
politiskt program
där gröna idéer föds



introduktion
  
Häftet som du precis har öppnat är ingenting mindre än Grön Ungdoms eget politis-
ka program. Wow! Syftet med det här programmet är att utveckla en långsiktig grön 
vision över hela den politiska kartan. 

När du läser programmet märker du att många förslag skiljer sig från Miljöpartiets 
nuvarande politik. Det är helt i sin ordning. Det politiska programmet är en ledstjärna 
i arbetet med att förbättra den gröna rörelsen. Smarta förslag som Miljöpartiet redan 
aktivt driver är därför inte med i det här dokumentet. 

Vårt påverkansarbete gentemot Miljöpartiet sker i första hand internt. Eftersom det 
inte går att rösta på ungdomsförbundet är det nästan alltid partiets aktuella politik 
som vi förmedlar när vi debatterar och värvar medlemmar. 

Programmet inleds med grundstenarna i grön ideologi. Sedan följer tolv kapitel om 
specifika politikområden. I varje avsnitt finns både en ideologisk utblick och konkreta 
förslag. De ideologiska texterna talar om hur vi idémässigt förhåller oss till olika sak-
områden. Förslagen till handling visar vad vi skulle prioritera att göra om vi idag fick 
bestämma. Trevlig läsning!
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1 grön ideologi
   

1.1 Frihet
Människor växer när de är fria. När fler får större makt över sina liv, sina tankar och 
sin framtid ökar också vårt gemensamma välstånd. Varje individ ska ha möjlighet att 
både försöka och att misslyckas. Detta kräver stadiga skyddsvallar, men också en om-
fördelning av rikedom. När vi styr ekonomiska resurser från de som har mest till de 
som har minst får fler utrymme att förverkliga sig själva.
 
Kampen för frihet är dock större än rätten att röra sig inom befintliga ramar. I en värld 
av förtryckande normer kräver friheten förändring – frigörelse. Vår politik är inte 
enbart valfrihet; den är valmöjlighet. Den gröna vägen blir en balansgång mellan frihe-
ten från statlig styrning, och viljan att med politikens verktyg frigöra människor från 
snäva sociala ordningar.
 
Vänstern fokuserar arbetsgivarens överordning, högern angriper politikernas makt 
och identitetsrörelserna problematiserar sociala ordningar. Den gröna maktkritiken är 
trefaldig: koncentration av makt är alltid riskfyllt för ett demokratiskt samhälle, oav-
sett om makten är placerad i en stat, i ett storföretag eller i en social struktur.
 
Klimatutmaningen är ett hot mot samhället såsom vi känner det. Uppvärmningen 
varslar om en dystopi där landytor lagts under vatten, miljökrigen härjar och djupare 
globala klyftor förpassat fler människor till misär. Det är en värld där möjligheten till 
lycka och självutveckling är kraftigt begränsad. Miljöpolitiken är därför inte bara en 
fråga om rättvisa idag; den är kampen för framtidens frihet.

1.2 Solidaritet 
Solidaritet är insikten att vi behöver andra. I en samvaro av nätverk skapar varje enskilt 
missöde oundvikligen en fattigare gemenskap. Om alla har ett gott liv fungerar sam-
hället bättre för alla. När någon faller utanför systemet måste svaret vara att återupp-
rätta relationen mellan individen och gemenskapen. Sådan är överenskommelsen att 
bära varandra.
 
Det som utmärker den gröna ideologin är att den är sant altruistisk. Vår moraliska 
utgångspunkt grundas varken i enskilda rättigheter, kulturella indelningar eller intres-
segemenskaper såsom fackföreningar och näringsliv. Mänskligheten och människan är 
enheten för vår politiska gärning. Vi vill göra livet så bra som möjligt för alla kännande 
varelser på planeten. Vi värderar välfärden för fattiga människor i andra delar av värl-
den lika högt som välmåendet i Sverige.

Mot den ideologiska utsagan blir det naturligt att förespråka fri migration, statsgrän-
sernas upplösning och krafttag mot klimatförändringar, eftersom detta förbättrar det 
generella välståndet i världen. Den globala ordningen är central i ett grönt solidaritets-
begrepp. Ett världssamfund som accepterar lidande är en farlig plats. I denna syn på 
global solidaritet är den gröna ideologin unik.
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Solidaritet är inte välgörenhet. Solidaritet är ett förhållningssätt till de vi delar pla-
neten med och till det gemensamma. Det är att investera i tillsammansskap; då blir vi 
också starkare som individer. När vi tar ansvar för varandra får människor mod att 
prova nytt och ta friheten i anspråk. Solidaritet och frihet är därför inte motsättningar; 
de förutsätter varandra. Solidarisk politik ger ett samhälle som vågar.

