Innehållsförteckning
1. Grön ideologi ........................................................................................................ 2
2. Arbete .....................................................................................................................4
3. Ekonomi................................................................................................................. 7
4. Välfärd ...................................................................................................................9
5. Rättspolitik .......................................................................................................... 11
6. Utbildning ........................................................................................................... 13
7. Miljö ......................................................................................................................16
8. Klimat .................................................................................................................. 18
9. Infrastruktur ...................................................................................................... 21
10. Feminism ..........................................................................................................23
11. Lika möjligheter ............................................................................................... 25
12. Landsbygd ......................................................................................................... 27
13. Kultur & demokrati ........................................................................................ 29
14. Migration & integration ................................................................................. 31
15. Utrikespolitik ................................................................................................... 33
16. Europeiska unionen ........................................................................................ 35

1

1. Grön ideologi
Solidaritet & frihet
För oss gröna finns det en självklar koppling mellan solidaritet och frihet.
Det är först när vi tar ansvar för varandra som vi vågar vara fria på
riktigt. Solidaritet och frihet är därför inte motsättningar. De förutsätter
varandra.
Vår solidaritet innebär att varje människa ska få både försöka och
misslyckas. Det kräver att samhället erbjuder ett skyddsnät där ingen
hamnar mellan stolarna. Det kräver en omfördelning av resurser, från
den som har mycket till den som har lite.
I en värld där vissa knappt kan räkna sina miljarder medan andra svälter
är solidaritet en absolut nödvändighet. Vår solidaritet sträcker sig över
nationsgränser. Därför är det en självklarhet att ge skydd till våra
medmänniskor som befinner sig på flykt. Den gröna kampen för
solidaritet handlar om att se varje människa på jorden precis som du och
jag.
Vår frihet handlar om att varje människa ska få bestämma själv. Det gör
ingen skillnad om det är staten, storföretag eller en social struktur som
hindrar dig från att leva så som du vill. Vi riktar därför alltid blicken mot
makten som begränsar oss, oavsett var den bor. Ingen människa är större
än någon annan.
För att skapa en värld fri från förtryck och diskriminering är kampen för
frihet central. Det är människors frihet och kreativitet som gör världen
bättre. Fri kultur, debatt och vetenskap är grunden för samhällets
utveckling.
Människor växer när de är fria. Och människor blir bara fria genom
solidaritet.

Människan & planeten
Vi inser att människan är beroende av naturen och att naturen har ett
egenvärde. Ett samhälle där människor kan växa och må bra kräver ett
stabilt och förutsägbart klimat. På ett jordklot med ändliga resurser
sätter naturen ramarna för det mänskliga samhället.
Naturen finns inte till för oss människor att göra vad vi vill med. Djur och
växter är del av ekosystem som funnits sedan långt innan människan på
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den här planeten. De kan inte föra sin egen talan, så vi gör det åt dem.
Den stora massutrotningen av arter som pågår måste stoppas.
Ett starkt skydd för naturen är också ett starkt skydd för oss människor.
Vi är beroende av naturen för att få mat, kläder och allt annat som vi
behöver. Vi är också helt beroende av naturen för att lösa de
miljöproblem som finns. Det finns ingenting människor hittat på som är
lika bra på att minska koldioxiden i atmosfären som havet och skogarna.
Det finns ingenting människor har hittat på som är lika bra på att skapa
biologisk mångfald som en fri, orörd natur. Detta är direkta
förutsättningar för mänskligt liv och naturen är ofta lösningen.
Vår gröna ideologi förstår att vi är en värld, en planet och en
mänsklighet. En helhet. Den förståelsen gör oss unika. Tillsammans kan
vi bygga en värld som är både socialt och ekologiskt hållbar.
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2. Arbete
Sverige har idag en av Europas högsta sysselsättningsgrader. Samtidigt
har vi en ökande arbetslöshet, en stagnerande arbetsmarknad, monopolbildning på grund av storföretag och en arbetsförmedling som
utkonkurreras av bemanningsföretag.
Vi tror på människors egen kapacitet och initiativförmåga, en mer
demokratisk arbetsmarknad och ett företagsklimat som tar vara på detta.
Genom långsiktiga spelregler som gynnar fåmansbolag, mer flexibilitet
på arbetsmarknaden, kortad arbetstid och grundläggande ekonomisk
trygghet för alla medborgare får vi mer makt över vår egen tid. Livet är
mycket mer än arbete.

Grön Ungdom vill:
2.1 Ge gig-arbetare samma rättigheter som anställda.
Idag har gig-arbetare få rättigheter. Det cementerar utsatthet. Vi tycker
alla ska ha rätt till facklig anslutning, kollektivavtal och bra arbetsvillkor.
2.2 Försvara och förstärka anställningstryggheten.
Arbetsrätten har länge försvagats. Vi vill stärka den genom att lagstifta
om att uppsägningsskäl ska finnas vid avslut av provanställningar och
straffa oseriösa arbetsgivare hårdare.
2.3 Genomföra en statlig satsning på ett arbetsmiljö- och lönelyft för
personalen inom offentlig verksamhet.
Offentliga arbetsplatser är ofta kvinnodominerade, dåligt finansierade
och arbetet är undervärderat. Staten behöver ta ett större ansvar.
2.4 Reformera försörjningsstödet så att ingen behöver leva vid
fattigdomsgränsen.
Kraven för försörjningsstöd är idag omänskligt höga. Du ska inte tvingas
bryta med din partner eller sälja av allt som inte är absolut nödvändigt
för att ha rätt till stöd.
2.5 Ge fler icke arbetsföra rätt till sjukpenning, aktivitetsersättning
och sjukersättning.
Sedan 90-talet tvingas allt fler sjuka ut i arbete. Vi vill ge fler rätt till
sjukförsäkring genom att förändra socialförsäkringen och låta
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patientens läkarutlåtande om arbetsförmåga gälla hos
Försäkringskassan.
2.6 Verka för en övergång från privata till medarbetarägda företag.
Idag finns inget regelverk för hur företag kan köpas upp av sina
anställda. Vi vill främja demokratiskt företagande genom att bland annat
införa ett svenskt ESOP-system och ge anställda förköpsrätt när företag
hotas av nedläggning.
2.7 Införa ett omskolningsbidrag för fossilarbetare och avskaffa
ålderstaket för omskolning hos Arbetsförmedlingen.
Det är viktigt med möjlighet till omskolning för allas trygghet på en
föränderlig arbetsmarknad.
2.8 Göra det lättare att starta upp, driva och finansiera
medarbetarägda företag.
Idag hindras medarbetarägda företag. Vi vill göra det enklare att driva
och finansiera företagen och ge Bolagsverket i uppdrag att informera om
dem.
2.9 Stärka fåmansbolagens konkurrenskraft.
I ett hållbart samhälle är företagandet mer småskaligt. För att stärka
fåmansbolagens konkurrenskraft gentemot storföretagen vill vi sänka
deras arbetsgivaravgifter, minska sjuklöneansvaret och slopa 3:12reglerna.
2.10 Att rätt till heltid ska vara norm i offentlig verksamhet.
För att säkra möjligheten till en rimlig lön och rimlig pension för de som
arbetar i offentlig sektor är det också viktigt att säkra rätten till heltid.
2.11 Permanent slopa karensdagen.
Ingen ska behöva gå sjuk till jobbet.
2.12 Att den som saknar arbete inte ska beskattas hårdare än den som
arbetar, och att den som tjänar mer ska betala mer i skatt.
Grund- och jobbskatteavdraget behöver reformeras så att låga inkomster
från arbete eller arbetslöshet beskattas lika och att de med högst inkomst
beskattas högre.
2.13 Höj golvet i a-kassan och stoppa urholkningen över tid.
A-kassan har länge halkat efter den allmänna prisutvecklingen. En
höjning av golvet och en indexering av a-kassan stärker
arbetslöshetsförsäkringen även på sikt.
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2.14 Att staten utarbetar tydliga riktlinjer för kommunal lönesättning
så att personal i offentlig sektor möter mer attraktiva löner.
Lönerna i offentlig sektor har länge halkat efter. Det är dags att staten
ger tydligare vägledning till regioner och kommuner.
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3. Ekonomi
Ekonomi är läran om hushållande med begränsade resurser. Den
moderna ekonomin är direkt beroende av stabila ekosystem, klimat och
miljö. I dag ser dock politiken på ekonomi på ett helt annat sätt. Dagens
ekonomiska system exploaterar biosfären genom att prioritera
ekonomisk tillväxt och vinst i stället för ekologisk hållbarhet och
klimatet. Dagens ekonomi leder till att ohållbarhet och klimatförstöring
ökar. Den ekonomiska tillväxten påskyndar klimatproblemen och
försvårar lösningarna. Tillväxten är ohållbar och sker på en bekostnad av
välmående och välstånd. Tillväxten baseras på exploateringen av naturen
och gynnar dessutom en liten och privilegierad minoritet rika.
Jorden är till för oss alla. Därför måste resurserna fördelas mer jämlikt
genom en grön skatteväxling. Mänskligheten har ett ansvar att skapa en
hållbar ekonomi och minska den ekonomiska tillväxten till fördel för den
mänskliga.

