottslag måste utgå från att allt sex bygger på frivillighet och samtycke. 

Ett samtyckeskrav skulle fungera normerande och tydligt slå fast samhällets syn 

på sex och sexualbrott. Samtyckesreglering är en av många saker som behövs 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/riksdagsledamoters-ekonomiska-villkor_H5022119
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/riksdagsledamoters-ekonomiska-villkor_H5022119
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tillganglig-och-jamlik-vard-for-manniskor-med_H5023594
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tillganglig-och-jamlik-vard-for-manniskor-med_H5023594
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för att motverka sexuellt våld, öka rättstryggheten för kvinnor och minska 

straffriheten för män som begår sexuella övergrepp. Genom ett så kallat 

oaktsamhetsrekvisit går det också, utan att sänka beviskraven, att fånga in fler 

allvarliga och straffvärda handlingar. Det skulle kunna leda till fler fällande 

domar i sexualbrottsmål. Då räcker det att gärningsmannen borde ha förstått att 

den andre inte samtyckte till handlingen.  

 

 

Vänsterpartiet tycker att det ska vara förbjudet att köpa sex oavsett var i världen 

det förekommer. Sexköp är en del av det sexualiserade våldet mot kvinnor. 

Sexköpens underliggande budskap är att kvinnor är en handelsvara som män har 

rätt att köpa. Vi vill att även svenskars sexköp utomlands kriminaliseras.  

 

Hösten 2017 trädde kvinnor och icke-binära världen över fram under #metoo 

och vittnade om den sexism och de sexuella trakasserier och övergrepp som 

män utsatt dem för. I Sverige har över 70 000 kvinnor gett sina vittnesmål och 

berättelserna fortsätter att forsa fram. #metoo är en revolution som visar på 

behovet av en lång rad politiska förändringar. I grund och botten handlar det om 

att få ett slut på mäns överordning. Makt måste flyttas, vilket tätt hänger 

samman med ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män. För den kvinna 

som utsätts i hemmet är det centralt att inte vara ekonomiskt beroende av sin 

partner för att kunna lämna. Vi måste ha anständiga pensioner och en 

fungerande sjukförsäkring. Föräldraförsäkringens konstruktion är en nyckel för 

att få ett jämställt arbetsliv och minska inkomstklyftan mellan kvinnor och män. 

Likaså krävs fler trygga anställningar och en modern sexualbrottslagstiftning. 

 

Se även Mäns våld mot kvinnor. 

 

 Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Ett stärkt skydd för den sexuella integriteten 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-

for-den-sexuella-integriteten_H5023604  

 

Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-

kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959  

 

Jonas Sjöstedt och Rossana Dinamarca om #metoo (DN, 2017): 

https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-

metoo/  

 

 

 
Sjukförsäkringen 

Alla kan bli sjuka och behöva en bra sjukförsäkring. Trygghet ska inte bara vara 

för de som har råd att skaffa privata försäkringar. Ingen ska behöva oroa sig för 

vad som händer med ekonomin om man blir sjuk.  

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/ett-starkt-skydd-for-den-sexuella-integriteten_H5023604
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H302959
https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-metoo/
https://www.dn.se/debatt/inratta-kriskommission-for-kvinnor-som-vittnat-i-metoo/
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Vänsterpartiet tycker att sjukförsäkringen ska ge bra ersättning för förlorad 

arbetsinkomst och därmed skapa en trygghet i att vi alla klarar oss ekonomiskt 

om vi blir sjuka. Solidariska trygghetssystem har ett starkt stöd men bygger på 

att människor kan lita på att systemet fungerar när de blir sjuka och att de får ut 

en rimlig ersättning i förhållande till sin lön. För att sjukförsäkringen ska 

fungera och ha legitimitet har vi medverkat till en höjning av inkomsttaket i 

sjukpenningen i samarbete med regeringen. Vi har också avskaffat den bortre 

tidsgränsen i sjukförsäkringen, den s.k. stupstocken. Detta är en viktig del i att 

återupprätta en trygg försäkring.  