1.3 Människan
Människor formas i relationen till andra. Den gemensamma verkligheten blir den 
enskildes sanning; individen är samhället i miniatyr. När makten är ojämnt fördelad 
byggs en social värld som gynnar vissa grupper mer än andra, och tvingar det stora 
flertalet att acceptera tillståndet som naturligt. Det här får sitt uttryck i mönster av 
åsikter, känslor och handlingar: sociala strukturer. Kampen för människan är en strid 
mot normer som förminskar och betvingar själva varandet.
 
Mänskliga gemenskaper har visat prov på både godhet och grymhet. Men rädslan för en 
föränderlig värld får aldrig leda till ett samhälle som sluter sig för utomstående, miss-
tänker sina medborgare och övervakar eller begränsar åsiktsbildning och kommunika-
tion. När omvärlden mullrar ska svaret vara större inflytande för invånaren. Sådant är 
vaccinet mot det totalitära. Den enskilda människan är aldrig farligare än ett förtryck-
ande system.
 
Människans omformning av planeten har varit destruktiv, men den förmedlar ett 
tydligt budskap: människans skaparvilja är oerhörd. Kultur, debatt och vetenskap är 
viktigare utvecklingsmotorer än materiell produktion. Ett samhälle drivs av människ-
ors kreativitet – inte i första hand av konkurrensen på en marknad eller av konflikten 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fria tankar driver utveckling. 
 
Den gröna förståelsen ser en väv av individer som delar en planet. Förändringsvilja 
som överskrider gränser är mer än en strävan för frihet och solidaritet; det är insikten 
om att jorden är allas rättighet och allas ansvar. I ett mänskligt system där allt är sam-
manlänkat måste vi gemensamt åstadkomma ett grundläggande välstånd. Men på ett 
jordklot med ändliga resurser sätter naturen ramar för samhällsbygget. I utrymmet 
mellan det sociala golvet och det planetära taket finns en livsvärld som både är socialt 
och ekologiskt hållbar. Här ska vi formulera vår gröna politik.



2 arbete
   
Människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Detta är den 
gröna människosynen, och från detta utgår vår arbetspolitik. Den gröna vägen är att 
skapa en feministisk arbetsmarknad där individualitet, trygghet och flexibilitet ges fö-
reträde framför stelbenta system och gamla patriarkala synsätt. Den tekniska utveck-
lingen ger oss också möjlighet till detta.
 
Människor är olika. Gemensamt för de flesta är dock att vi vill utvecklas, vara självstän-
diga och finna sammanhang och mening. Arbete kan innebära detta. Vi ifrågasätter 
dock att lönearbetet har ett egenvärde och ses som den främsta identitets- och värde-
skaparen i samhället.
 
Fackföreningsrörelsen har historiskt varit viktig för arbetstagarnas trygghet på arbets-
marknaden. Vi ser ett värde i att även fortsättningsvis värna arbetstagares organisa-
tionsfrihet. Samtidigt ser vi problematiskt på tillsvidareanställningen som individens 
stora trygghet. För att skapa en tryggare och flexiblare arbetsmarknad där individen 
står i centrum måste tryggheten i större utsträckning flyttas från arbetsgivaren till 
staten. Skillnaderna bör minska mellan arbetstagare och arbetssökande samt mellan 
tillsvidareanställda och personer med andra anställningar. 

Statens roll är att skapa långsiktiga och gynnsamma förutsättningar för både arbets-
givare och arbetstagare. Arbetstillfällen ska skapas genom gott företagsklimat för små 
och medelstora företag samt satsningar från det allmänna. Dock ska politiska refor-
mers syfte vara att gynna samhället och välfärden, inte primärt att skapa jobb.
 
Människors livssituation förändras genom livet. Ibland krävs mer tid utanför 
arbetsplatsen, ibland vill vi lägga mer tid på arbetet. Vi vill se en större flexibilitet där 
arbetstid och arbetsuppgifter kan variera genom livet, exempelvis genom möjlighet till 
förkortad arbetstid under småbarnsår mot högre pensionsålder. Vi vill också se förbätt-
rade möjligheter till omskolning och vidareutbildning, samt möjligheter att röra sig 
mellan olika arbetsplatser, anställningar och länder för att arbeta.

Förslag till handling
• Att arbetstiden blir mer individuell och flexibel.

