
Partistyrelsens förslag Om man bifaller motionerna från Flen 

(1)  Gemensam trygghet – 
individens frihet 

 Vänsterpartiets valplattform 2010 
 

(2)  Ny start för sverige 
 
(3)  Sverige är på många sätt ett bra land att bo i – för de allra flesta. 

Den gemensamma välfärden är väl utbyggd och fungerar ofta bra. 
Förhållandevis många deltar i det demokratiska systemet och 
organisationslivet är starkt. Jämställdheten mellan kvinnor och män 
har tagit viktiga steg framåt. Vi har ett starkt näringsliv som 
producerar allt effektivare. Forskningen är i världsklass på många 
områden. Utbildningsnivån är hög. I genomsnitt blir vi friskare och 
lever allt längre. 

 
(4)  Men det är inte självklart att det alltid kommer att vara så. 
 
(5)  Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar 

klyftorna, ekonomiskt och socialt. Arbetslösheten har stigit till 
katastrofala nivåer samtidigt som allt fler slits ut i ett allt tuffare 
arbetsliv. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som 
privata företag gör stora vinster på skolor och vårdcentraler. 
Pensionärer, arbetslösa och sjuka får allt mindre att leva på. Vi ser 
hur ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans 
och rasism växer sig starkare. 

 
(6)  Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning 

samhället ska utvecklas. Vanmakt och uppgivenhet riskerar att 
sprida sig, och demokratin urholkas. 

(1)  Gemensam trygghet – 
individens frihet 

 Vänsterpartiets valplattform 2010 
 

(2)  Ny start för sverige 
   
 (9)  Om fyra år vill vi att Sverige ska vara ett mer demokratiskt, mer 

jämlikt och jämställt land än det är idag. Arbetslösheten ska ha 
minskat kraftigt och löntagarnas villkor och inflytande i arbetslivet 
ska ha förbättrats. Vi ska ha tagit stora och viktiga steg för att möta 
klimathotet. Om fyra år ska Sverige vara ett mer demokratiskt 
samhälle som respekterar den personliga integriteten. 

  
(10)  I vår framtidsvision är samhället fritt från rasism och Sverige har en 

human och rättsäker flyktingpolitik som uppfyller internationella 
konventioner. 

 
(11)  I vår vision förs en utrikes och säkerhetspolitik för rättvisa. Sverige 

ska därför vara alliansfritt och vara en aktiv förespråkare för 
internationell solidaritet. Vi ska stå upp för folkrätten och vara en 
röst mot krig och förtryck. 

 
 (8)  Vi tror på människors vilja att vara med och forma det samhälle vi 

lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar. 
Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner och bygga vårt 
framtidsprojekt på insikten att det är vi, alla medborgare 
tillsammans, som har makten över vårt samhälle och hur det ska 
förändras. 

 

Comment [K1]: (Motion 1: En mer 
offensiv inledning där vi talar om vad vi 
själva vill. Stryk stycke 3-7 samt 12. Flytta 
stycke 8 och 9) 
 
 



 
(7)  Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har 

förvärrat kraftigt. Men också arbetarrörelsen och vänstersidan i 
politiken måste vara självkritisk. Vi har försvarat välfärden och 
folkrörelsernas inflytande, men gjort alltför lite för att förbättra, 
bygga ut och tänka nytt. 

 
(8)  Det är hög tid för det nu. Vi tror på människors vilja att vara med 

och forma det samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga 
att ta gemensamt ansvar. Vi vill bryta den vanmakt allt fler känner 
och bygga vårt framtidsprojekt på insikten att det är vi, alla 
medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och 
hur det ska förändras. 

 
(9)  Om fyra år vill vi att Sverige ska vara ett mer demokratiskt, mer 

jämlikt och jämställt land än det är idag. Arbetslösheten ska ha 
minskat kraftigt och löntagarnas villkor och inflytande i arbetslivet 
ska ha förbättrats. Vi ska ha tagit stora och viktiga steg för att möta 
klimathotet. Om fyra år ska Sverige vara ett mer demokratiskt 
samhälle som respekterar den personliga integriteten. 