 

Men mer måste göras. Idag får många avslag på ansökan om sjukpenning trots 

att en läkare har sjukskrivit dem. Det hänger ihop med att regeringen har infört 

ett mål om att minska sjuktalet. Det gör att det betalas ut mindre sjukpenning, 

men det gör inte människor friska och måste därför tas bort. Istället måste vi 

satsa på bättre arbetsvillkor. En sjukskriven ska också ha rätt till rehabilitering 

för att underlätta återgången till arbete. Vi vill införa sanktionsavgifter för 

arbetsgivare som inte tar sitt ansvar för rehabilitering.  

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

En fungerande sjukförsäkring 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-fungerande-

sjukpenning_H5022333 

 

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/villkoren-for-

sjuk--och-aktivitetsersattning_H5021938 

 

 

Sjukvård 

Alla har rätt till en jämlik och bra sjukvård, inte bara de som har råd med 

privata sjukförsäkringar. Den grundläggande principen är att vården ska ges 

utifrån människors behov.  

 

Det finns stora skillnader i både hälsa och tillgång till vård i Sverige. 

Skillnaderna är såväl regionala och socioekonomiska som köns- och 

åldersmässiga. Var man än bor i landet och oavsett sociala faktorer ska det 

finnas förutsättningar för en bra och likvärdig vård. Därför är frågan om jämlik 

hälsa och vård så viktig för Vänsterpartiet. 

 

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom ett antal 

reformer för att förbättra vården. Vi har bland annat förhandlat fram tio årliga 

vänstermiljarder som ska gå till kommuner och landsting. Dessutom ska 

primärvården stärkas med inriktning på kvinnors hälsa och riktade satsningar 

ska göras mot ungas psykiska ohälsa, barnhälsovården och på vårdpersonalens 

arbetsmiljö. Mammografiscreening och cellprov för att upptäcka 

livmoderhalscancer har blivit avgiftsfritt i hela landet. Den öppna hälso- och 

sjukvården har blivit avgiftsfri för personer över 85 år, preventivmedel till 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-fungerande-sjukpenning_H5022333
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-fungerande-sjukpenning_H5022333
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/villkoren-for-sjuk--och-aktivitetsersattning_H5021938
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/villkoren-for-sjuk--och-aktivitetsersattning_H5021938
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ungdomar till och med 20 års ålder och barns läkemedel likaså. Vi har också 

gjort flera satsningar för att förstärka förlossningsvården.  

 

Genom att släppa in vinst som drivkraft i vården försvåras möjligheten att styra 

vården till dem med de största behoven. Vi tycker inte att vinstsyftande företag 

ska kunna bedriva verksamhet med skattemedel i sjukvårdens 

kärnverksamheter.  

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

En jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-jamlik-och-

tillganglig-halso--och-sjukvard-_H5022940  

 

En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-jamlik-och-

jamstalld-halso-_H102So400/?text=true  

 

Kvinnors hälsa och sjukvård 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kvinnors-halsa-

och-sjukvard_H402154  

 

Så ska vi sätta stopp för jakten på vinster i välfärden (artikel med regeringen) 

https://www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-satta-stopp-for-jakten-pa-vinster-i-valfarden/ 

 

 

Skatteflykt 
Skatteflykt och skatteundandragande är ett stort samhällsproblem. Stora resurser 

försvinner och det blir vi andra som får stå för notan. Att inte betala den skatt 

man ska undergräver också sammanhållningen i samhället och förtroendet för 

myndigheterna. De som ägnar sig åt skatteflykt och aggressiva skatteupplägg är 

ofta storföretag och höginkomsttagare. Det kan ge en situation där vanliga 

löntagare eller småföretagare kanske frågar sig varför de ska betala skatt när 

många i samhällets topp inte gör det. Vänsterpartiet vill se krafttag mot 

skatteflykt och skattebrott och föreslår bland annat följande: 

 