• Att dela upp Arbetsförmedlingens myndighets- och matchningsuppdrag samt kon-
kurrensutsätta det senare.

• Att även små och medelstora företag ska kunna bli certifierade arbetsgivare och 
sköta sina egna arbetskraftsinvandringsärenden.

• Att begränsa möjligheten för arbetsgivare att stapla provanställningar på varandra 
utan att anställa någon.

• Att ge likvärdig tillgång till studiemedel även senare i livet.
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3 ekonomi
   
En välfungerande ekonomi är grunden för ett hållbart samhälle där alla kan leva goda 
liv inom planetens gränser. Ekonomisk utveckling ska främja ekologisk och social håll-
barhet och komma alla till del. Ständig ekonomisk tillväxt som bygger på att mer resur-
ser förbrukas är inte långsiktigt möjlig.
 
På en marknad kan människor välja själva. Medborgarnas efterfrågan styr, utan att det 
krävs politiska beslut. När för mycket resurser samlas på samma ställe minskar dock 
möjligheten till en väl fungerande marknad. Flera aktörer på marknaden ger effektiv 
konkurrens, valmöjligheter och maktdelning. Konkurrensen tvingar företag att minska 
både råvaruåtgång och energianvändning. Skattepengar ska inte rädda företag eller 
banker som tagit för stora risker.
 
I skapandet av en grön ekonomi kan inte ekonomisk tillväxt ha ett egenvärde utan 
marknaden måste se till jordens begränsade resurser. En grön ekonomi måste därför 
vara cirkulär. Marknaden bör omformas till ett återvinningssystem, som ökar använ-
dandet av underutnyttjade resurser men som också grundar sig på jämlika maktrela-
tioner mellan leverantörer och konsumenter.
 
Alla pengar kommer någonstans ifrån. När politiker tar in skatt för att skapa verksam-
heter och arbete, styr de samtidigt bort pengar från aktiviteter och arbeten som med-
borgarna själva hade gynnat genom konsumtion. Statsinvesteringar ska fokusera på 
sådant som marknaden har svårt att erbjuda: välfärd och infrastruktur.
 
Grön ekonomi placerar marknaden inom ramarna för jordens kapacitet. Detta kräver 
vissa regleringar. En grön skatteväxling sänker priset på det vi vill ha mer av – miljöbra 
alternativ, arbete, företagande och innovation – och höjer kostnaden för naturtillgång-
ar, utsläpp och miljöförstöring. När användningen av ändliga resurser blir olönsam 
styrs marknaden om till ett återvinningssystem – en cirkulär ekonomi.

Förslag till handling
• Att höja grundavdraget.

• Att införa fler kapitalskatter, till exempel skatt på fastigheter och arv.

• Att begränsa momssystemet till en varumoms och en tjänstemoms, där den senare 
är väsentligt lägre än den första.

• Att riktade avdrag och subventioner som varken faller inom välfärdens ansvarsom-
råden eller har miljöstyrande effekt på sikt avskaffas.

sida 6



4 välfärd
   
Välfärden skapas av samhället och är till för samhället. Den bekostas av oss gemensamt 
och ska vara det allmänna till del. Välfärdsstatens ansvar innefattar vård, omsorg, 
utbildning, kulturliv och bostäder samt individens grundläggande försörjning. System 
som skapar grundtrygghet och säkrar förutsättningar för ett gott liv är kärnan i välfär-
den. Socialförsäkringar och vård ska utformas så att ingen faller mellan stolarna. Alla 
som är bosatta i Sverige, oavsett medborgarskap, omfattas av välfärden på lika villkor.
 
Välfärden ska syfta till att jämna ut skillnader i hälsa, livsvillkor och förutsättningar. 
Ekonomiska drivkrafter på välfärdsområdet motverkar det syftet och ska reduceras. 
Välfärden är ingen marknad. Sociala företag och privata utförare ska låta eventuell 
vinst tillfalla verksamheten. 
 
Välfärden finansieras genom skatter som ska ha en omfördelande effekt. Varken 
förmögenhet eller annan omständighet får avgöra tillgång till vård och omsorg. Jäm-
ställdhet, kultur, normkritik och grön omställning främjas inom ramarna för det ge-
mensamma.
 
Välfärden har till särskild uppgift att prioritera grupper som i dagens samhälle 
missgynnas. Beslut som rör barn skall fattas utifrån barns perspektiv. Barns rätt att 
komma till tals inom vården och socialtjänsten ska utökas. Välfärdsstaten har till an-
svar att utrota all fattigdom, främst barnfattigdom, inom landets gränser. Äldre ska 
ges större möjlighet att själva definiera  sitt vård- och omsorgsbehov.
 