 
(10)  I vår framtidsvision är samhället fritt från rasism och Sverige har en 

human och rättsäker flyktingpolitik som uppfyller internationella 
konventioner. 

 
(11)  I vår vision förs en utrikes och säkerhetspolitik för rättvisa. Sverige 

ska därför vara alliansfritt och vara en aktiv förespråkare för 
internationell solidaritet. Vi ska stå upp för folkrätten och vara en 
röst mot krig och förtryck. 

 
(12)  Allt kan inte ändras genast. Svåra uppgifter tar tid. Men det blir 

aldrig klart om vi inte börjar! 
 

 (13)  Vänsterpartiet vill att vi, när nästa mandatperiod är slut, ska kunna 
säga att vi återerövrat tron på framtiden och på vår gemensamma 
förmåga att bygga ett gott och förnuftigt samhälle där alla får plats 
och var och en har frihet att utvecklas. 

 
(14)  Det är om det Vänsterpartiets valplattform handlar och det är för 

det vi vill ha ditt stöd. 
 

(15)  Ny regering - ny riktining 
 
(16)  Det behövs en ny regering. Högeralliansen har fört en politik som 

gjort vårt samhälle kallare och mer orättvist. I förra valrörelsen 
pratade högerns företrädare vitt och brett om att jobben var det 
viktigaste. Nu regerar man ett Sverige där arbetslösheten har nått 
rekordnivåer. Hundratusentals människor hindras från att bidra till 
den ekonomiska utvecklingen. Färre arbetade timmar innebär att vi 
alla blir fattigare. De som fortfarande har jobb får en svagare 
position i förhållande till arbetsgivarna. Lönerna pressas ned. 
Arbetsförhållanden försämras. Klyftorna ökar i samhället. 

 
(17)  Högerregeringen har från första dagen prioriterat sänkta skatter till 

dem som har mest, angripit arbetstagarnas organisationer och 
skyfflat över den gemensamma välfärdens resurser till privata 
vinstintressen. Regeringens passivitet inför den internationella 
finanskrisen är ett avgörande skäl till att vi fått massarbetslöshet. 
Samtidigt har a-kassorna och försäkringskassan körts i botten. Stora 
grupper av pensionärer har fått det svårare. Det är en oansvarig och 
arrogant politik. 

 
(18)  Vänsterpartiet är berett att tillsammans med socialdemokraterna 

och miljöpartiet bilda en rödgrön regering efter valet. 
 
(19)  En rödgrön regering måste sätta kampen mot arbetslösheten överst 



(13)  Vänsterpartiet vill att vi, när nästa mandatperiod är slut, ska kunna 
säga att vi återerövrat tron på framtiden och på vår gemensamma 
förmåga att bygga ett gott och förnuftigt samhälle där alla får plats 
och var och en har frihet att utvecklas. 

 
(14)  Det är om det Vänsterpartiets valplattform handlar och det är för 

det vi vill ha ditt stöd. 
 

(15)  Ny regering - ny riktining 
 
(16)  Det behövs en ny regering. Högeralliansen har fört en politik som 

gjort vårt samhälle kallare och mer orättvist. I förra valrörelsen 
pratade högerns företrädare vitt och brett om att jobben var det 
viktigaste. Nu regerar man ett Sverige där arbetslösheten har nått 
rekordnivåer. Hundratusentals människor hindras från att bidra till 
den ekonomiska utvecklingen. Färre arbetade timmar innebär att vi 
alla blir fattigare. De som fortfarande har jobb får en svagare 
position i förhållande till arbetsgivarna. Lönerna pressas ned. 
Arbetsförhållanden försämras. Klyftorna ökar i samhället. 