• Revisionsbyråer, banker och skattekonsulter bör införa riktlinjer 

som syftar till att förhindra aggressiv skatteplanering 

• Det bör införas en lag som tvingar revisionsbyråer, banker m.fl. att 

rapportera skatteupplägg som uppfyller kriterier för aggressiv 

skatteplanering till Skatteverket 

• Banker som upprepade gånger medverkar till aggressiva 

skatteupplägg ska kunna förlora sin rätt att verka som bank i 

Sverige 

• Krav på s.k. öppen land-för-land-rapportering. Multinationella 

företag ska öppet redovisa var deras vinster uppkommit och skatta 

för vinsterna där de har skapats 

• Se över möjligheten att förbjuda s.k. brevlådeföretag vars enda 

syfte är skatteplanering 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-jamlik-och-tillganglig-halso--och-sjukvard-_H5022940
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-jamlik-och-tillganglig-halso--och-sjukvard-_H5022940
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-jamlik-och-jamstalld-halso-_H102So400/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/En-jamlik-och-jamstalld-halso-_H102So400/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kvinnors-halsa-och-sjukvard_H402154
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/kvinnors-halsa-och-sjukvard_H402154
https://www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-satta-stopp-for-jakten-pa-vinster-i-valfarden/
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Läs mer i vår riksdagsmotion: 

 

Skatteflykt 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/motion/skatteflykt_H5021148 

 

 

 
Skatter 
Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som förmår att ge alla människor en 

bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi bidrar alla till att göra det möjligt 

genom att betala skatt, och den allra största delen av statens och kommunernas 

inkomster kommer från skatter som betalas av människor med vanliga löner. 

Men vi vill också använda skatterna till att omfördela mellan rika och fattiga. 

Därför vill vi öka skatterna för de allra rikaste. 

 

Idag är skattesystemet riggat för de rika. Faktum är att Sverige är det land inom 

EU:s kärnländer som har det minst omfördelande skattesystemet. Sverige hör 

till de få länder inom OECD som varken har förmögenhetsskatt, arvsskatt, 

gåvoskatt eller en fastighetsskatt som är kopplad till fastighetens värde. Idag är 

det ofta så att små lokala företag betalar mer i skatt än stora vinstrika 

multinationella företag. Det är inte rimligt. Företagsbeskattningen behöver 

ändras och regelverket mot skatteflykt skärpas. 

 

Vi vill ha högre skatteintäkter än idag, så att vi kan satsa på att skapa fler jobb, 

på kvalitetshöjningar i välfärden och på investeringar i bostäder och 

infrastruktur som gynnar både människor och klimat. Framför allt är det skatt på 

stora förmögenheter och kapitalinkomster som behöver höjas.  

 

Läs mer om vår skattepolitik i följande debattartiklar: 

 

https://www.dn.se/debatt/minska-samhallsklyftorna-med-progressiv-skatt-pa-

aktievinster/ 

 

https://www.svd.se/v-fler-med-hog-inkomst-ska-betala-statlig-skatt  

 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gblEJ/hojda-skatten--som-tva-pasar-

ostkrokar 

 

Skolan 
Skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma möjligheter till en bra 

utbildning. Hur mycket elever lär sig beror idag alltmer på vilken skola de 

hamnar i och vilka föräldrar de har. Så behöver det inte vara. Vänsterpartiet vill 

återupprätta den jämlika och sammanhållna skolan. Skolan ska lägga grunden 

för ett liv med möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle.  

 

Den svenska skolan dras isär och elever med olika bakgrund och 

studieförutsättningar samlas på olika skolor. En förklaring är det fria skolvalet. 

Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan ”bättre” 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skatteflykt_H5021148
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/skatteflykt_H5021148
https://www.dn.se/debatt/minska-samhallsklyftorna-med-progressiv-skatt-pa-aktievinster/
https://www.dn.se/debatt/minska-samhallsklyftorna-med-progressiv-skatt-pa-aktievinster/
https://www.svd.se/v-fler-med-hog-inkomst-ska-betala-statlig-skatt
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gblEJ/hojda-skatten--som-tva-pasar-ostkrokar
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/gblEJ/hojda-skatten--som-tva-pasar-ostkrokar
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och ”sämre” skolor. Alla ska kunna lita på att skolan närmast hemmet är en bra 

skola med förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till.  