Långvariga behov av insatser såsom sjukersättning och stöd vid funktionshinder 
ska tillgodoses. Upprepade och integritetskränkande omprövningar av biståndsbeslut 
ska undvikas. Den personliga assistansen ska utökas. Människor i missbruk eller krimi-
nalitet ska erbjudas vård och behandling istället för straff. Psykisk ohälsa ska förebyg-
gas strukturellt och behandlas individuellt. 

Förslag till handling
• Att vård, utbildning och sociala insatser ska tillhandahållas gentemot alla som är 

bosatta i Sverige, oavsett medborgarskap eller uppehållstillstånd.

• Att barn som är omhändertagna av socialtjänsten, migrationsverket eller psykiatrin 
inte hålls isolerade eller utsätts för andra tvångsåtgärder såsom bältning.

• Att detaljstyrning och minutmätarsystem inom hemtjänst och äldreomsorg ersätts 
med ett system där bistånd beviljas i form av tid som brukaren själv disponerar.

• Att LSS-lagen utformas så att den lever upp till FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

• Att brukarcentraler, sprututbytesprogram och skadereducerande åtgärder vid nar-
kotikabruk ska tillhandahållas i alla landets kommuner.
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5 utbildning
   
Fundamentet i ett välfungerande samhälle är ett välfungerande skolsystem. Svenska 
skolan är på flera sätt en välfungerande institution, men står inför många utmaningar 
som måste lösas för att alla elever ska få möjligheten att utvecklas till att bli kreativa 
och drivna individer redo att anta framtidens utmaningar.
 
Idag orsakar segregation och utanförskap ojämlika skolor. Arbetet för en mer jämlik 
skola behöver dock inte äventyra elevernas valfrihet att själva välja utbildning. Som 
elev har du rätt att gå i en bra skola oavsett var den ligger och oavsett vem som äger 
den. Kvalitén och inte ägandeformen är det väsentliga.
 
Vi ser en efterfrågan på alternativa perspektiv på den traditionella utbildningen. Grön 
Ungdom vill uppmuntra till öppenhet kring nya idéer som kan bidra till modernisering 
för att förbättra och underlätta arbetssituationen för varje elev. För att främja detta 
måste vi sluta bygga den svenska skolan utifrån en generaliserad tanke om hur elever 
är och bör vara. Elever är olika och lär sig olika, och Grön Ungdom vill inte ha en skola 
där elever glöms bort. Med hjälp av sin lärare ska varje elev forma sin skolgång på ett 
sådant sätt att det passar dem och deras lärande bäst.
 
Den svenska skolan har blivit en plats som föder psykisk ohälsa, framför allt hos unga 
kvinnligt kodade personer. Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som vi förebygger 
genom att göra skolan till en trygg plats där elever känner att de får det stöd de behöver 
samt genom ökad  förståelse och engagemang i normkritik. Det handlar om att leva sin 
skoltid – inte om att överleva den.

Förslag till handling
• Att införa ett obligatoriskt skolval där alla elever aktivt väljer skola.

• Att nyanlända barn och ungdomar garanteras studiehandledning på elevens star-
kaste skolspråk i grund och gymnasieskolan.

• Att alla skolor ska kunna garantera alla elever en tid hos kurator inom 7 dagar.

• Att alla skolor ska ha könsneutrala toaletter och omklädningsrum.

• Att varje skola ska ansvara för att dess elever får möjlighet att lära sig god studietek-
nik.
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6 miljö & klimat
   
Jorden är lika mycket till för alla kännande varelser. Vi får aldrig nyttja naturen på 
bekostnad av människor i andra delar av världen eller framtida generationer. Med vår 
frihet att bruka naturen följer också ett ansvar för människors och djurs grundläggan-
de rättigheter.
 
Det är för människans, djurens och naturens skull som vi värnar om planeten. Männ-
iskans välmående vilar på den ekologiska mångfalden och de ekosystemstjänster som 
naturen erbjuder. Vårt uttag av naturresurser rubbar ett system i känslig balans. Vi 
måste erkänna naturens värde, och handla därefter. 
 
Historiskt sett har människor utövat makt genom att exploatera naturen. Detta inte 
sällan på bekostnad av fattiga människor. Som rikt land har Sverige både inflytande 
och ansvar över de miljöskadliga konsekvenser som vår livsstil och efterfrågan orsakar, 
även om produktionen sker utanför Sveriges gränser. Det huvudsakliga ansvaret för ett 
lands miljöpåverkan vilar på staten, som med ekonomiska styrmedel och andra incita-
ment bör underlätta för individer och företag att ta sitt miljöansvar.
 