Grön Ungdom vill:
3.1 Införa ett system med basinkomst.
Basinkomst är ett effektivt sätt att fördela pengar från de som har mest
till de som har minst. Det skapar trygghet och frihet för alla.
3.2 Att Riksbanken får ensamrätt på skapandet av pengar.
Historiskt har Riksbanken haft monopol på pengaskapande, vilket hållit
ekonomin i balans och motverkat konsumtionshets. Den balansen vill vi
återinföra.
3.3 Förbjuda investeringar som inte håller sig inom planetens gränser.
För att klara av de globala kriser vi står inför krävs det att vi håller oss
inom planetens gränser. Ekonomiska investeringar får inte hota det.
3.4 Förbjuda konsumentkrediter.
Konsumentkrediter (lån utan säkerhet, exempelvis SMS-lån) leder till
ökad skuldsättning och ger incitament till att konsumera mer. Det vill vi
förbjuda.
3.5 Minska regelkrånglet för småföretagare.
Vi vill att arbetet kring regelförenklingar för företag skall intensifieras
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och att regeringen skall sikta på att Sverige hamnar i snitt med OECD:s
rekommendationer för regelpolicy och styrning.
3.6 Öka skatten på upptag av naturresurser och jungfruliga råvaror.
Skattehöjningar är ett fundamentalt styrmedel för den cirkulära
ekonomin. Med riktade skatter vill vi öka återvinningen och därmed
minska utsläppen.
3.7 Sänka momsen för tjänster, uthyrning och begagnade produkter.
Vi vill sänka momsen i branscher som innebär att produkter antingen
återvinns eller skapas genom tjänstearbete, snarare än genom
resursutvinning.
3.8 Införa en skatt på automatiserad produktion.
Vi vill att frukterna av robotbaserad produktion ska tillfalla alla,
eftersom ingen utför arbetet.
3.9 Införa fler kapitalskatter, till exempel på fastigheter och arv, samt
göra dem progressiva.
Idag betalar de allra rikaste väldigt lite i skatt, eftersom kapitaltillgångar
inte beskattas. Vi vill att de som har mest också ska betala mest i skatt.
3.10 Avskaffa jobbskatteavdragen och öronmärk RUT och ROTavdragen till låg-, och medelinkomsttagare.
Vi vill att staten slutar subventionera höginkomsttagare och i stället
öronmärker avdragen för hushållstjänster och renoveringar till de som
annars inte själva har råd.
3.11 Att fler välfärdsmått än BNP ska vara avgörande i den ekonomiska
politiken och
budgetarbetet på fler samhälleliga nivåer.
Välstånd är mer än ekonomisk aktivitet. BNP missar fundamentala
värden i samhället som vi inte kan bortse ifrån.
3.12 Att driva på för EU-gemensam reglering och beskattning av
transaktioner med digitala valutor, där skatteintäkterna tillfaller
landet varifrån transaktionen gjordes.
Handeln med digitala valutor bör regleras i likhet med annan
valutahandel och eftersom handeln till sin natur är global bör fokus ligga
på mellanstatliga överenskommelser.
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4. Välfärd
Välfärden skapas av och är till för samhället. Den bekostas av oss
gemensamt och ska vara det allmänna till del. Välfärdsstaten ska
garantera varje persons tillgång till försörjning, bostad, vård, omsorg,
utbildning och kulturliv. System som skapar grundtrygghet och säkrar
förutsättningar för ett gott liv är kärnan i välfärden. Jämställdhet,
kultur, normkritik och grön omställning ska främjas inom ramarna för
det gemensamma.
Välfärden ska jämna ut skillnader i hälsa, levnadsvillkor och
förutsättningar. Den ska finansieras genom skatter med en
omfördelande effekt. Varken förmögenhet eller andra omständigheter
ska avgöra ens tillgång till välfärden – alla som är bosatta i Sverige,
oavsett medborgarskap eller uppehållstillstånd, ska omfattas av
välfärden på lika villkor.

Grön Ungdom vill:
4.1 Stärka det kommunala utjämningssystemet med mer statlig
finansiering och starkare omfördelning.
Hur bra välfärd du har tillgång till ska inte bero på din bostadsort. För det
krävs mer omfördelning mellan kommuner men också mer statlig
finansiering.
4.2 Stärka primärvården och främja personcentrerade arbetssätt.
Jämlik hälsa är en grundsten för ett jämlikt samhälle. För att uppnå det
måste patienten sättas i centrum och primärvården ges en större roll.
4.3 Höja garantipensionerna samt fullt inkludera svenska medborgare
som har kommit till Sverige i vuxen ålder i garantipensionssystemet.
Sverige har drygt 300 000 fattigpensionärer. En särskilt utsatt grupp är
nyanlända, som får en fraktion av garantipensionen. Så ska det inte vara.
4.4 Skala upp samhällets arbete för ungas psykiska hälsa på alla
fronter med särskilt fokus på det förebyggande arbetet.
Vi kan inte acceptera ett samhälle där så många mår så dåligt. Skola,
civilsamhälle, vård och socialtjänst måste jobba tillsammans och sätta
det förebyggande arbetet i centrum.
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4.5 Höja barnbidraget för låginkomsttagare.
Det är ovärdigt att barnfattigdom finns i ett så rikt land som Sverige. Ett
första steg därifrån är att förstärka barnbidraget för låginkomsttagare.
4.6 Föra en skademinimerande narkotikapolitik.
Att Sverige toppar narkotikadödligheten i Europa bevisar att dagens
narkotikapolitik inte fungerar. För att minimera skadorna vill vi
avkriminalisera narkotikabruk, införa injektionsrum och bygga ut
substitutionsbehandlingen.
4.7 Stärka LSS så att fler personer i behov får rätt till stöd.
Idag lever LSS inte upp till FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Vi vill stärka arbetet så att Sverige lever upp
till konventionen och att fler får rätt till stöd.
4.8 Stoppa vinster i välfärden.
Välfärden ska styras av omsorg, inte vinstjakt. Privata utförare ska låta
eventuell vinst tillfalla verksamheten.
4.9 Subventionera all tandvård på samma sätt som annan hälso- och
sjukvård.
God tandhälsa är en förutsättning för ett gott liv vilket bör garanteras av
staten. Avgifterna är idag för höga och högkostnadsskyddet inkomplett.
4.10 Offentlig sektor ska ta ledarrollen i att servera klimatsmart och
hälsosam mat.
En av fyra svenskar beräknas dö i förtid på grund av ohälsosamma
kostvanor. Skattefinansierad verksamhet ska vara en förebild genom att
servera bra mat för både jorden, kroppen och smaksinnet.
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5. Rättspolitik
Den gröna ideologin grundas i hur samhället kan lyfta fram människans
fulla potential. I rättspolitiken handlar detta om att ha en evidensbaserad
och långsiktig syn på kriminalitet. Vi vet att brottsligheten minskar som
mest när vi satsar på sociala insatser, ekonomisk trygghet och
delaktighet. Det är också dessa åtgärder som gör människan friare. När
debatten cirkulerar kring hårda straff och hur det integritetskränkande
kontrollsamhället ska expandera väljer vi därför en annan väg. Vi står
upp för en human rättsstat som fokuserar på att vårda människor, inte
bestraffa dem.