 

En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund möts förbättras 

inte bara resultaten utan också sammanhållningen. För att kunna kompensera 

för elevers olika bakgrund och behov måste skolans resurser användas rätt och i 

tid. Vi vill att det ska finnas tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i 

förskolan och under de första åren i grundskolan. Vänsterpartiet vill att staten 

tar tillbaka huvudansvaret för skolorna från kommunerna. På så sätt kan pengar 

fördelas mer anpassat efter skolornas och elevernas behov. Alla 

gymnasieskolans nationella program ska ge högskolebehörighet.  

 

Skolan lämpar sig inte för affärstänkande. En bra utbildning är en mänsklig 

rättighet. Då ska inte skolor kunna gå i konkurs mitt i terminen. Skattepengar 

ska gå till elever och personal – inte till skolföretagens vinster. Därför har vi 

tillsammans med regeringen lagt fram ett förslag på vinsbegränsningar i 

välfärden. 

 

Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Arbetsbördan ska lätta genom fler 

kollegor och genom att administration liksom antalet nationella prov minskar. 

De senaste åren har många lärare lämnat yrket och det är prioriterat att få dem 

att vilja återvända. 

 

Läs mer här: 

 

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf 

 

Riksdagsmotionen En inkluderande och likvärdig skola och förskola 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-inkluderande-

och-likvardig-skola-och-forskola_H5022339/html 

 

Socialism  
Vänsterpartiet ser socialismen som ett ekonomiskt och politiskt system som 

fungerar för alla människor. Ett demokratiskt system som möjliggör att 

ekonomin kan underordnas sociala behov och ekologisk hållbarhet. 

Målsättningen för socialismen är människans frigörelse. Socialismen bygger på 

jämlikhet, samarbete och tilltro till alla människors kapacitet att bidra till och 

styra samhället. En förutsättning för det är en demokratisering av ekonomiska 

och politiska strukturer och ett slut på patriarkala och rasistiska hierarkier. 

De här målsättningarna utmanar rådande maktförhållanden i världen. 

Socialistiska framsteg måste därför kompletteras med byggandet av en 

solidarisk internationell ordning som säkrar alla länders rätt till demokratisering 

och fred och ekonomisk och social utveckling, för att bli varaktiga.  

Dagens kapitalistiska system bygger på ojämlikhet och konkurrens och syftar 

till att maximera vinsterna för de företag som dominerar ekonomin. 

Förutsättningen för kapitalismen är att ägandet av och makten över kapitalet 

ligger i privata händer och styrs i vinstsyfte.  

http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-ratt-till-kunskap.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-inkluderande-och-likvardig-skola-och-forskola_H5022339/html
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-inkluderande-och-likvardig-skola-och-forskola_H5022339/html
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En förutsättning för socialismen är därför att samhället i sin helhet – även 

ägandet av stora företag och av kapital – demokratiseras. Vänsterpartiet vill 

därför stärka det samhälleliga inflytandet över investeringar och kreditgivning. 

Redan idag äger löntagarna stora delar av näringslivet passivt genom staten eller 

pensionsfonder. Vänsterpartiet vill att det ägandet ska användas för samhällets 

bästa. En demokratisering av ekonomin innebär också att de anställda får större 

inflytande över sitt arbete, boende över sina bostäder, och så vidare. 

Gemensamma ägandeformer, som arbetarägda företag, kooperativ, kommunalt 

eller statligt ägande kan tillsammans med privata företag bidra till samhällets 

utveckling.  

Succesivt kan så samhället och ekonomin demokratiseras och styras i enlighet 

med mänskliga behov och ekologisk hållbarhet.  

 

Läs mer här: 

 

Vänsterpartiets partiprogram 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram  

 

Socialpolitik  
Alla har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslöshet 

gör att vi faller. Inte bara de som har pengar eller anhöriga som kämpar för dem. 

Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla. 

 

Ekonomisk utsatthet har ökat när det har skurits ner i välfärden så att a-kassa 

och socialförsäkringar inte alltid fungerar. Vänsterpartiet har därför i samarbete 

med regeringen genomfört reformer för att stärka a-kassan, sjukförsäkringen, 

underhållsstödet, barnbidraget och tandvårdsstöden.  