Det framtida samhället bygger på cirkularitet, det är både åtråvärt och en nödvän-
dighet. Eftersom vi lånar jorden för tiden vi lever här får det vi tar från jorden aldrig 
förlora sitt värde. Allting måste alltid ingå i kretslopp. En ständigt ökande materiell 
konsumtion har inte utrymme i det cirkulära samhället, och begränsar människans 
frihet från materialism. En cirkulär ekonomi underlättar att hitta lycka bortom materi-
ella ting och hjälper människor att mötas. Vårt samspel människor sinsemellan kräver 
samspel med naturen. Det är på detta vi grundar det gröna samhället.

Förslag till handling
• Att Sverige ska anta ett nationellt mål om att vara fossilfritt 2030.

• Att staten, statliga bolag och allmänna pensionsfonder ska ha divesterat före 2020.

• Att bygga ut ett omfattande nät av höghastighetståg, och satsa på en väl fungerande 
tågtrafik i hela landet, med målet att konkurrera ut inrikesflyget.

• Att införa en utfasningsplikt för fossila bränslen och från 2030 helt förbjuda fossil 
energi.

• Att koldioxidskatten ska utvidgas till samhällets alla sektorer, inkludera alla växt-
husgaser och höjas över tid.
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7 staden
   
Sverige ska vara ett föregångsland i att forma framtidens ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbara städer. De svenska städerna är täta, växer på höjden och har många, 
välplanerade och centrala grönområden och parker. Städerna ger uttryck för den 
mänskliga kreativiteten och ska återspegla arkitekturens konstnärliga värde.
 
I den framtida svenska staden finns inget behov av bilen; stadskärnorna är helt bilfria. 
När bilarna försvinner ur städerna försvinner även de luftföroreningar som skapats 
och staden går mot att vara giftfri. Transporterna i och mellan städer sker istället med 
kollektivtrafik, till fots, på cykel och med andra hållbara transportmedel. Den moderna 
kollektivtrafiken gör resor korta och effektiva. Detta skapar förutsättningar för att de 
hållbara städerna ska klara urbaniseringen.
 
Städernas täthet och effektiva transportsystem bryter inte bara bilberoendet utan 
bidrar också till att bryta segregationen. I en hållbar och tät stad blandas olika typer av 
boende- och ägandeformer, med närhet till allmän service, vardagshandel, vardagsnä-
ra tjänster, arbetsplatser och rekreation. Detta skapar en stadsmiljö där människor med 
olika typer av inkomst och bakgrund bor och utbyter erfarenheter med varandra.
 
I den socialt hållbara staden är en bostad en rättighet. Ingen ska behöva vänta för länge 
på, eller inte ha råd med, en bostad. Med många och konkurrerande byggföretag, inget 
regelkrångel och smart riktade subventioner skapas städer där de bostäder som byggs 
är många, billiga, miljövänliga och i varierande storlekar. I framtidens städer är lokalt 
producerad el och goda möjligheter till ett ekologiskt hållbart liv självklart i både stads-
planeringen och arkitekturen.

Förslag till handling
• Att genomföra ett klimatsmart och socialt hållbar miljonprojekt till 2030.

• Att verka för att bygga billiga hyresrätter i medel- och höginkomsttagarområden.

• Att planföreläggande kan användas då regeringen ser ett riksintresse av boenden åt 
nyanlända och asylsökande.

• Att regeringen i samarbete med regioner och landsting verkar för att ett gemensamt 
biljettsystem för kollektivtrafik införs.

• Att reformera reseavdraget till förmån för kollektivtrafik- och landsbygdsresor.
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8 landsbygden
   
Att människor har rätt att själva välja var de vill bo är en viktig del i den gröna 
ideologin. Lika självklart är det för Grön Ungdom att alla i Sverige ska kunna ta del av 
det välfärdssystem som vi tillsammans har byggt upp. Vi behöver knyta ihop landet 
så att tillgång till kultur, god service och god livskvalité erbjuds överallt. Därför är det 
viktigt att staten med hjälp av tydliga riktlinjer och andra verktyg arbetar för att kom-
muner och landsting ger sina invånare en likvärdig samhällsservice. 

