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TILLSAMMANS FÖR SVERIGE
Jag tror på samarbete. Sverige är starkt när vi möter kriser tillsammans. 
Det såg vi under pandemin. Människor anpassade sig för att skydda 
andra från att bli sjuka. Och kriget i Ukraina har gjort att många svenskar 
vill gå med i hemvärnet. De vill hjälpa till att försvara vårt land. Och nu 
rustar vi upp Sveriges militära och civila försvar. 

Jag vill stärka Sverige. Vi ska hålla ihop som under pandemin. Vi ska  
ta hand om de problem som gör vårt land svagare. Kriminalitet och  
segregation skadar samhället. Olja, gas och kol är dåligt för klimatet och 
vår säkerhet. Skattepengar till skolan och äldreomsorgen ska användas  
till det. Inte göra ägarna rika. 

Det behöver inte vara så här. Vi vill ändra på det.

 Vi vill: 

•  Göra allt för att stoppa kriminaliteten och segregationen.

• Skapa nya jobb i Sverige genom att snabba på klimatomställningen.

•  Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. 

Jag kommer göra det som krävs för att göra vårt land starkare.   
För vårt Sverige kan bättre. 

Magdalena Andersson
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VÅRT SVERIGE 
KAN BÄTTRE



VI VILL KÄMPA MOT KRIMINALITETEN 
OCH FÅ BORT SEGREGATIONEN 

Vi vill:
Ge strängare straff och ha fler poliser. Sverige behöver fler poliser för att 
stoppa de kriminella. Polisen, domstolar och fängelser ska ha tillräckligt med 
personal. Straffen för de som är med i gäng och begår brott ska bli hårdare. 

Stoppa gängen från att bli större. När unga riskerar att bli kriminella ska 
samhället snabbt stoppa det. Alla barn och unga ska gå i bra skolor. De ska se 
sina föräldrar gå till jobbet. Sverige blir starkare när alla är med och bidrar till 
samhället.

Få bort segregationen. Det ska inte spela någon roll var du bor. Vilket land  
du kommer ifrån eller hur gammal du är.  Det ska vara samma krav för alla.  
Alla ska kunna tjäna pengar på eget arbete. Alla ska kunna få en bra utbildning, 
en bra fritid, ett jobb och bostad. Var du än växer upp.

Att göra brott är fel. Samhället ska kämpa hårt mot kriminaliteten. 
Det ska vara tryggt där du bor. Att leva och bo i utsatta områden 
ska bli bättre. Alla som kan jobba ska jobba.

VI VILL SNABBA PÅ KLIMATOMSTÄLLNINGEN 
OCH SKAPA FLER JOBB

Vi vill:
Investera i miljövänlig teknik och bli mindre beroende av olja. Investeringar 
som är bra för klimatet minskar utsläppen. Det ökar Sveriges frihet och skapar 
nya jobb i hela landet.

Stötta svensk industri. Svensk industri ska fortsätta att vara bäst i världen på 
att ställa om. Och skapa nya produkter och tjänster som skapar nya jobb. 

Ha bra villkor. Framtidens nya jobb ska ha bra villkor. Jobben ska ha svenska 
löner och kollektivavtal. Du ska ha tillräckligt med pengar om du blir sjuk eller 
arbetslös. Du som har arbetat ett helt yrkesliv ska kunna leva på din pension. 

För att du ska kunna värma ditt hem eller köra bil behöver du 
energi. Sverige ska producera mer energi själv. Då behöver vi 
inte köpa energi från länder som inte är schyssta. Det är bra för 
Sveriges säkerhet. Vi ska satsa på vår egen industri. Det skapar 
nya jobb i hela landet och sänker klimatutsläppen.

VI VILL TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER 
SKOLA, SJUKVÅRD OCH ÄLDREOMSORG
När du betalar skatt i Sverige är du med och betalar för välfärden. 
Pengarna ska gå till vård och skola, inte till att göra företag rika.  
Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen. 
Personalen ska ha det bra.  

Vi vill:
Stoppa vinster i välfärden. Svenska folkets skattepengar ska gå till välfärden. 
De ska inte gå till vinster i företag. Det är människors behov som är det viktiga. 
Barnens kunskaper är det viktigaste i svensk skola. Inte att ägarna blir rika.

Göra det bättre för dig som jobbar i välfärden. Alla som jobbar i skola, vård 
och omsorg ska ha bra arbetsvillkor. De ska ha bra löner. De ska få en pension 
som går att leva på.

Höja kvaliteten i välfärden. Skola, vård och omsorg ska ha mer personal. Det är 
viktigt för att elever ska lära sig mer. För att de som är sjuka ska få vård snabbare. 
För att de äldre ska känna sig trygga.