 
(17)  Högerregeringen har från första dagen prioriterat sänkta skatter till 

dem som har mest, angripit arbetstagarnas organisationer och 
skyfflat över den gemensamma välfärdens resurser till privata 
vinstintressen. Regeringens passivitet inför den internationella 
finanskrisen är ett avgörande skäl till att vi fått massarbetslöshet. 
Samtidigt har a-kassorna och försäkringskassan körts i botten. Det är 
en oansvarig och arrogant politik. 

 
(18)  Vänsterpartiet är berett att tillsammans med socialdemokraterna 

och miljöpartiet bilda en rödgrön regering efter valet. 
 
(19)  En rödgrön regering måste sätta kampen mot arbetslösheten överst 

på dagordningen. Full sysselsättning måste vara det överordnade 

på dagordningen. Full sysselsättning måste vara det överordnade 
målet i den ekonomiska politiken. 

 
(20)  En rödgrön regering måste föra en politik som minskar de 

ekonomiska och sociala klyftorna och ökar jämställdheten mellan 
kvinnor och män på livets alla områden. 

 
(21)  En rödgrön regering måste förbinda sig att slå vakt om de 

gemensamma välfärdsordningarna – inte sälja ut eller stycka upp 
det som är våra gemensamma egendomar och ömsesidiga 
försäkringar. 

 
(22)  En rödgrön regering måste ta klimatutmaningen på allvar och 

investera i framtidens hållbara jobb. 
 
(23)  Ett sådant byte av inriktning är det vänsterpartiet räknat med när vi 

valt att arbeta för en regeringskoalition. Vi är beredda att samarbeta 
och kompromissa – men vi är inte intresserade av regeringsmakt om 
det inte innebär förändring. Och vi är övertygade om att förändring 
är möjlig. Därför söker vi i valet stöd för ett starkt Vänsterparti i en 
rödgrön regering. 

 

(24)  Vänstern visar vägen 
 
(25)  Att byta regering är nödvändigt men långt ifrån tillräckligt för att få 

mer vänsterpolitik och rejäl förändring. En ny regering måste också 
ständigt vässa sin politik och se till att inte tappa styrfart. 

 
(26)  Vänsterpartiet är det enda feministiska och socialistiska partiet. Vi 

står längst fram i kampen för välfärd, integritet och trygghet. 
Vänsterpartiet står för förändring och valet handlar om vilket 
samhälle vi ska ha, om vi ska utjämna skillnader eller förstärka dem. 
Ett starkt vänsterparti är en garant för en politik som bygger på 



målet i den ekonomiska politiken. 
 
(20)  En rödgrön regering måste föra en politik som minskar de 

ekonomiska och sociala klyftorna och ökar jämställdheten mellan 
kvinnor och män på livets alla områden. 

 
(21)  En rödgrön regering måste förbinda sig att slå vakt om de 

gemensamma välfärdsordningarna – inte sälja ut eller stycka upp 
det som är våra gemensamma egendomar och ömsesidiga 
försäkringar. 

 
(22)  En rödgrön regering måste ta klimatutmaningen på allvar och 

investera i framtidens hållbara jobb. 
 
(23)  Ett sådant byte av inriktning är det vänsterpartiet räknat med när vi 

valt att arbeta för en regeringskoalition. Vi är beredda att samarbeta 
och kompromissa – men vi är inte intresserade av regeringsmakt om 
det inte innebär förändring. Och vi är övertygade om att förändring 
är möjlig. Därför söker vi i valet stöd för ett starkt Vänsterparti i en 
rödgrön regering. 

 

(24)  Vänstern visar vägen 
 
(25)  Att byta regering är nödvändigt men långt ifrån tillräckligt för att få 

mer vänsterpolitik och rejäl förändring. En ny regering måste också 
ständigt vässa sin politik och se till att inte tappa styrfart. 