För att inte cementera regionala skillnader behövs satsningar och investeringar som 
når ut till hela landet, genom god kommunikation mellan stat, landsting och kommu-
ner. Samtidigt måste kommuner och landsting i Sverige få friare tyglar och fler egna 
verktyg att arbeta med. Det som fungerar i Solna stad kanske inte alltid fungerar i 
Dorotea kommun. Att kommuners förutsättningar ser olika ut är ett faktum, men det 
är politikens uppgift att garantera välfärd och service.
                                                        
För en levande landsbygd behövs närhet till nödvändigheter som livsmedel,  postservi-
ce och skolor. Det kräver att offentliga arbeten i större utsträckning förläggs på gles-
bygden, då det skapar arbetstillfällen och service som gör det mer  attraktivt att flytta 
till gles- och landsbygd. Lanthandlar och andra små företag skapar jobb på den svenska 
landsbygden. Därför är de mindre företagen viktiga för landets utveckling. Vi vill driva 
en politik som gynnar jobbskapande i växande företag.
 
För en grön omställning är landsbygden central. Här produceras livsmedel, här skapas 
förnyelsebara bränslen och här finns en närhet till naturen som ger livskvalité. Vi be-
höver  en politik som gynnar hela Sverige. För utan landsbygden stannar Sverige.

Förslag till handling
• Att steg tas mot att utöka det kommunala och regionala självbestämmandet.

• Att anta nationell strategi för de gröna näringarna i syfte att öka produktion av bio-
energi och hållbart skogsbruk.

• Att kraftigt höja mineralskatten.

• Att alla intäkter från bensin -och dieselskatter som kommer från landsbygden ska 
också gå tillbaka till landsbygden.

• Att flytta fler statliga jobb bort från storstadsområden.
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9 feminism
   
Grön Ungdoms feminism bygger på två insikter. Den första är att samhället idag inte 
är jämlikt i fråga om kön. Den andra är att politiska medel krävs för att nå ett jämställt 
samhälle inom en rimlig framtid. Patriarkatet är en struktur som innebär att män har 
mer ekonomisk, politisk och social makt än kvinnor och transpersoner. Vi är medvet-
na om att det finns fler maktordningar utöver kön, såsom ålder, etnicitet, sexualitet, 
funktionsvariation och klass. För att säkerställa att vår feministiska politik inte enbart 
gynnar vissa grupper av kvinnor utgår vi från en intersektionell analys.
 
Målet är en jämn fördelningen av makt mellan könen. Idag är kvinnligt kodade per-
soner som grupp, den kvinnliga könsrollen och feminina attribut lägre värderade än 
manligt kodade personer som grupp, den manliga könsrollen och maskulina attribut. 
Som konsekvens blir cismän uppvärderade och tilldelade mer makt och resurser på 
bekostnad av ciskvinnor och transpersoner. Vår feministiska politik syftar till att ut-
jämna denna maktobalans.
 
Feminismen är också en fråga om frihet. Från tidig ålder får vi lära oss att leva inom 
vår tilldelade könsroll. Om vi väljer att bryta normen och gå utanför denna riskerar vi 
att drabbas av sociala bestraffningar. Resultatet blir att personers valmöjligheter be-
gränsas; individuella preferenser riskerar att undertryckas av rådande könsnormer. 
Tvåkönsnormen förtrycker även de personer som befinner sig mellan eller bortom de 
två könen. Vår vision är ett samhälle bortom kön, där kön inte längre ses som en rele-
vant gruppmarkör för uppdelning av människor. Då skapas möjligheten att ge uttryck 
för de individer vi är.

Förslag till handling
• Att föräldraförsäkringen individualiseras efter antalet vårdnadshavare med möjlig-

het att ge bort upp till en tredjedel till en tredje part.

• Att sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införs inom slitsamma kvinnodomi-
nerade yrken i vård- och omsorgssektorn.

• Att förändra och öka finansieringsmöjligheterna för tjej- och kvinno-/transjourer 
där en mer långsiktig och mer stabil finansiering är målet.

• Att alla upp till 26 år har rätt till avgiftsfria preventivmedel.

• Att separera de juridiska och medicinska delarna i transvårdslagstiftningen och 
sänka åldersgränsen för båda delar samt att det varken för juridiska eller medicin-
ska åtgärder ska krävas utredningar eller andras inblandning.
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10 lika möjligheter
   
En av grunderna i den gröna ideologin är solidaritet med världens
alla människor. Olika typer av diskriminering, hatbrott och osynliggörande gör att 
många i Sverige inte får sina grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. 
Dessa människor utsätts för våld, väljs bort på arbetsmarknaden, mår sämre, kan inte 
vistas tryggt i offentliga rum eller på nätet, och har svårt att påverka samhället och sin 
situation.
 