Grön Ungdom vill:
5.1 Sverige ska ha en human syn på straff och kriminella.
Genom att förebygga brott och hjälpa straffade tillbaka in i samhället
kan vi stärka tryggheten. Vi vill därför behålla strafflättnaderna för unga
och möjligheterna till villkorlig frigivning.
5.2 Att fängelsestraff kortare än sex månader ersätts med
frivårdspåföljder.
Ett kort fängelsestraff blir trots det låga straffvärdet ett stort ingrepp för
den enskilde och riskerar att försvåra snarare än bidra till rehabilitering.
5.3 Förbjuda arbetsgivare inom icke-känsliga verksamheter från att
begära att arbetssökanden och arbetstagare ska visa utdrag ur
belastningsregistret.
Genom att förbjuda vissa arbetsgivare från att begära utdrag blir det
enklare för tidigare straffade att få jobb och undvika att återfalla i
kriminalitet.
5.4 Införa en maxtidsgräns för häktning på sex månader för vuxna och
tre för minderåriga samt att alternativa metoder ska användas i så stor
utsträckning som möjligt.
De långa häktningstiderna i Sverige idag är inhumana. Det måste finnas
en tidsgräns på hur länge någon får vara frihetsberövad utan att vara
dömd.
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5.5 Att minderåriga som begår grövre brott i första hand ska
omhändertas och vårdas enligt Lagen om vård av unga (LVU), hellre än
häktas.
Att sitta isolerad är både fysiskt och psykiskt krävande. Därför borde
Sverige bara häkta barn i undantagsfall.
5.6 Säkerställa en polisnärvaro i hela landet genom att införa ett
minimikrav på antalet poliser per region och per 100 000 invånare.
En närvarande och tillgänglig polis är en central del i rättsstaten. Genom
ett minimikrav kan vi se att polisen finns i hela landet, hela tiden.
5.7 Reformera grundutbildningen för att bli ordningsvakt.
Vi vill förlänga ordningsvaktsutbildningen samt införa fler psykiska
lämplighetstester. Vi vill även lägga rekryteringsansvaret hos staten.
5.8 Att polisen ska genomföra en ”Ekonomisk operation rimfrost” för
att få bukt med den ekonomiska brottsligheten.
Den ekonomiska brottsligheten behöver bekämpas. Genom höjda straff
och hårdare bevakning på ekonomiska brott ska vi se till att dessa
minskar och förebyggs.
5.9 Riva upp FRA-lagen och dess medföljande lagändringar.
Som ett grönt parti sätter vi den privata integriteten först. Inget ska
hindra människan från att tänka och agera fritt.
5.10 Höja straffen för sexualbrott och brott mot kvinnofridslagen.
Straffen för brott mot kvinnor har länge varit för låga i relation till
straffen för andra brott. Vi vill se dem skärpta.
5.11 Ha en åtgärdsplan för att motverka kriminellas utnyttjande av
unga.
Strafflättnader för unga syftar till proportionalitet och att motverka ett
liv i kriminalitet. Det får aldrig utnyttjas av yrkeskriminella.
Rekryteringen av unga killar in i gängkriminalitet måste upphöra.
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6. Utbildning
Skolan har en omfattande roll, större än att utbilda eller sätta betyg.
Varje ögonblick i skolan påverkar dig som människa. Det ger skolan en
särskild roll i skapandet av framtidens medborgare.
Utöver demokrati har skolan en roll att inkludera varje medborgare i
samhällets strukturer. För att politiken ska reflektera allas behov ska de
som skriver lagförslagen också rimligen kunna förstå andras perspektiv.
Framstår det systemfel som hindrar dessa två grundläggande mål ska de
åtgärdas så snabbt som möjligt. Grunden till ett välfungerande samhälle
och demokrati är en välfungerande skola.

Grön Ungdom vill:
6.1 Förstatliga det finansiella ansvaret för landets skolor medan
kommunerna behåller huvudmannaskapet.
Idag är det stor skillnad på hur mycket resurser skolor har i olika
kommuner. För att säkerställa en likvärdig finansiering i hela landet
måste staten ta ett större ansvar.
6.2 Reformera det fria skolvalet.
Det fria skolvalet ger stor valfrihet för föräldrar och elever, men
förstärker samtidigt segregationen och ojämlikheten i skolan. Vi vill
därför reformera skolvalet genom att bland annat förbjuda kötid och
införa gemensamma skolvalssystem.
6.3 Satsa mer, både i form av behöriga lärare och övriga elevresurser,
på skolor i utsatta områden och de med sämre resultat.
I samband med att det finansiella förstatligas vill vi se till att skolor med
sämre resultat prioriteras och får extra resurser.
6.4 Inkludera kunskap om HBTQ+-rörelsens historia och utmaningar
samt psykisk och psykosocial hälsa och ohälsa i läroplanen.
I dagens kursplan nämns det väldigt lite om både HBTQ+-rörelsen samt
psykisk och psykosocial hälsa. Vi vill ge mer plats åt dessa ämnen.
6.5 Ge mer plats i sexualundervisningen för utbildning och diskussion
kring sexuella läggningar, sexualitet, genus och samtycke.
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Kunskaper i dessa ämnen är fundamentala för ett fritt och jämställt
samhälle. Därför behöver de få ett större utrymme i
sexualundervisningen.
6.6 Ersätta betygen i årskurs 6–8 med ämnesspecifika
utvecklingssamtal mellan elev och lärare, samt skriftliga omdömen i
slutet av varje termin.
För att motverka stress kring betyg i tidig ålder bör skolan fokusera på
elevers utveckling och utmaningar, inte enskilda provresultat.
6.7 Att bedömningar av psykisk och psykosocial hälsa ska inkluderas i
de hälsobesök inom elevhälsan som innefattar allmänna
hälsokontroller.
Den psykiska ohälsan bland unga är ett folkhälsoproblem och kan vara
förödande för den enskilde. Psykisk ohälsa kräver mer resurser och
fokus.
6.8 Säkerställa finansiering för elevhälsan och införa ett maxtak på
300 elever per skolkurator och 500 elever per skolpsykolog.
Alla elever ska ha möjlighet att prata med kurator eller psykolog.
Elevhälsan måste ha långsiktiga resurser för att minska ungas stress och
psykiska ohälsa.
6.9 Höja lärarlönerna och anställa fler lärare.
För att få fler behöriga lärare måste det bli ett mer attraktivt yrke.
Arbetsmiljön måste förbättras genom att mer personal, exempelvis
elevassistenter och specialpedagoger, anställs i skolan. För att öka
attraktiviteten vill vi också höja lärarlönerna.
6.10 Avskaffa vinstutdelning inom skolan.
Skattepengar ska gå till undervisning och skolmiljö, inte till aktieägarna.
6.11 Möjliggöra för kommuner att ge lägre skolpeng till fristående
skolor jämfört med kommunala skolor.
Ofta kräver etableringen av en friskola att den kommunala skolan
kompenseras med en högre skolpeng för att hantera elevbortfallet. Det
innebär att kommunen samtidigt måste höja ersättningen till friskolan.
Det är inte rimligt.
6.12 Att vid val av yrkesförberedande program på gymnasiet göra det
obligatoriskt att välja om en vill göra utbildningen
högskoleförberedande eller inte.
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Det är viktigt att alla har möjlighet att läsa vidare efter gymnasiet, men
gymnasieskolan ska också vara tillgänglig för de som saknar intresse
eller förutsättningar för att läsa teoretiska ämnen.
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7. Miljö
Luft som går att andas, vatten som går att dricka och en jord där mat kan
växa är grundläggande förutsättningar för allt levande. Det är inte
handelsvaror som kan auktioneras till högstbjudande kapitalist.
Miljöförstörelsen är inte något som politiker kan bortse från. Naturen är
villkoret för mänsklighetens överlevnad och den måste behandlas med
respekt; för vår skull, men framför allt för att naturen har ett värde i sig.
Vi kan inte betrakta naturen som endast en värdeskapare för vår
ekonomi. Naturen går inte att tygla, men dagens ekonomiska och
politiska system kan förändras.