 
(26)  Vänsterpartiet är det enda feministiska och socialistiska partiet. Vi 

står längst fram i kampen för välfärd, integritet och trygghet. 
Vänsterpartiet står för förändring och valet handlar om vilket 
samhälle vi ska ha, om vi ska utjämna skillnader eller förstärka dem. 
Ett starkt vänsterparti är en garant för en politik som bygger på 
rättvisa och solidaritet. Vi säger att tillsammans kan vi förändra. 

rättvisa och solidaritet. Vi säger att tillsammans kan vi förändra. 
 

(27)  1. framtidens jobb, framtidens välfärd 
 
(28)  Utveckling och förändring kräver att vi satsar nu för att det ska ske 

något i framtiden. Mycket av vår välfärd och vårt välstånd idag är ett 
resultat av kloka investeringar tidigare. Det är nu vi måste investera i 
framtidens industri, välfärd och infrastruktur. Det är dessutom det 
bästa sättet att skapa fler och bättre jobb. 

 
(29)  Klimatlyft för jobb och hållbar utveckling: Klimatförändringarna är 

vår tids ödesfråga. Och den kan bara lösas genom gemensamma 
investeringar och målinriktad omställning av hela samhället. Det är 
samtidigt en satsning på framtidens jobb och framtidens industri i 
Sverige. Vänsterpartiet vill sätta igång Klimatlyftet – ett flerårigt 
projekt för att bygga ut kapaciteten i det svenska tågnätet och i 
kollektivtrafiken, klimatanpassa bostäder och bygga ut förnybar 
energi. Det är ett projekt som involverar hela samhället: från statliga 
myndigheter till privata företag, byggnadsarbetare och 
miljöforskare. 

 
(30)  Utbildning för framtiden: Samhället och arbetslivet blir allt mer 

komplext och föränderligt. Istället för en ökad segregering och 
elitisering av skolan och utbildningsväsendet vill vi satsa på bättre 
och bredare utbildningsmöjligheter för alla. Vi vill ha en skola som 
ger alla barn breda kunskaper för att kunna delta i samhälls- och 
arbetslivet. Ett brett utbud av Komvux- och folkhögskoleutbildningar 
ska ge alla chansen att lära om och lära nytt. Fler ska också ges 
möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. 
Studiemedlen måste höjas, så att ingen behöver avstå en utbildning 
av ekonomiska skäl. Kvaliteten både i yrkesutbildningarna och de 
akademiska programmen måste höjas och kontakterna mellan 
utbildning och arbetsliv måste utvecklas och förbättras. 



 

(27)  1. framtidens jobb, framtidens välfärd 
 
(28)  Utveckling och förändring kräver att vi satsar nu för att det ska ske 

något i framtiden. Mycket av vår välfärd och vårt välstånd idag är ett 
resultat av kloka investeringar tidigare. Det är nu vi måste investera i 
framtidens industri, välfärd och infrastruktur. Det är dessutom det 
bästa sättet att skapa fler och bättre jobb. 

 
(29)  Klimatlyft för jobb och hållbar utveckling: Klimatförändringarna är 

vår tids ödesfråga. Och den kan bara lösas genom gemensamma 
investeringar och målinriktad omställning av hela samhället. Det är 
samtidigt en satsning på framtidens jobb och framtidens industri i 
Sverige. Vänsterpartiet vill sätta igång Klimatlyftet – ett flerårigt 
projekt för att bygga ut kapaciteten i det svenska tågnätet och i 
kollektivtrafiken, klimatanpassa bostäder och bygga ut förnybar 
energi. Det är ett projekt som involverar hela samhället: från statliga 
myndigheter till privata företag, byggnadsarbetare och 
miljöforskare. 