 

Trycket på kommunernas försörjningsstöd är stort. Idag fungerar 

försörjningsstödet inte som ett tillfälligt stöd för dem som inte kan försörja sig 

på annat sätt. Många tvingas leva på försörjningsstöd i flera år. 

Försörjningsstödet måste följa med inkomstutvecklingen i samhället. Vi vill 

bland annat att dator och internetuppkoppling ska ingå i riksnormen. I 

samarbete med regeringen har vi höjt försörjningsstödet för barnfamiljer.  

 

Belastningen på socialtjänsten har ökat och socialsekreterare får inte möjlighet 

att göra professionella bedömningar enligt socialtjänstlagen. Socialtjänsten 

måste kunna ge dem som har de största behoven ett bra stöd. Vänsterpartiet har 

förhandlat fram en förstärkning av resurserna till socialtjänsten. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

En socialpolitik för jämlika levnadsvillkor 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-

for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595  

 

 

Universitet och högskolor 

http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-socialpolitik-for-jamlika-levnadsvillkor_H5023595


47 

 

Högskolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och bildning. Den är viktig 

för att skapa välstånd och ett öppet och demokratiskt samhälle. Vänsterpartiets 

syn på kunskap som en demokratisk rättighet innebär att det är viktigt att bredda 

rekryteringen till högskolan. Möjligheterna till utbildning ska vara till för alla, 

inte bara för några få. Den sociala, könsmässiga och etniska snedrekryteringen 

har visserligen minskat under de senaste decennierna tack vare studiemedel, 

utbyggd högskola samt fler och nya utbildningar. Men stora skillnader finns 

kvar mellan såväl utbildningar som högskolor i hur väl de har lyckats att bredda 

rekryteringen. Alla lärosäten måste i större utsträckning använda alternativa 

antagningsmetoder eftersom betygsintagning bibehåller de sociala skillnaderna 

från grund- och gymnasieskola. Det krävs också en bra studie- och 

yrkesvägledning.  

 

För att utbildning ska vara en reell möjlighet för alla måste studiemedlet ligga 

på en nivå som gör att det går att leva på. Samhället ska erbjuda ekonomiska 

villkor för studenter som gör att man klarar sig utan hjälp från anhöriga eller 

extrajobb. Därför har vi i vårt budgetsamarbete med regeringen kommit överens 

om en höjning av bidragsdelen i studiemedlet med 300 kr från juli 2018.  

 

Bostadssituationen för studenter är svår. Vänsterpartiet vill satsa på ett ökat 

byggande av framför allt hyresrätter, däribland studentbostäder. (Se även 

Bostäder). 

 

Läs mer här: 

 

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-rätt-till-kunskap.pdf 

 

Riksdagsmotionen En högskola för alla 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hogskola-for-

alla_H5023602 

 

 

Utrikespolitik 

Vänsterpartiets utrikespolitik strävar mot att skapa en rättvisare och jämlikare 

värld. Vi vill jämna ut klyftorna mellan fattiga och rika människor och länder, 

mellan kvinnor och män genom en mer rättvis global världsordning. För detta 

krävs en kraftfull och samstämmig utvecklingspolitik, en mer demokratisk värld 

och en starkare respekt för internationell rätt och mänskliga rättigheter (se även 

Bistånd/Utvecklingspolitik). Demokrati och mänskliga rättigheter fungerar som 

skydd för de människor som är mest utsatta, skapar en mer jämlik 

maktfördelning och möjlighet för människor att påverka sina levnadsvillkor.  

 

Den rödgröna regeringen har inom ramen för den feministiska utrikespolitiken 

tagit flera viktiga beslut. Satsningarna på kvinnliga medlare, erkännandet av 

Palestina och markeringarna mot såväl diktaturen i Saudiarabien som Trumps 

attacker mot aborträtten har välkomnats av Vänsterpartiet. Samtidigt finns det 

flera områden där regeringen varken levt upp till kraven som måste ställas på en 

feministisk regering eller hållit sina egna löften. Det handlar framför allt om 

http://www.vansterpartiet.se/assets/Allas-rätt-till-kunskap.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hogskola-for-alla_H5023602
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-hogskola-for-alla_H5023602
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oviljan att stoppa vapenexporten till diktaturer, om oförmågan att erkänna 

Västsahara, oviljan att stoppa avräkningarna från biståndsbudgeteten för 

flyktingmottagandet och velandet kring förbudet mot kärnvapen. På dessa 

områden har både den nuvarande och den förra regeringen misslyckats med att 

ta de beslut som krävs för att skapa en mer rättvis och jämlik värld. Målet ska 

vara en rättvis världsordning där gemensamma resurser finns till för oss alla, 

inte bara för några få.  