Grön Ungdom vill:
7.1 Att ekocid ska bli ett internationellt brott.
Att förstöra miljön och utplåna hela ekosystem är idag fullt lagligt. Så
borde det inte vara. Ekocid bör bli ett internationellt brott i Romstadgan.
7.2 Att Sverige aktivt börjar arbeta med rewilding.
Genom att återintroducera arter som försvunnit till sina rätta ekosystem
ökar den biologiska mångfalden och naturen ges en chans att hela sig
själv.
7.3 Att Sverige antar en nationell skogsbudget där 20 procent av
skogen skyddas och resterande budgeteras i enlighet med Parisavtalet
och miljömålen.
Mycket kan skapas av träd, men träd kan inte skapa allt. Därför behövs en
skogsbudget som prioriterar långlivade träprodukter som lagrar
koldioxid.
7.4 Att Sveaskog ersätter sitt avkastningsmål mot Sveriges miljömål
samt arbetar för att naturligt binda och lagra kol.
Statligt ägda skogsbolag ska arbeta mot långsiktigt hållbara mål. Sådana
mål kan inte vara ekonomiska. Skogen ska lagra kol och vara ekosystem
med mängder av arter.
7.5 Att naturen ges skydd och rättigheter i grundlagen.
Idag har företag juridiska rättigheter, medan naturen – grunden till allt
liv – saknar rättigheter. Vi vill stärka naturens juridiska skydd.
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7.6 Införa en mineralhierarki som i första hand uppmuntrar återbruk,
i andra hand återvinning genom “urban mining” och i absolut sista
hand tillåter nybrytning i gruvor under förutsättning att det finns
hårda miljökrav.
I stället för att fortsätta med gruvbrytning bör vi ta tillvara på de
mängder av mineraler och metaller som finns i avfallsprodukter och
gammal infrastruktur.
7.7 Genomföra en storsatsning på återställningen av våtmarker, sjöar
och vattendrag.
Under det senaste seklet har 25% av Sveriges våtmarker försvunnit och
utdikade våtmarker står idag för 20% av Sveriges klimatutsläpp. Det är
ett akut miljöproblem som Sverige måste lösa.
7.8 Beskatta kemikalier progressivt efter deras giftighet i stället för
deras vikt.
Giftiga kemikalier gynnas av en viktbaserad kemikalieskatt eftersom de
ofta är mycket koncentrerade. För att bekämpa skadliga kemikalier
behöver kemikalieskatten reformeras.
7.9 Förbjuda bottentrålning, öppen fiskodling och andra miljöskadliga
fiskemetoder.
Bottentrålning leder till bifångst, överfiske och bottendöd. Svenskt fiske
måste vara hållbart.
7.10 Att miljöbalken skärps ordentligt och att all lagstiftning som
berör naturresurser läggs under den.
Miljöbalken finns för att miljöhänsyn ska tas i alla beslut om naturen.
Ändå finns separat lagstiftning om bland annat skog och gruvor som står
över miljöbalken. Skydd av naturen ska alltid gå först.
7.11 Förbjuda kalhyggesavverkningar.
Skogsbruket måste ta ett större ansvar för både sin klimat- och sin
miljöpåverkan. Ett enkelt sätt att minska den är genom att förbjuda
kalhyggesavverkning.
7.12 Öka ersättningen för att skydda natur.
Naturens värde är inneboende och uppstår inte först när den förstörs.
Därför bör ekonomisk ersättning ges för att skydda naturen.
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8. Klimat
Klimatfrågan är djupt orättvis. Den kris som skapats av kapitalistiska
företag, rika västländer och äldre generationer är nu lämnad till vår
generation att lösa.
Alla kommer inte drabbas lika snart eller på samma sätt. Men alla
kommer drabbas. Och det hårt. Klimatförändringarna är inte längre en
avlägsen framtid, utan en skrämmande nutid. Vårt hus brinner, men
världens ledare låtsas som om allt är normalt. Som ett av världens rikaste
länder med enorma möjligheter att ställa om har vi en plikt att leda
kampen för det fossilfria, gröna samhället. Det är dags att behandla
krisen som en kris.