 
(30)  Utbildning för framtiden: Samhället och arbetslivet blir allt mer 

komplext och föränderligt. Istället för en ökad segregering och 
elitisering av skolan och utbildningsväsendet vill vi satsa på bättre 
och bredare utbildningsmöjligheter för alla. Vi vill ha en skola som 
ger alla barn breda kunskaper för att kunna delta i samhälls- och 
arbetslivet. Ett brett utbud av Komvux- och folkhögskoleutbildningar 
ska ge alla chansen att lära om och lära nytt. Fler ska också ges 
möjlighet att studera vidare på yrkeshögskola eller universitet. 
Studiemedlen måste höjas, så att ingen behöver avstå en utbildning 
av ekonomiska skäl. Kvaliteten både i yrkesutbildningarna och de 
akademiska programmen måste höjas och kontakterna mellan 
utbildning och arbetsliv måste utvecklas och förbättras. 

 

 
(31)  Nystart i välfärden: Vi vill bygga världens bästa välfärd - utan 

vinstintressen. Vi tror inte att människor helst vill välja vilket företag 
som ska tjäna pengar på oss när vi behöver vård eller omsorg. Vi tror 
att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna 
finns tillgängliga där man bor, när man behöver dem. Det är målet 
med vår välfärdspolitik – inte privata vinster. Dessutom vill vi öka 
den enskildes inflytande över innehållet i hemtjänstens service, i 
vårdens planering och så vidare. Men också de anställdas villkor 
måste förbättras. Löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till 
utveckling i arbetet måste förbättras. Välfärdsjobben är livsviktiga, 
och det ska märkas! 

 

(32)  2. Jämställdhet på riktigt 
  
(33)  Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men 

får inte betalt för hela arbetsinsatsen. På jobbet är lönen lägre och 
arbetsvillkoren ofta sämre. Efter jobbet fortsätter arbetet hemma 
med matlagning, städning och disk. Resultatet är sämre ekonomi 
och mer stress och ohälsa. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp 
skapar rädsla i vardagen och krymper livsutrymmet för alla kvinnor. 
De här orättvisorna måste upphöra om samhället ska kunna bli 
jämställt på riktigt. 

 
(34)  Rätt till fasta jobb på heltid: Ofrivilligt deltidsarbete är en orättvisa 

som kvinnor förväntas acceptera år efter år. Nu är det nog. Heltid 
ska vara norm på arbetsmarknaden. Om inte arbetsmarknadens 
parter kan komma till skott för rätt till heltid, är vi beredda at 
lagstifta om rätt till heltid, med deltid som en möjlighet. Vikariat, 
timanställningar och andra visstidsanställningar har gjort 
arbetsmarkanden allt otryggare, framför allt i yrken där många 
kvinnor arbetar. Vi anser att tillsvidareanställning ska vara normen 
på svensk arbetsmarknad. Rätten till fast anställning ska stärkas 



(31)  Nystart i välfärden: Vi vill bygga världens bästa välfärd - utan 
vinstintressen. Vi tror inte att människor helst vill välja vilket företag 
som ska tjäna pengar på oss när vi behöver vård eller omsorg. Vi tror 
att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna 
finns tillgängliga där man bor, när man behöver dem. Det är målet 
med vår välfärdspolitik – inte privata vinster. Dessutom vill vi öka 
den enskildes inflytande över innehållet i hemtjänstens service, i 
vårdens planering och så vidare. Men också de anställdas villkor 
måste förbättras. Löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till 
utveckling i arbetet måste förbättras. Välfärdsjobben är livsviktiga, 
och det ska märkas! 

 

(32)  2. Jämställdhet på riktigt 
  
(33)  Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men 

får inte betalt för hela arbetsinsatsen. På jobbet är lönen lägre och 
arbetsvillkoren ofta sämre. Efter jobbet fortsätter arbetet hemma 
med matlagning, städning och disk. Resultatet är sämre ekonomi 
och mer stress och ohälsa. Sexuella trakasserier, våld och övergrepp 
skapar rädsla i vardagen och krymper livsutrymmet för alla kvinnor. 
De här orättvisorna måste upphöra om samhället ska kunna bli 
jämställt på riktigt. 