 

Läs mer här: 

 

Vänsterpartiets internationella program 

http://www.vansterpartiet.se/assets/internationellt_program.pdf  

 

Riksdagsmotionen En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och 

hållbar utveckling 

https://data.riksdagen.se/fil/0572B42C-C17C-47C9-9688-DD252D175B0F 

 

 

Tandvård 
Alla ska ha råd att ha fungerande tänder, inte bara de som kan betala dyra 

behandlingar. Tänderna är en del av kroppen och bör på sikt ingå i sjukvården. 

Idag har tandhälsan blivit en klassmarkör.  

 

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga 

kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst 

besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas avstå från tandläkarbesök. De med 

väldigt låga inkomster har ingen nytta av dagens högkostnadsskydd eftersom 

det dels gäller kostnader över 3 000 kronor och dels ersätts med halva 

kostnaden.  

 

Vänsterpartiet har ihop med regeringen genomfört flera reformer för att 

förbättra tandhälsan. Många unga vuxna slutar att besöka tandvården i 

förebyggande syfte när de inte längre har tillgång till avgiftsfri tandvård efter 19 

år.  Tack vare Vänsterpartiet kommer åldersgränsen för fri tandvård att höjas 

stegvis till 23 år 2019. För personer mellan 23 och 29 år och för de som har fyllt 

65 år kommer tandvårdsbidraget fördubblas till 600 kronor. För vuxna mellan 

30 och 65 år höjs det till 300 kronor.  

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

En tandvård för alla 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tandvard-for-

alla_H5021144 

 

 

Vapenexport 
Vänsterpartiet vill att Sverige ska vara ett land som konsekvent står upp för 

demokrati och som aktivt och konsekvent arbetar för fred och nedrustning. Vi 

vill förbjuda vapenexport till diktaturer, krigförande stater och regimer som 

http://www.vansterpartiet.se/assets/internationellt_program.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/0572B42C-C17C-47C9-9688-DD252D175B0F
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tandvard-for-alla_H5021144
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-tandvard-for-alla_H5021144
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begår grova och omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna. Det riktlinjer 

som idag finns för vapenexport är inte tillräckliga. Trots vissa skärpningar säljer 

Sverige fortfarande vapen till diktaturer. Eftersom dagens lagstiftning inte 

fungerar behövs ett förbud och ett i grunden nytt regelverk. Vänsterpartiet vill 

också skärpa reglerna för import, utlåning och uthyrning av krigsmateriel. 

 

På sikt vill vi att svensk vapenexport helt ska avskaffas. Vapenhandel bidrar till 

väpnade konflikter och innebär att pengar som borde användas till att ge 

människor ett bättre liv istället går till vapen. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

med anledning av prop. 2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-

av-prop-20171823-skarpt_H5023920  

 

 

Vinster i välfärden 

Välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare. Frågan om vinster i 

välfärden handlar om hur vi ser på varandra och på samhället. När vi går till 

vårdcentralen vill vi vara trygga med att vi bemöts utifrån våra behov, inte 

utifrån hur lönsamma vi är. När vi får en behandling ska vi kunna vara säkra på 

att den ges för att göra oss friska, inte för att den är den mest lönsamma. När 

våra barn börjar i skolan vill vi att de möts som elever, inte som kunder eller 

vinstmöjligheter. Där vinsttänkandet styr påverkas våra relationer till varandra. 

Välfärden ska vara en fristad från sådant. 