Grön Ungdom vill:
8.1 Införa en växthusgasskatt som täcker alla samhällets sektorer och
ökar över tid.
Att beskatta växthusgaser är det mest effektiva sättet att få ner
utsläppen på. Allt som släpper ut växthusgaser borde klimatbeskattas –
inte bara bränslen.
8.2 Utlysa klimatnödläge och med det anta bindande
koldioxidbudgetar på nationell, regional och kommunal nivå som
Sveriges samtliga ekonomier måste anpassa sig till.
Koldioxidbudgetarna ska vara förenliga med en rättvis fördelning av
världens åtaganden för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.
8.3 Att staten genast slutar subventionera fossila bränslen och
miljöskadliga industrier.
Varje år subventionerar staten miljöförstörelsen med över 30 miljarder.
Det är oacceptabelt. Förstör man miljön betalar man för skadorna ur
egen ficka.
8.4 Kraftigt minska internationell flygtrafik och börja fasa ut
inrikesflyget.
Inte ens med 100% biobränslen är flyget hållbart. Vi vill förbjuda
inrikesflyg som konkurrerar ut tågresande och ge alla medborgare
personliga flygkvoter.
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8.5 Genomföra en historisk satsning på kollektivtrafik i hela landet,
finansierat av trängselskatter och marknadshyra på parkeringar i
stora städer samt parkeringsskatt i mindre tätorter.
Kommuner behöver starkare verktyg för att kunna premiera
kollektivtrafik framför bilen, t.ex. en parkeringsskatt där pengarna
öronmärks till samåkning i kommunen.
8.6 Förbjuda försäljningen av nya personbilar med
förbränningsmotorer 2025, med undantag för biogasbilar.
Utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70% år 2030.
Försäljning av förbränningsmotorer är inte förenligt med målet, förutom
vid biogasdrift.
8.7 Införa ett stödprogram till Sveriges bönder för att finansiera en
omställning till vegetabilisk livsmedelsproduktion samt bevarandet
av unika ekosystem.
Det är dyrt att ställa om ett jordbruk, därför vill vi underlätta för
finansiering av satsningar som få bönder idag har råd med.
8.8 Att staten snarast sätter ett mål för när konsumtionsbaserade
utsläpp ska vara nere på 0.
Det behövs ett slutdatum för samtliga utsläpp orsakade av Sveriges
invånare, även de som orsakas utomlands och inte täcks av de
territoriella målen.
8.9 Skärpa EU:s utsläppshandelssystem genom att inkludera samtliga
koldioxidtunga industrier och sektorer samt radikalt öka
utsläppsminskningstakten så att 1,5-gradersmålet kan uppnås.
Flertalet koldioxidtunga industrier är idag undantagna från ETS och
andelen utsläppsrätter som tas bort måste höjas från ca 2% till ca 14% per
år.
8.10 Att EU inför klimattullar mot länder som har mindre
koldioxidbeskattning än det i EU:s utsläppshandel.
Även länder som duckar sitt nationella klimatansvar måste betala för
sina utsläpp om de vill handla med EU.
8.11 Införa en “negativ koldioxidbudget” för att nå 1,5-gradersmålet,
där varje ton som släpps ut utöver de utstakade koldioxidbudgetarna
för 1,5-gradersmålet kompenseras med ett ton negativa utsläpp inom
högst 2 år.
Utan negativa utsläpp, som både kan vara naturliga – exempelvis skogen
som kolsänkor – och tekniska, kommer klimatmålen inte nås. Takten och
forskningen på området behöver därför öka.
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8.12 Ersätta dagens drivmedelsbeskattning av vägtrafiken med en
kilometerskatt som är högre i tätorter och lägre på landsbygden.
I takt med att fordonsflottan blir allt mindre beroende av flytande
drivmedel ökar behovet av att dra in skatt från transportsektorn på
annat sätt. En kilometerskatt som är rättvist differentierad mellan stad
och land är ett bra sätt.
8.13 Skapa en färdplan för hur klimatomställningen utförs på ett
socialt rättvist sätt som inkluderar Sveriges alla sektorer, såsom
landsbygden och näringslivet.
Vi behöver inkludera hela Sverige i klimatomställningen och tydligare
kommunicera dess fördelar såsom sänkt inkomstskatt och bättre hälsa.
8.14 Skapa en färdplan för negativa utsläpp för att nå 1,5gradersmålet.
Industriklivet räcker inte. Utan negativa utsläpp, såväl naturliga som
tekniska, kommer klimatmålen aldrig att nås. Därför måste takten för de
negativa utsläppen öka.
8.15 Verka för att slopa och förhindra multilaterala avtal som hindrar
och försvårar omställningen till fossilfrihet.
Vi ska inte avtala bort vår chans att rädda världen.
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9. Infrastruktur
Målet för det gröna samhällsbygget är ett välfärdssamhälle som är helt
oberoende av fossila verksamheter. Genom ambitiös politik som gör det
möjligt för individer och företag att leva och verka hållbart, samt skapar
utrymme för innovation, ska vi nå våra klimatmål och bidra till att andra
delar av världen kan göra detsamma. Vi vill göra det som krävs för att
knyta ihop Sverige, bryta bostadssegregationen och skapa ett samhälle
som är hållbart för alla, både nu och i framtiden.

Grön Ungdom vill:
9.1 Stoppa infrastruktursatsningar i Sverige från icke-demokratiska
länder.
För att skydda personuppgifter och säkerhetskänslig verksamhet som
mobilnät och hamnar måste investeringar från företag i ickedemokratier begränsas.
9.2 Satsa på utbyggnad av lokal förnybar elproduktion och ge markoch miljödomstolarna resurser för att drastiskt korta
tillståndsprocesserna för elnätsutbyggnad.
Idag är väntetiden för tillstånd ett stort hinder för utbyggnaden av
elnätet. Det måste bli enklare att producera och distribuera el i hela
landet.
9.3 Att verksamheter utan direkt koppling till inhemska
levnadsförutsättningar, exempelvis datorhallar, ska vara
klimatneutrala för att kunna få avdrag på energiskatten.
All energikonsumtion har en viss klimat- och miljöpåverkan och bör inte
subventioneras utan krav på motprestation.
9.4 Öppna upp SJ:s bokningssida för samtliga tågoperatörer samt ta
fram en gemensam nationell bokningssida för kollektivtrafik i hela
landet.
Det behöver bli lättare och smidigare att resa kollektivt. En viktig del i
detta är att göra boknings- och biljettsystemen mer samordnade och
användarvänliga.
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9.5 Slopa subventionerna till flygplatser.
Det offentliga ska inte subventionera solsemestrar. Därför vill vi slopa de
generella flygplatsstöden och koncentrera det offentligas ansvar till
enbart samhällsviktiga flyg.
9.6 Prioritera hållbara transporter, t.ex. kollektivtrafik, gång och
cykel, framför bil vid infrastruktursatsningar.
Idag gynnas bilen vid utformning av exempelvis parkeringar och vägar.
För en grön omställning måste hållbara transporter prioriteras och
bilismen minska.
9.7 Införa trängselskatt i alla tätorter med över 100 000 invånare där
intäkterna från denna inte får användas till infrastrukturprojekt som
ökar bilismen.
I större tätorter finns det goda förutsättningar att ta sig fram på ett
hållbart sätt. För att fler ska göra detta behöver det kosta mer att ta bilen
onödiga sträckor.
9.8 Ge kommuner möjligheter att ställa hållbarhetskrav på alla
bostäder och fastigheter som byggs inom kommunen.
Med detaljplaner kan kommuner bestämma var det byggs. Vi vill att de i
större utsträckning också ska kunna påverka hur det byggs – det vill säga
klimatsmart!
9.9 Ge staten mandat att ekonomiskt stödja kommuner som inte
bygger tillräckligt många bostäder.
Alla måste ha någonstans att bo. För att lösa bostadsbristen behöver
staten ta ett större ansvar för att öka byggtakten.
9.10 Sälja statens ägarandelar i SAS.
Staten bör inte ha ekonomiska intressen i att hålla liv i en ohållbar,
dödsdömd bransch.
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10. Feminism
Grön Ungdoms feminism bygger på tre insikter. Den första är att
samhället inte är jämställt vad gäller kön. Den andra är att
ojämställdheten vad gäller kön utgör grunden för och samverkar med
många andra orättvisor. Den tredje är att politiska medel krävs för att nå
ett jämställt samhälle Sverige och i världen.
Utifrån dessa insikter driver vi politiska förslag som angriper
patriarkatet från olika håll och som skapar förändring på olika nivåer.
Allt för att uppnå vår vision om ett samhälle där kön inte längre ses som
en relevant del av en människas identitet och plats i samhället.

