
Detta tycker jag om Sverige :  
 
 

- Sverige ska vara ett land där alla människor har en chans oavsett föräldrarnas 
bakgrund, inkomst och social status. Vårt land ska inte vara ett klassamhälle som delar 
upp människor och skiljer dem åt. I Sverige ska vi hålla ihop. 

- Sverige ska vara ett land där vi går i spetsen för miljöarbetet. Oljeberoendet ska bort. 
Energianvändningen ska bli effektivare. Genom att utveckla ny teknik ska 
omställningen till det hållbara samhället också skapa många nya arbetstillfällen.  

- Sverige ska vara ett land som satsar på utbildning och ger många valmöjligheter när 
det gäller program och inriktningar. Det ger ungdomarna möjlighet att förverkliga sina 
livsprojekt, men det skapar också en bas för ett expanderande och framtidsinriktat 
näringsliv. 

- I Sverige ska vi satsa på forskning och teknikutveckling för att hela tiden utveckla vår 
industri och näringslivet. Det är ett gemensamt ansvar för företagen, facket och staten. 
Drar vi åt samma håll så blir vi starka. 

- I Sverige ska vi aktivt stödja framtidsinriktat nyföretagande. Nya ideer som skapar 
arbetstillfällen bidrar till välfärd och trygghet. Men ett bra företagande innebär också 
ansvar för de anställda. 

- I Sverige ska respekten för kollektivavtalen, möjligheten till inflytande på jobbet, 
tryggheten i anställningen och respekten för de fackliga rättigheterna vara 
självklarheter.  

- I Sverige ska man inte drabbas av mycket hårda inkomstbortfall om man blir sjuk eller 
arbetslös. A-kassan behöver förbättras, inte försämras. Folk blir inte mindre sjuka för 
att de får sämre sjukförsäkring. Alla sådana förslag måste avvisas.  

- I Sverige måste arbeta hårt för att åstadkomma fler heltidstjänster inom bl a vården, 
handeln och restaurangnäringen. Det är märkligt att det på manliga arbetsplatser oftast 
är självklart med heltidstjänster, medan det inte är det på arbetsplatser där kvinnor 
dominerar. 

- I Sverige måste vi jobba hårt med integrationsfrågorna. Många nya svenskar står 
utanför arbetsmarknaden. Genom bl a faddersystem kan arbetsmarknaden öppnas för 
dem. De stora generationsskiften som nu väntar i privat och offentlig sektor är en 
viktig möjlighet som inte får gå till spillo. 

- Sverige måste inom EU stå upp för det är som den svenska modellen när det gäller 
social trygghet och regler på arbetsmarknaden. Vi har ingen anledning att acceptera 
försämringar på dessa områden med hänvisning till EU. Vi måste slå vakt om den 
svenska modellen och det som facklig-politisk samverkan skapat i vårt land.. 

- Sverige ska vara en tydlig röst i världen där vi står upp för fattiga och förtryckta folk. 
En aktiv biståndspolitik är viktig, men det är också viktigt att säga ifrån när det gäller 
bl a Israels förtryck av palestinierna, när stormakter som USA startar krig utan FN – 
mandat och när Ryssland bedriver terrorkrig i Tjetjenien. 

 