 

Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata 

vinster. Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör 

sitt bästa för att smita från skatt. När ägare plockar ut vinster samtidigt som 

förskolebarn får vatten och hårt bröd till mellanmål visar det vad vinstjakten 

leder till. Om en verksamhet en dag inte längre är lönsam kan ägarna låta den gå 

i konkurs. Sådana konkurser har drabbat tiotusentals elever. 

 

Det som kostar mest pengar i välfärden är personal. Därför är det inte konstigt 

att det är personalen företagen oftast sparar in på för att göra vinst. Till exempel 

har privat äldreomsorg och privata skolor lägre personaltäthet än vad 

kommunala äldreboenden och skolor har. Då blir det mindre tid för de äldre och 

för eleverna. Samtidigt är lönerna lägre i privat äldreomsorg och i de privata 

skolorna. Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda.  

 

Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera. Vårdcentraler och 

läkarmottagningar etablerar sig mycket oftare i områden där folk är välbeställda 

och relativt friska. Det gör att vårdens pengar går dit och inte räcker till vården i 

områden där människor har lägre inkomster och där ohälsan är högre. På 

liknande sätt prioriterar ofta vinstdrivna skolor att dra till sig elever från 

studievana hem. Det ökar segregationen i skolan vilket påverkar alla elever och 

skolor negativt.  

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20171823-skarpt_H5023920
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20171823-skarpt_H5023920
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På initiativ av Vänsterpartiet arbetar regeringen för närvarande på ett förslag 

som ska stoppa vinstjakten inom skolan, vuxenutbildningen, äldreomsorgen och 

funktionshinderomsorgen. Och en kommande utredning ska överväga olika 

alternativ som syftar till att skattemedel används till vad de är avsedda för även 

inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

 

Läs mer här: 

 

Om vinstuppgörelse med regeringen 

http://www.vansterpartiet.se/assets/var-gemensamma-syn-pa-vinst-i-

valfarden.pdf 

 

Utredningens slutbetänkande 

https://www.dn.se/debatt/orealistiskt-minska-vinster-i-valfarden-med-

kvalitetskrav/ 

 

Så ska vi sätta stopp för jakten på vinster i välfärden (artikel med regeringen) 

https://www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-satta-stopp-for-jakten-pa-vinster-i-valfarden/ 

 

 

Våldsbejakande extremism 

Vänsterpartiet ser allvarligt på våldsbejakande extremism och terrorism. I båda 

fallen handlar det om hot mot grundläggande demokratiska värden som vi måste 

ta på allvar, oavsett om det sker i Syrien, Paris, Trollhättan eller på nätet. 

Våldsbejakande extremism, terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet 

ska bekämpas på ett effektivt sätt med både ett omfattande förebyggande arbete 

och med lagstiftning som bygger på de grundläggande rättsliga principerna i en 

rättsstat. 

 

Vi anser att det förebyggande arbetet är mycket viktigt och – i de flesta fall – ett 

mer effektivt sätt att förhindra brottslighet jämfört med vad hot om fängelse och 

andra repressiva åtgärder är. Förebyggande åtgärder står dock inte i motsättning 

till straff. Människor som begår olika brottsliga handlingar ska givetvis ställas 

inför rätta och lagföras. 

 

Läs mer i riksdagsmotionerna: 

 

Att förebygga och motverka våldsbejakande extremism 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/att-forebygga-

och-motverka-valdsbejakande_H4021987 

 

Med anledning av prop. 2015/16:78 Ett särskilt straffansvar för resor i 

terrorismsyfte 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-

av-prop-20151678-ett-sarskilt_H3023301 

 

 