Grön Ungdom vill:
10.1 Förbjuda alla former av surrogatmödraskap både inom och utom
Sverige.
Livmoderbärarens rätt till den egna kroppen kan aldrig garanteras så
länge surrogatmödraskap är tillåtet. Därför bör all form av
surrogatmödraskap förbjudas.
10.2 Att mensskydd och preventivmedel ska vara avgiftsfritt.
Det ska inte behöva kosta att ha mens. Miljövänliga alternativ som
tygbindor och menskoppar ska erbjudas.
10.3 Att minimistraffet för sexköp ska vara minst sex månaders
fängelse och att alla som blivit utsatta för brott ska ha möjlighet till
skadestånd.
Straffet för sexköp måste höjas. Det görs effektivt genom att höja
minimistraffet, för att förhindra villkorlig dom. Kvinnor som utsätts för
brott och medverkar i rätten ska ha rätt till skadestånd.
10.4 Införa ett tredje juridiskt kön med målet att på sikt helt avskaffa
juridiskt kön.
Juridiska kön tillhör ett förflutet då alla inte var lika inför lagen.
Avskaffandet av juridiskt kön ger människor friheten att själva skapa sin
identitet.
10.5 Ge extra ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för
minoritetskvinnor.
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Organisationer som underlättar för, och stöttar kvinnor och icke-binära
som tillhör minoritetsgrupper i det svenska samhället måste få större
ekonomiskt stöd av staten.
10.6 Garantera att kunskap om hedersrelaterat våld är en obligatorisk
del i samtliga utbildningar inom vård, omsorg, skola, socialtjänst och
polis.
Många barn och unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. För
att stoppa detta behövs personal med rätt kompetens.
10.7 Att Utrikesdepartementet ska inrätta ett permanent
samordningscenter som hjälper barn och ungdomar som förts
utomlands i hedersrelaterade syften att komma hem.
Barn och ungdomar som förs utomlands för att tvångsgiftas eller
könsstympas behöver hjälp att komma hem.
10.8 Ge Reklamombudsmannen fler sanktionsmöjligheter.
Företag som fälls för könsdiskriminerande reklam ska också få sakliga
påföljder. Könsdiskriminering och sexism får inte normaliseras.
10.9 Att samtliga EU-medlemsländer förpliktas att erbjuda säker och
fri abort.
Att införa ett krav om fri abort inom EU kommer aktivt stärka kvinnors
makt till sina egna kroppar samt rädda många flickors och kvinnors liv.
10.10 Individualisera föräldraförsäkringen.
Att individualisera och jämnt fördela föräldraförsäkringen har större
förutsättningar att ge en mer jämställd arbetsmarknad.
10.11 Att normkritik ska genomsyra hela skolsystemet, från förskolan
till gymnasiet.
Ett av de viktigaste verktygen för att krossa patriarkatet är att uppfostra
våra barn att vara som de vill, fria från förtryckande normer.
10.11 Att alla offentliga sektorer ska tillhandahålla gratis och
lättillgängliga mensskydd i form av lådor eller automater på alla
toaletter i verksamhetslokalerna.
Mensskydd borde vara lika självklart som toalettpapper.
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11. Lika möjligheter
Solidariteten med alla världens människor är en grundläggande
pusselbit i den gröna ideologin. Idag finns det alldeles för många som blir
utsatta för diskriminering och hatbrott, eller på annat sätt får sina
rättigheter som människa inskränkta.
Grön Ungdom verkar för ett samhälle där alla människor är lika mycket
värda även i praktiken. 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 samhälle där principen om alla människors
lika värde är efterlevs. Det måste politiken säkerställa.

Grön Ungdom vill:
11.1 Att Sverige breddar sin datainsamling genom att använda olika
indikatorer på etnisk mångfald och samtidigt låter de tillfrågade svara
anonymt och välja hur de vill identifiera sig själva, så kallad
jämlikhetsdata.
Sverige har kritiserats för vår brist på data över befolkningens
sammansättning. Utan den typen av data blir det svårare att upptäcka
diskriminering, vilket utgör ett hinder för ett jämlikt samhälle.
11.2 Ge polisen särskilda resurser för att upprätta fler
hatbrottsenheter i Sverige.
Hat och hot är ett samhällsproblem som tystar grupper i samhället.
Dessvärre är det sällan som anmälda hatbrott leder till fällande dom.
11.3 Att upprepade brott kring hets mot folkgrupp ska bedömas som
ett grovt brott.
Om en person upprepade gånger dömts för hets mot folkgrupp bör det
sammantaget utgöra en av grunderna till att brottet ska bedömas som
grovt.
11.4 Att regeringen upprättar en handlingsplan för hantering av FN:s
kritik av Sveriges uppfyllande av FN-konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Civilsamhället och privatpersoner måste kunna utkräva ansvar när
personer med funktionsnedsättning inte får sina mänskliga rättigheter
uppfyllda.
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11.5 Säkerställa rätten till könsbekräftande vård för alla
transpersoner.
Alla människor har rätt att vara sig själva, därför behöver Sverige
säkerställa rätten till könsbekräftande vård för alla transpersoner.
11.6 Tillämpa samma karenstid för alla blodgivare oavsett sexuell
läggning eller aktivitet.
De diskriminerande karensregler vi har mot män som har sex med män
är baserade i 1980-talets HIV-skräck, inte i vetenskap.
11.7 Stärka lagstiftningen för samers rätt till mark och vatten samt att
Sverige ratificerar ILO 169.
Samerna ska ha rätt till sin mark och möjligheten att utöva sin kultur och
livsstil ska säkerställas.
11.8 Införa en myndighet som arbetar för att stärka och förbättra de
nationella minoriteternas rättigheter.
Vi vill se en myndighet som arbetar för att förbättra rättigheter och
levnadsförhållandena för de nationella minoriteterna – samer,
tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar.
11.9 Ändra socialtjänstlagen så kommunerna får ansvar att se till att
alla barnhushåll i Sverige har tillgång till fast boende.
Alla barn ska ha tillgång till ett fast boende. För att garantera att alla
barn har tak över huvudet bör socialtjänsten ansvara för att ordna bostad
till hemlösa barnfamiljer.
11.10 Att Socialstyrelsen får i uppdrag att utreda vad begreppet
“skälig levnadsstandard” innebär utifrån barnets perspektiv, samt ha
som målsättning att inget barnhushåll ska leva under denna standard.
Det bör finnas en definition av begreppet “skälig levnadsstandard”
utifrån ett barnperspektiv, och inga barnhushåll ska behöva hamna
under den gränsen.
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12. Landsbygd
Landsbygden är central för Sverige. Den ger oss mat och naturresurser
som vi inte klarar oss utan. Utan en levande landsbygd har vi inte ett
levande Sverige.
Det ska vara lika lätt att leva på landsbygden som i städer. Natur,
rekreation, distansarbete och ekoturism lockar allt fler. Samtidigt
tvingas människor som vuxit upp på landsbygden att flytta till städer, på
grund av begränsad tillgång till jobb och service.
Vi vill skapa ett samhälle där alla kan bo vart de vill, med samma
möjligheter och rätt att förverkliga sina liv.