 
(34)  Rätt till fasta jobb på heltid: Ofrivilligt deltidsarbete är en orättvisa 

som kvinnor förväntas acceptera år efter år. Nu är det nog. Heltid 
ska vara norm på arbetsmarknaden. Om inte arbetsmarknadens 
parter kan komma till skott för rätt till heltid, är vi beredda at 
lagstifta om rätt till heltid, med deltid som en möjlighet. Vikariat, 
timanställningar och andra visstidsanställningar har gjort 
arbetsmarkanden allt otryggare, framför allt i yrken där många 
kvinnor arbetar. Vi anser att tillsvidareanställning ska vara normen 
på svensk arbetsmarknad. Rätten till fast anställning ska stärkas 
genom förbättringar i Lagen om anställningsskydd. 

genom förbättringar i Lagen om anställningsskydd. Idag utnyttjas 
bemanningsföretagen för att kringgå lagen om anställningsskydd. 
Deras verksamhet måste regleras. Visstidsanställningar ska vara 
dyrare, medan arbetsgivare som erbjuder fasta jobb ska ha lägre 
arbetsgivaravgifter. 

 
Kortare arbetstid: En förkortning av arbetstiden gör det lättare för 
både män och kvinnor att umgås med barnen och dela på det 
gemensamma hushållsarbetet. Kortare arbetstid gör det möjligt för 
fler människor att orka med både ett krävande arbete och en rik 
fritid. En arbetstidsförkortning måste genomföras med bibehållen 
lön. Målet är sex timmars arbetsdag, och vi vill påbörja 
arbetstidsförkortningen redan under mandatperioden. 

 
(35)  Förskola för barnens skull: Vi vill ge föräldrar och barn rätt till en 

mer omfattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl 
arbetsliv som vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i 
förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på 
arbetsmarknaden. Vi vill därför lagstifta om rätt till förskola också på 
kvällar, helger och nätter, liksom att barn måste ha rätt till förskola 
på heltid även om föräldrarna är arbetslösa. 

 
(36)  Dela lika på föräldraförsäkringen: Både kvinnor och män är föräldrar, 

men det är fortfarande kvinnor som förväntas ta ut nästan hela 
föräldraledigheten. Det leder till diskriminering i arbetslivet av 
kvinnor, och upprätthåller den ojämna fördelningen av hemarbetet. 
Vi är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand 
om små barn, och att barn mår bra av att ha nära relationer med 
mer än en vuxen. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen ska 
delas lika mellan föräldrarna. 

 
 
 



Visstidsanställningar ska vara dyrare, medan arbetsgivare som 
erbjuder fasta jobb ska ha lägre arbetsgivaravgifter. 

 
(35)  Förskola för barnens skull: Vi vill ge föräldrar och barn rätt till en 

mer omfattande barnomsorg. Föräldrar och barn måste få såväl 
arbetsliv som vardag att fungera. Barnen måste få rätt att delta i 
förskolans aktiviteter på lika villkor oavsett föräldrarnas situation på 
arbetsmarknaden. Vi vill därför lagstifta om rätt till förskola också på 
kvällar, helger och nätter, liksom att barn måste ha rätt till förskola 
på heltid även om föräldrarna är arbetslösa. 

 
(36)  Dela lika på föräldraförsäkringen: Både kvinnor och män är föräldrar, 

men det är fortfarande kvinnor som förväntas ta ut nästan hela 
föräldraledigheten. Det leder till diskriminering i arbetslivet av 
kvinnor, och upprätthåller den ojämna fördelningen av hemarbetet. 
Vi är övertygade om att män och kvinnor är lika lämpade att ta hand 
om små barn, och att barn mår bra av att ha nära relationer med 
mer än en vuxen. Därför föreslår vi att föräldraförsäkringen ska 
delas lika mellan föräldrarna. 