Välfärd 

http://www.vansterpartiet.se/assets/var-gemensamma-syn-pa-vinst-i-valfarden.pdf
http://www.vansterpartiet.se/assets/var-gemensamma-syn-pa-vinst-i-valfarden.pdf
https://www.dn.se/debatt/orealistiskt-minska-vinster-i-valfarden-med-kvalitetskrav/
https://www.dn.se/debatt/orealistiskt-minska-vinster-i-valfarden-med-kvalitetskrav/
https://www.dn.se/debatt/sa-ska-vi-satta-stopp-for-jakten-pa-vinster-i-valfarden/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/att-forebygga-och-motverka-valdsbejakande_H4021987
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/att-forebygga-och-motverka-valdsbejakande_H4021987
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20151678-ett-sarskilt_H3023301
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20151678-ett-sarskilt_H3023301
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Att välfärden fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Det ska 

gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme 

och omsorg på äldreboendet och på att du får bästa möjliga vård när du mår 

dåligt. Generell välfärd omfattar alla som är i behov av den, oavsett hur stor 

plånbok man har. Den generella välfärden innebär en solidarisk omfördelning 

av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och 

högavlönade, mellan olika perioder i våra liv och mellan friska och sjuka. 

Vänsterpartiets utgångspunkt är väldigt enkel: välfärden är till för oss alla – inte 

för att ge vinst åt ägare.  

 

Vänsterpartiet har varit med och byggt upp den svenska välfärdsstaten. Idag ser 

vi att delar av den inte håller måttet. Alltför många människor får inte den hjälp 

de behöver från samhället när de är i en svår situation. Sjukvården lider av långa 

köer och brist på vårdplatser, skolan har svårt att ge tillräcklig kunskap till alla 

elever och socialtjänst och psykiatri är överbelastade. Många omfattas heller 

inte längre av socialförsäkringssystemen. Så ska det inte vara.  

 

Vänsterpartiet har i samarbete med regeringen drivit igenom en förstärkning av 

välfärden med tio miljarder årligen i generella statsbidrag från 2017. Det är den 

största välfärdssatsningen sedan 1993. Vi har också fått igenom en historiskt 

stor satsning på sjukvården. Vänstermiljarderna kommer att göra skillnad i 

sjukvården, skolan och omsorgen och täcka en del av dagens eftersatta behov. 

 

Men vi nöjer oss inte med att bara laga de akuta välfärdshålen. Vi vill se en 

utbyggd välfärd som konkret förbättrar livet för människor. Exempel på 

reformer vi fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen är avgiftsfri 

simskola för sexåringar, ett dubblerat tandvårdsbidrag, betalda arbetskläder för 

anställda inom hemtjänsten och äldreomsorgen, glasögonbidrag till alla barn 

och avgiftsfri kollektivtrafik för unga på sommarlovet. 

 

Välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare. Vi tycker att de 

pengar som satsas på välfärden ska gå till bättre äldreomsorg, tryggare vård och 

fler lärare i skolan – inte till privata riskkapitalbolag som lägger vinster på hög i 

skatteparadis. Därför säger vi nej till vinster i välfärden. (Läs mer under 

rubriken Vinst i välfärden.) 

 

Läs mer i artikeln: 

 

Höjd skatt går till ökad välfärd 

http://www.ltz.se/opinion/debatt/hojd-skatt-gar-till-okad-valfard 

 

 

Äldreomsorg 
Äldreomsorgen berör oss alla. Antingen är vi själva äldre och befinner oss i 

äldreomsorgen, vi kanske arbetar där, eller så kommer vi i många fall förr eller 

senare att hamna där. För att alla – inte bara de som har råd att köpa privata 

tjänster ska få en värdig omsorg, behövs resurser i form av framför allt personal. 

Dessutom behöver vinstintressena i äldreomsorgen försvinna.   

 

http://www.ltz.se/opinion/debatt/hojd-skatt-gar-till-okad-valfard
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En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är också en viktig 

jämställdhetsfråga. Kvinnor är klart överrepresenterade både bland personal och 

bland de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar. En 

utbyggd och välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska 

kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden. 

 

För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunerna tillföras tillräckliga 

resurser och arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal förbättras. Därför har 

Vänsterpartiet drivit igenom en satsning på två miljarder kronor årligen för att 

stärka bemanningen. Tack vare Vänsterpartiet har även de generella 

statsbidragen till kommunsektorn ökats med tio vänstermiljarder årligen i 

permanent stöd. 

 

Läs mer i riksdagsmotionen: 

 

En värdig äldreomsorg 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-vardig-

aldreomsorg_H5023593 

 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-vardig-aldreomsorg_H5023593
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-vardig-aldreomsorg_H5023593