Grön Ungdom vill:
12.1 Införa en täcknings- och hastighetsgaranti för bredband och
mobiler på landsbygden.
En viktig förutsättning för mer flexibla arbetssituationer,
samhällsengagemang och ett modernt liv är tillgång till internet. Vi vill
därför införa en statlig garanti på att det ska finnas och fungera.
12.2 Förbättra arbetsförmedlingens samverkan mellan kommunerna,
samt underlätta för flexibla arbetssituationer.
Idag arbetar arbetsförmedlingen internt inom kommunen. Vi vill öka
samarbetet mellan kommuner för att koppla ihop arbetssökande med
jobb där det finns möjlighet till distansarbete.
12.3 Säkra en väl fungerande kollektivtrafik anpassad för hela
landsbygden.
Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste redskapen för landsbygdens
nödvändiga omställning. Ska vi komma bort från bilnormen måste vi ha
alternativ på plats.
12.4 Öka investeringar i restaurering av natur- och kulturområden.
Samtidigt som artdöden skenar växer intresset för ekoturism. För att
rädda den biologiska mångfalden och utveckla verksamheter för
ekoturism bör staten öka sådana investeringar.
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12.5 Investera i regenerativt jordbruk.
Det industriella jordbrukssystem som dominerar jordbruket idag är
skadligt för både människa och miljö. Med investeringar och
utbildningar i regenerativt jordbruk kan fler människor anställas, jord
återställas och vildmarker bevaras.
12.6 Att det ska finnas en barn- och ungdomspsykiatri i alla regioner
och minst en ungdomsmottagning i alla kommuner.
Vi måste åtgärda skillnader i tillgängligheten för psykisk vård för unga.
Rätten att må bra är lika stark var man än bor. Trots det ser vi en brist på
psykiatrisk vård för unga på landsbygden.
12.7 Avskriva studielån för de i bristyrken som arbetar och bor i
landsbygdskommuner.
Kompetens behöver spridas ut från storstäderna. Vi behöver skapa
incitament för att även de med längre utbildning ska våga bosätta sig
utanför städerna.
12.8 Satsa på ett bredare utbud av kultur-och fritidsaktiviteter på
landsbygden.
Även ungdomar utanför storstäderna borde få ha ett större utbud av
fritidsaktiviteter att välja ifrån för att skapa meningsfulla intressen och
mötesplatser.
12.9 Minska skillnaderna mellan landets kommunalskatter genom att
stärka det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
I dag betalar den som bor på landsbygden högre skatt än den som bor i
staden, trots att samhällsservicen nästan alltid är sämre. För att minska
klyftorna mellan stad och landsbygd finns ett kommunalt kostnadsutjämningssystem. Vi vill stärka detta system och jämna ut
förutsättningarna ännu mer.
12.10 Garantera samhällsservice och välfärd, särskilt
förlossningsvård, för att det ska gå att leva i hela landet.
Tillgång till vård, hälsa och service är avgörande för att fler människor
ska kunna leva långsiktiga liv på landsbygden. Samhället existerar också
utanför städer.
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13. Kultur & demokrati
I ett grönt samhälle ska alla människor behandlas likvärdigt och ges
samma chans till politiskt inflytande och åsiktsyttring. Således utgör
jämlikhet grunden för den gröna demokratin. Ett grönt samhälle ska
även ge utrymme för olika uttryck och identiteter samt respektera
människors oliktänkande. Yttrandefriheten är helt central i och starkt
förknippad med kulturen. Ett fritt, oinskränkt kulturliv ger också ett
öppet och väl fungerande demokratiskt samhälle. Kultur är även mycket
viktigt då den berättar något om den omgivning människan lever i och
kan hjälpa den enskilda individen att förstå sig på sina medmänniskor.

Grön Ungdom vill:
13.1 Grundlagsskydda ett oberoende public service.
Vi ser stora risker med att en framtida regering kan komma att
detaljstyra public service. Oberoende journalistik är avgörande för en
demokrati. Därför måste den skyddas.
13.2 Förbjuda spelreklam och insättningsbonusar.
Spel om pengar är beroendeframkallande och kan förstöra liv. Vi vill göra
det svårare att locka människor till spel.
13.3 Säkerställa alla barns rätt till en kulturskola.
Alla barn ska kunna lära sig att spela ett instrument, ägna sig åt teater
eller ägna sig åt konst.
13.4 Avskaffa monarkin.
En demokratisk stat ska ha en demokratiskt vald statschef. Det är inte
värdigt en demokrati att statschefen utses genom arv.
13.5 Upprätta en svensk författningsdomstol.
En författningsdomstol som kontrollerar att lagar som stiftas är i
enlighet med grundlagen skulle stärka grundlagens ställning.
13.6 Att alla svenska medborgare ska bli röstberättigade året de fyller
16 år.
Unga påverkas till högsta grad av politiken – det borde vara självklart att
de också får tycka till om innehållet. Dessutom borde rösträtten gälla
från det år en fyller 16.
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13.7 Bibehålla de lokala mediernas självständighet och finansiering
genom att öka det statliga mediestödet.
Bra journalistik och media på lokal nivå är en viktig förutsättning för att
kunna delta i samhället och den fria demokratin. Mediestödet är en viktig
förutsättning för det.
13.8 Terrorstämpla Nordiska Motståndsrörelsen.
Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) är terrorister och bör betraktas som
sådana.
13.9 Skydda krypterad information på internet från såväl företag som
stater och förbjuda avlyssning och videoinspelning som inte
uttryckligen godkänts av användaren.
Staten ska vara rädd för (och om!) sina medborgare, inte tvärtom.
13.10 Sänka momsen på biobesök, museibesök och andra
kulturevenemang såsom dans, teater och musikföreställningar.
Kultur ska vara tillgängligt för alla. En lägre momssats gör att fler kan ta
del av kulturen.
13.11 Förbjuda politiska partier från att bedriva lotterier och annan
spelverksamhet.
Politiska partier bör inte ha ekonomiska intressen i hur spelverksamhet
regleras i lag.
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14. Migration & integration
Jorden tillhör alla människor. Vi kämpar för en värld där det inte spelar
någon roll vart du föds; en värld där alla kan flytta men ingen tvingas fly.
Att söka asyl är en mänsklig rättighet som alla ska ha möjlighet att
använda. Därför måste lagar som begränsar den möjligheten bort.
Rasism och fördomar får aldrig styra politiken. Vi vill riva hinder och
skapa nya, bättre vägar för människor att fly och flytta. Vi vill skydda de
mest utsatta, stärka integrationen, korta handläggningstiderna och
lägga ner förvaren. Den gröna rörelsen kommer aldrig sluta kämpa för
medmänsklighet. Refugees welcome!

Grön Ungdom vill:
14.1 Öka antalet kvotflyktingar till 20 000 personer/år.
UNHCR:s vidarebosättningsprogram behöver stärkas och fler platser
behövs. Sverige bör öka sitt mottagande av flyktingar inom ramen för
detta program.
14.2 Att Sverige ska införa ett system för lagliga vägar genom
tillfälliga uppehållstillstånd på två veckor för inresa i landet.
Idag saknas lagliga sätt att ta sig till Sverige för den som är på flykt. Det
är inte rimligt: om asylrätten ska vara mer än ord på papper behöver det
finnas lagliga vägar till Sverige.
14.3 Att Migrationsverket får ökade resurser för att korta
handläggningstiderna så att samtliga asylsökande får ett rättssäkert
besked inom senast 6 månader.
Att asylsökande får vänta i åratal på sitt besked är inte hållbart, varken
för människan eller samhället. Den som söker asyl ska kunna räkna med
ett besked i en rimlig tid.
14.4 Lägga ner förvaren.
Att låsa in asylsökande som fått avslag är absurt. Att söka asyl är inte ett
brott och ska inte leda till fängelse.
14.5 Att Sverige inte utvisar kvinnor till länder där de riskerar att
utsättas för könsbaserat förtryck eller våld.
Sverige ska inte utvisa människor till döden, men inte heller till tortyr,
våld eller förtryck.
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14.6 Förbättra asylsökandes ekonomi genom att höja dagersättningen,
ge alla barnfamiljer samma summa per barn samt ge asylsökande
möjlighet att starta egna bankkonton.
Idag får bara de två första barnen i en familj full ersättning samtidigt
som summorna är låga. Den som söker asyl måste också kunna leva ett
värdigt liv under tiden.
14.7 Att Sverige inrättar en integrationsmyndighet.
Idag är ansvaret för integrationen uppdelat mellan många olika aktörer.
Med en integrationsmyndighet kan vi samla ansvaret och få en mer
effektiv och välfungerande integration.
14.8 Införa ett ekonomiskt stöd till organisationer och privatpersoner
som genomför åtgärder som underlättar integrationen.
Det civila samhället är helt avgörande för integrationen, men behöver
ekonomiskt stöd för att kunna genomföra sådana åtgärder. Vi vill också
införa ett stöd till privatpersoner som ger boende åt nyanlända.
14.9 Att personer som på grund av statslöshet inte kan utvisas ska ges
permanenta uppehållstillstånd samt att anknytning till Sverige ska
vara ett asylskäl.
Det är inte rimligt att människor lever i limbo i tiotals år utan att vare sig
få bli en del av Sverige eller utvisas till ett annat land. Den som levt länge
i Sverige ska få stanna här.
14.10 Att Sverige ska utöka systemet med spårbyte till att även
inkludera eftergymnasiala studier.
Att studera är bra för den som vill bygga upp ett liv i Sverige. Vi vill
bredda spårbytet så att eftergymnasiala studier ger samma möjlighet till
integration som ett arbete.
14.11 Tillsätta en utvärdering av hittills gjorda integrationsåtgärder
inom alla sektorer för mer evidensbaserade åtgärder i framtiden.
En långsiktigt hållbar integrationspolitik ska vara baserad på evidens,
och grunden för det är utvärdering och uppföljning.
14.12 Kompensera för bristen på nationella meriter för nyanlända
genom bättre och utökade kartläggningar av nyanländas
kompetenser.
Många som kommer till Sverige har en studie- eller yrkesbakgrund som
kan förkorta vägen till ett jobb i Sverige. Det måste tas tillvara på mycket
bättre än idag.
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15. Utrikespolitik
Vår tids problem har inga nationsgränser. Trots det tillåts ett fåtal rika
och mäktiga länder sätta hela planetens agenda. För att bekämpa vår tids
utmaningar måste vi riva upp de orättvisa maktstrukturerna och stärka
det demokratiska internationella samarbetet. Konflikter ska lösas med
diplomati. Fattigdom ska bekämpas med bistånd och frihandel på det
globala syds villkor. Vi vill att Sverige aktivt bidrar till att stärka fred,
demokrati och jämlikhet i hela världen. Grön Ungdom sätter individen
före systemet och människan före nationen. Vår solidaritet är gränslös.