 

(37)  3. Rätten att få vara privat 
 
(38)  Alla människor har rätt till en bred privat sfär som skyddas på 

praktisk och principiell grund. Det måste vara en grundsten i ett fritt, 
demokratiskt samhälle. Den smygande utvecklingen mot ett 
kontrollsamhälle är en realitet. Den måste vändas. Vi kan inte titta 
på och i efterhand säga att det ”bara blev så”. Det behövs en 
frihetsrörelse för personlig integritet. 

 
(39)  Lämna Internettrafiken i fred: Vänsterpartiet kräver att den så 

kallade FRAlagen rivs upp. Principen att massavlyssning utan konkret 
brottsmisstanke inte ska förekomma är självklar. Vi vill också få bort 
den så kallade Ipred-lagen som ger film- och musikindustrin rätt att 

(37) Rättvist miljöutrymme  
– här hemma och globalt 

   
(38) Hoten mot klimat och miljö, är både allvarliga och akuta. I Sverige 

konsumerar vi flera gånger mer av jordens resurser, än vad som är 
ekologiskt hållbart. Ändå händer det så förfärande lite, därför att så 
få verkar våga ifrågasätta de grundläggande problemen. 
Marknadsekonomin klarar inte av att lösa miljöproblemen, därför 
att vinstintresset tillåts att gå före. Vi behöver nya sätt att mäta 
tillväxt och välfärd, det gamla BNP-måttet fungerar inte. Och 
framförallt behöver vi en rättvis och hållbar fördelning av de resurser 
som jorden klarar av att erbjuda. 

 
(39) De senaste åren har det skett en enorm överföring från offentlig till 

privat konsumtion. Samtidigt har klyftorna ökat. Det är naturligtvis 
fel av fördelningspolitiska skäl, men det är faktiskt också ett mycket 
stort problem för vår gemensamma miljö. När vi konsumerar 
offentliga tjänster såsom kultur, vård, skola och omsorg så är 
miljöbelastningen betydligt mindre, än när vi konsumerar 
elektroniska prylar, långa resor, bilar och båtar. Dessutom är det så 
att en låginkomsttagares miljöbelastning är betydligt mindre än 
höginkomsttagarens – även om den senare har råd med både 
ekologisk mjölk och avgasrening. Vänsterpartiet kommer att verka 
för en omfördelning av samhällets resurser, dels från privat till 
offentlig konsumtion, dels från högavlönade till lågavlönade. 

 
 (39) Allt fler människor är medvetna om miljöproblemen och försöker ge 

sitt lilla bidrag för att minska sin miljöbelastning. T.ex. är det allt fler 
som producerar egen el med solceller eller vindkraftverk. Det gillas 
dock inte riktigt av energibolagen, som hellre vill sälja sin el. 
Samtidigt  förslösas mängder av spillvärme och energi från industrier 
andra anläggningar, på grund av att energiföretagen ogärna vill 
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begära ut personlig information om människors 
Internetanvändande. Det undergräver rättssäkerheten och kränker 
människors integritet. Risken är dessutom mycket stor för att den 
information som samlas in skulle kunna användas i bredare politiska 
och sociala övervakningssyften. Hysterin runt fildelningen har redan 
lett till orimliga straff. Istället för att jaga människor som delar med 
sig, vill Vänsterpartiet bygga upp digitala bibliotek för film och 
musik. 

 
(40)  Låt oss kommunicera i fred: Det är inte vilken teknisk lösning vi 

använder för att kommunicera som är det viktiga – det viktiga är att 
vi måste kunna kommunicera med andra människor, utan att staten 
tar sig rätten att kolla oss. Vänsterpartiet vill därför ha en samlad lag 
om allmän kommunikationshemlighet. 

 
(41)  Inget snokande på jobbet: Arbetsgivares metoder för att kontrollera 

och övervaka de anställda blir allt grövre. Krav på utdrag ur 
brottsregister, urinprov, avlyssning av telefonsamtal och kontroll av 
e-postmeddelanden blir allt vanligare och gör det allt svårare att 
hävda sin integritet på jobbet. Vänsterpartiet vill införa en samlad 
lag om integritetsskydd i arbetslivet. 