Vi ser att medborgares möjligheter skiljer sig åt trots att vi har samma juridiska rät-
tigheter. Exempelvis har alla svenska medborgare över 18 år juridisk möjlighet att bli 
statsminister, men på grund av olika samhällsstrukturer har inte alla samma reella 
möjlighet till det. På grund av detta har hittills ingen svensk statsminister varit kvinna, 
rasifierad eller transperson. Dessa strukturer vill vi motverka. Vi vill att det offentliga 
tar ansvar i att stärka allas lika rättigheter och möjligheter för att individen ska vara fri 
att göra egna val.

Grön Ungdom ska verka för ett samhälle där alla människor är lika mycket värda även i 
praktiken. Lika värde är inte bara något du föds med, utan något som omskapas i situ-
ationer varje dag. Först när varken kroppen du föds i, din identitet eller din bakgrund 
påverkar hur lätt eller svårt det är att leva i Sverige har vi på riktigt uppnått ett samhäl-
le där  principen om alla människors lika värde är efterlevs. Det måste politiken säker-
ställa.

Förslag till handling
• Att ta bort standardnivåerna för bostadsbidrag för ensamstående föräldrar och is-

tället anpassa det efter familjens situation.

• Att ge polisen särskilda resurser för att upprätta hatbrottsenheter i hela Sverige.

• Att sluta utvisa ensamkommande barn till barnhem om anhöriga inte går att hitta, 
utan i så fall ge dem asyl i Sverige.

• Att införa tjänsten normkritisk pedagog i skollagen som del av elevhälsan.

• Att Sverige inför ett tredje juridiskt kön. 

sida 13



11 demokrati
   
Ett samhälle som styrs av individers viljor blir en plats där fler kan förverkliga sig själ-
va. Men debatten snedvrids när inte alla får komma till tals. Jämlikhet kräver att samt-
liga invånare inkluderas i folkmakten. Eftersom pengar ger inflytande behöver demo-
kratin också fördelningspolitik.

Den som har möjlighet att påverka sin situation manas att reflektera kring den. Folk-
makten bygger ett samhälle som bättre förstår sig självt och lättare kan utvecklas. 
Demokrati är ett sätt att hantera att vi tycker olika.
 
Värdet av decentralisering är att ge individer större makt över sitt liv. Beslut ska flyttas 
till lägre politisk nivå, och från politikernas skrivbord till invånarnas egna händer. Men 
decentralisering har inget egenvärde; gränsöverskridande problem måste hanteras på 
flera nivåer. Klimatförändringar, migration, fattigdomsbekämpning och insyn i före-
tag kräver internationella överenskommelser.
 
Minoriteten ska inte härska över majoriteten. Men majoritetens uppfattning om ett 
gott liv får inte heller begränsa minoritetens rätt att leva annorlunda. Vår uppgift är 
inte att ha åsikter om individers livsval. Lagförbud ska grundas i kunskap om skade-
verkan. Grön Ungdom motsätter sig alla former av massövervakning, då det kränker 
människors integritet och hindrar dem från att tänka och agera fritt.
 
Den som begår en handling som staten definierat som kriminell har delvis formats av 
sociala sammanhang som hen inte kunnat styra över. Ansvaret för brott kan därmed 
aldrig fullständigt vara individens, vilket gör konceptet straff problematiskt. Samhäl-
lets ambition när någon begår ett brott måste vara att återföra personen till gemenska-
pen – inte om att ge igen eller om att avskräcka andra.

Förslag till handling
• Att alla människor som är svenska medborgare eller är folkbokförda i Sverige ges 

rösträtt i EU-, kommunal-, landstings- och riksdagsval samt i folkomröstningar, 
från det år de fyller 15 år.

• Att alla människor som är svenska medborgare eller är folkbokförda i Sverige ges 
möjlighet att kandidera till politiska uppdrag, från det år de fyller 15 år.

• Att en svensk författningsdomstol inrättas.

• Att så långt som möjligt ersätta fängelsestraff med metoder som inte innebär att 
kollektivt husera kriminella, t.ex. elektronisk fotboja, övervakare och/eller sam-
hällstjänst.

• Att införa en tid för bortre häktningsgräns. 
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12 migration
   
Jorden tillhör alla människor. Alla ska kunna ta del av det den erbjuder, oavsett var den
erbjuder detta. Vi är stolta över att Sverige är ett land dit människor söker sig. Därför 
kan vi aldrig gå med på en politik som hindrar människor från att ta sig hit.