Grön Ungdom vill:
15.1 Att Sverige avbryter allt militärt samarbete med stater som
kontinuerligt begår krigsbrott.
Svensk utrikespolitik ska främja fred, jämlikhet och demokrati. Då kan vi
omöjligt samarbeta med länder som rutinmässigt kränker internationell
rätt.
15.2 Avveckla all svensk och europeisk vapenexport, inklusive
följdleveranser.
Krig löses bäst med diplomati, inte med våld. Den som säljer vapen bär
också ansvar för hur de används. Sverige och EU ska sluta sponsra
väpnade konflikter.
15.3 Att svenskt bistånd prioriteras till resurssvaga länder där en grön
omställning har minskat BNP-tillväxten.
Biståndsprojekt ska alltid gynna det lokala civilsamhället. Deras sociala
och politiska intressen ska alltid gå före ett fåtal mäktiga länders agenda.
15.4 Att biståndsprojekt alltid främjar de lokala perspektiven.
Biståndsprojekt ska alltid gynna det lokala civilsamhället och deras
sociala och politiska intressen. Det måste alltid gå före ett fåtal mäktiga
länders agendor.
15.5 Att Sverige skriver under FN:s konvention om kärnvapenförbud.
Säkerhetspolitik byggd på upprustningen av kärnvapen är ett
existentiellt hot mot vårt samhälle. Sverige måste stå upp för en fredlig
värld.
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15.6 Avskaffa vetorätten i FN:s säkerhetsråd.
Vetorätten i säkerhetsrådet ger oproportionerligt stort inflytande till
stormakterna. Alla länder som är med i FN bör ha lika mycket att säga till
om.
15.7 Att Sverige ska verka för en europeisk handelsblockad mot Kina
tills den kinesiska regimen garanterar efterlevnad av mänskliga
rättigheter.
Handel bygger broar mellan länder och regioner, men vi kan omöjligt
rättfärdiga utbyten av varor med en människorättsvidrig och auktoritär
regim.
15.8 Att Sverige erkänner Västsahara som stat.
Västsahara har varit ockuperat av Marocko sedan 1975. Det är hög tid att
Sverige erkänner västsahariernas rätt att existera.
15.9 Att alla som föds i Sverige automatiskt får möjligheten att bli
svenska medborgare.
Det ska inte spela någon roll var dina föräldrar kommer ifrån. Om du
föds i Sverige ska du ha rätt att bli svensk medborgare, oavsett vad din
familj har för bakgrund.
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16. Europeiska unionen
Sverige är ett litet land, men tillsammans med andra har vi skapat en
unik union som säkrar fred och välfärd. Nu behöver EU reformeras i
grunden för att lösa morgondagens problem och bekämpa det stora
klimathotet. Vi vill se en världsledande grön omställning i EU som
tryggar människans, djurens och planetens framtid. Samtidigt måste EU
ta krafttag mot länder som tar steg bort från demokratin, både i och
utanför Unionen, och själv bli mer transparent. Vår union ska vara
medmänsklig, hållbar och öppen för alla som vill leva här.

Grön Ungdom vill:
16.1 Att EU inför en miniminivå för skatt på växthusgasutsläpp i
samtliga medlemsländer.
Utsläppen måste minska i hela EU. Med samordnade klimatskatter blir
det svårare för företag att flytta runt sina fabriker för att slippa betala
för sina utsläpp.
16.2 Att EU ska skapa en gemensam fond för klimat- och krisåtgärder
för att hantera saker som pandemier och klimatkatastrofer.
Ett rättvist EU fördelar inte bara vinsterna utan hjälps även åt i kristider.
16.3 Att EU främjar och samordnar klimatsmarta internationella
transporter inom unionen, genom att låta flyget betala mer i EU:s
utsläppshandel och koppla samman järnvägsnätet.
Ett hållbart flöde av människor och gods krävs en mer klimatsmart,
internationell, transportsektor. Här behöver EU ta större ansvar.
16.4 Att EU tar tydlig ställning för de mänskliga rättigheterna genom
att utföra sanktioner och dra in bidrag från länder som inskränker
dessa, både i och utanför EU.
Vi kräver att EU använder sina resurser rätt och tar ställning mot länder
som tar steg bort från demokratin och inskränker de mänskliga
rättigheterna.
16.5 Verka för en djupgående uppdatering av EU:s fördrag som sätter
gemensamma spelregler för alla EU-länder och bedriver en starkare
granskning av kommissionen.
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För att göra EU mer demokratiskt och transparent behövs tydliga
spelregler. Mer makt behöver finnas hos de folkvalda och fördragen
behöver uppdateras därefter.
16.6 Införa gemensamma spelregler för alla EU-länder och en starkare
granskning av kommissionen.
För att göra EU mer demokratiskt och transparent behövs tydliga
spelregler. Mer makt behöver finnas hos de folkvalda för att möjliggöra
kritisk granskning av kommissionen.
16.7 Att kvalificerad majoritet ska användas i beslut om sanktionering
i Europeiska rådet, i stället för enhällighet.
För att EU ska kunna agera mot länder som frångår de mänskliga
rättigheterna ska kvalificerad majoritetsröstning kunna användas vid
sanktionering.
16.8 Att EU river upp flyktingavtalet med Turkiet och avskaffar
transportörsansvaret.
Flyktingavtalet med Turkiet tvingar människor ut på farliga vägar över
Medelhavet. Det måste finnas fler lagliga vägar in i EU.
16.9 Ersätta Dublinförordningen med ett gemensamt regelverk som
fördelar asylsökande rättvist mellan EU:s medlemsländer.
EU behöver en gemensam och solidarisk flyktingpolitik som värnar
asylrätten. Vi kan ta emot många fler, om vi hjälps åt.
16.10 Luckra upp upphovsrätt och patent i syfte att minska
monopolbildningen i nöjesindustrin samt göra läkemedel tillåtet för
mindre bolag att producera.
Upphovsrätt och patent får inte stå i vägen för människors liv och hälsa.
16.11 Införa en gemensam europeisk flygskatt.
Flyget måste beskattas hårdare i hela EU.
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