 

(42) Kom med 
 
(43)  Den 19 september bestämmer du och andra medborgare vilka som 

ska sitta i riksdagen och därmed vilka som ska bilda regering. Vi 
hoppas och tror på ett starkt stöd för Vänsterpartiet och en bred 
majoritet för en ny, rödgrön regering. Men vi förväntar oss mer av 
dig än din valsedel. Vi vill höra din röst i en valdebatt som handlar 
om vilket Sverige vi vill leva i, om vilken kurs vi ska ta. Vi vill att du 
ska vara med och förändra Sverige till ett samhälle präglat av 
trygghet, gemensamt ansvar, hållbar utveckling och individens 
frihet. I valet 2010 tar vi det första steget. Tillsammans. 

släppa in dem i sina nät. Det gäller t.ex. fjärrvärme-företagen och 
elleverantörer. Producerar man överskottsenergi som man inte har 
användning för själv, så måste man kunna sälja den till andra och få 
rimligt betalt för den. Detta är nödvändigt för att stimulera 
småskalig energiproduktion, få igång investeringar och snabbt öka 
andelen förnyelsebar energi.  

 
(40) Försöken att använda marknadsmekanismer för att få industrin att 

ställa om till en mer miljövänlig produktion, har misslyckats. På vissa 
områden, t.ex. el-produktion, har systemet motverkat sitt syfte och 
istället inneburit kraftigt ökade vinster för energiföretagen och 
dyrare el för konsumenterna. EU:s tilldelning av utsläppsrätter till 
industrin har varit alldeles för generös och har inte inneburit 
minskade utsläpp, utan bara ökade vinster. Det är dags att avskaffa 
handeln med utsläppsrätter och istället använda miljöskatter och 
tvingande regler. 

 
(41) För att göra kollektivtrafiken till ett fungerande alternativ till bilen, 

så måste den byggas ut och göras attraktiv att använda. Tågen 
måste gå ofta och i tid, det måste vara ekonomiskt lönsamt att välja 
tåget framför bilen, även om man är flera personer. För att detta ska 
bli möjligt måste resurser föras över från vägtrafikinvesteringar till 
järnvägsinvesteringar. Sätt stopp för projektet Förbifart Stockholm 
som skulle innebära ökad biltrafik och utsläpp, och som dessutom är 
ett otroligt dyrt projekt. Använd istället resurserna till att förbättra 
kollektivtrafiken, t.ex. Citybanan. 

 
(41) Sverige måste öka takten när det gäller att byta ut bilparken, från 

fossildrivmedel och etanol, till elbilar och biogas. För att få fart på 
den utvecklingen måste man kunna tanka bilen på betydligt fler 
ställen. Dessutom behöver vi införa en skrotningspremie värd 
namnet. 

 



 (42) Allt fler av oss väljer närodlade och ekologiska livsmedel och det är 
en utveckling vi på olika sätt måste förstärka. Högre beskattning på 
långa transporter, all lastbilstrafik över 30 mil måste flyttas över på 
järnväg.  

 

(42) Kom med 
 
(43)  Den 19 september bestämmer du och andra medborgare vilka som 

ska sitta i riksdagen och därmed vilka som ska bilda regering. Vi 
hoppas och tror på ett starkt stöd för Vänsterpartiet och en bred 
majoritet för en ny, rödgrön regering. Men vi förväntar oss mer av 
dig än din valsedel. Vi vill höra din röst i en valdebatt som handlar 
om vilket Sverige vi vill leva i, om vilken kurs vi ska ta. Vi vill att du 
ska vara med och förändra Sverige till ett samhälle präglat av 
trygghet, gemensamt ansvar, hållbar utveckling och individens 
frihet. I valet 2010 tar vi det första steget. Tillsammans. 

 
 