Asylrätten måste motsvaras med åtgärder för att människor ska få rättigheten till-
godosedd. Därför vill vi inte bara riva hinder, utan också skapa nya bättre sätt för 
människor att kunna fly eller flytta. Det är politikens uppgift att möjliggöra en säker 
förflyttning för alla människor.

När asylsystemet belastas är det inte antalet människor som är problemet utan syste-
met. Sverige ska bygga på migration, och välfärdssystemet måste moderniseras och 
anpassas för att alltid kunna ha höga nivåer av invandring. Vi gröna väljer människors 
rätt till liv framför en föråldrad nationalistisk välfärd. Vi sätter solidariteten med indi-
vider före solidariteten med välfärdssystemet.

Arbetskraftsinvandringen ska vara fri och de som har ett arbete ska inte utvisas. Vi ska 
förenkla processen för anställning av utländska medborgare och processen för arbets-
tillstånd efter avslag på asylansökan. 

Sverige ska vara ett föregångsland. Lagarna som begränsar människor från att söka 
och få asyl måste bort, och vi ska ta emot ännu fler individer än tidigare. Vi ska ligga 
på andra länder och visa att det är möjligt. Vi är inte de som krossar drömmar. Vi är 
kraften för framtidstro som bygger en fristad för de som behöver en sådan. Människor 
väljer inte var de föds, men människor ska få välja var de vill bo.

Förslag till handling
• Att riva den tillfälliga asyllagen från 2015 och återinföra permanenta uppehållstill-

stånd samt rätt till familjeåterförening.

• Att dubbla antalet kvotflyktingar 2018 till 10 000.

• Att utreda möjligheterna att upprätta tillfälliga asylkonsulat i närheten av konflikt-
områden.

• Att införa humanitära undantag vid hjälp till inresa i Sverige över en inre eller yttre 
gräns, när detta görs av ideella skäl och utan vinstsyfte.

• Att ändra bestämmelsen i 12 kap. 18 § i utlänningslagen som rör hinder i verkstäl-
lighet vid avvisning eller utvisning så att den sökande kan överklaga Migrationsver-
kets beslut.  
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13 världen
   
Vi strävar efter en värld utan gränser och begränsningar för alla världens invånare. Det 
är en värld där alla människor skyddas av sina mänskliga fri och rättigheter och där 
inga fysiska eller sociala gränser står i vägen för frihet, lycka och välstånd. Det är en 
fredlig och nedrustad värld där utrikespolitiken fokuserar på fredsfrämjande via icke-
våldsmetoder snarare än militärt försvar. Den är rättvis och jämställd, med ett mindre 
välståndsgap mellan män, kvinnor och icke-binära samt mellan höginkomstländer och 
låginkomstländer.
 
Insikten att världen är större än Sverige präglar all vår politik. Varken välfärd eller 
framgång får ske på någon annans bekostnad, vare sig genom slavarbete, miljöförstö-
ring eller vapenexport. Med detta i tanken kommer vi alltid vara emot såväl civil som 
militär värnplikt. Problem och utmaningar som nationalism, fattigdom och klimat-
förändringar bemöts bäst genom öppenhet och internationellt samarbete. Nationella 
medborgarskap begränsar människor och skapar ett vi- och dom-tänkande. När natio-
nalstaten luckras upp leder det till ökad internationell solidaritet.
 
Vi har som utgångspunkt att världen är global och vi bejakar därför globalisering – av 
migration såväl som av handel. Frihandel är ett viktigt medel för fattigdomsbekämp-
ning då villkoren bestäms av den svagare parten. Europa måste skapa en rättvis spel-
plan för både stora och små aktörer. Genom mindre nationalistiskt färgad protektio-
nism och egengynnande subventioner ger vi fattigare stater medel att långsiktigt ta sig 
ur sin egen fattigdom. Ett postkolonialt medvetande och insikter om den ekonomiska 
maktens betydelse gör det naturligt för den rika västvärlden att bidra i större utsträck-
ning än svagare aktörer i gemensamma utmaningar. Vår solidaritet är gränslös.

Förslag till handling
• Att alla som föds i Sverige vid födseln blir svenska medborgare.

• Att det svenska biståndet inte urholkas genom att gå till skuldavskrivningar, 
svenskt flyktingmottagande eller klimatfinansiering, som bör vara additionellt.

• Att verka för att den Europeiska Unionens jordbrukssubventioner på sikt avskaffas.

• Att den svenska vapenindustrin avvecklas.

• Att Sverige avbryter allt militärt samarbete med stater som kontinuerligt begår 
krigsbrott. 
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