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OBS! Kontrollera din adress!
Har du flyttat? Anmäl din adress-

ändring till oss! Om du inte har

någon fungerande eftersändning 

så kommer PostNord inte att 

skicka tillbaka tidningen till oss. 

E-posta oss din adressändring till

medlem@2000tv.se eller ring 

David på 070 – 423 09 50.

Så här skaffar du tidningen
Registrera dig på vår hemsida

www.2000tv.se eller betala 

medlemsavgiften på 280 kr 

till bankgiro nr 667–6308. 

Ange ditt namn, adress, telefon 

och gärna e-post. I medlemskapet,

som gäller 365 dagar från 

inbetalningsdatum, ingår fyra 

nummer av tidningen. Det går 

även bra att kontakta oss på 

telefon 070 - 423 09 50, om du 

vill bli medlem, ge bort tidningen 

i gåva, köpa lösnummer eller 

ändra din prenumeration till 

femman, tian eller tjugan.

Medlemskap utanför Sverige
Medlemskap utanför Sverige, men

inom Norden, kostar 330 kronor 

(inklusive banköverföringsavgift).

Använd dig av följande uppgifter:

IBAN: SE0280000816959645349060

BIC: SWEDSESS

Bankens namn: Swedbank,�

Sparbanken�i�Lessebo

Mottagare: Föreningen�SARA/

2000-Talets�Vetenskap,�

Parkgatan�2

365�42��Hovmantorp

Sverige�/�Sweden

Innehåll�i�det�här�numret
5: En saklig vaccininformation påverkar politikernas beslut

Michael Zazzio och Sara Boo lägger fram saklig vaccinationsinformation.

6: En föreningsstämma som andades framtidstro
I mars genomfördes föreningens årliga föreningsstämma.

7: Tre intressanta föredrag vid årets föreläsningsseminarium
I anslutning till föreningsstämman hölls det sedvanliga föreläsningsseminariet.

8-9: Per-Arne Öckerman blev årets Gnistanpristagare
Professor emeritus Per-Arne Öckerman intervjuas efter att ha fått Gnistanpriset.

10-19: Partiernas svar inför årets val
Fyra partier svarar på 2000-Talets Vetenskaps frågor inför valet 2018.

20: Nu har Läkemedelsverket stoppat svensk CBD-olja 
Nu har Läkemedelsverket läkemedelsklassat CBD-olja.

21: Nya produkter
2000-Talets Vetenskap skriver om tre nya produkter.

22-25: Världens dyraste sjukhus har inte råd med en vanlig köksspis
Karolinska universitetssjukhuset har inte råd med vanliga spisar.

26-30: De sju typerna av akne – och hur du bemästrar dem, del I
Vi vänder ut och in på akne, vilket främst är ett stort ungdomsproblem.

31: Användarberättelse – behandling av endometrios
Endometrios går det att bota och underlivssmärta kan lindras.

32-33: SPIRA-kliniken Atlaskotan
I detta nummer skriver vi om klinikerna som går under namnet Atlaskotan.

34-35: Dan Larhammar pekar ut forskare som pseudovetenskapliga
Dan Larhammar snärjer in sig i omöjliga utfall mot andra forskare.

36: Var är alla förgiftade silversmurfar?
Arton finska skribenter skriver om kolloidalt silver och den finska KS-hysterin.

37: Polisutredningen i Finland är klar inför åklagarbeslut
Nu skickar polisen sin brottsutredning till åklagaren för beslut.

38-40: Jag är en annan nu – premiär för teaterpjäsen om Erik Enby
En teaterpjäs om Erik Enby har haft premiär i Stockholm.

42-43: Nyheter
Ett axplock av nyheter som kan vara av intresse för våra läsare.

44: Giftigt slutord – vem vinner respektive förlorar valet?
Michael Zazzio reflekterar över valrörelsen.

Ge bort tidningen 
i present!

Läs mer om detta 
på vår hemsida:
www.2000tv.se
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MEDLEMSINFORMATION
Ersättning till artikelförfattare
Vi bjuder nu in externa skribenter till att skriva artiklar eller bokrecensioner till 
2000-Talets Vetenskap. Ersättning utgår med en 1 krona per 10 skrivtecken och 
200 kronor per bild / illustration till artiklar. För bokrecensioner utgår ersättning 
med 1 krona per 20 skrivtecken och 100 kronor per bild. Läs mer om detta på
www.2000tv.se/skriv eller kontakta vår chefredaktör, Michael Zazzio, på telefon
0478 - 41737 eller via e-post redaktionen@2000tv.se.
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Å
rets val blir kanske inte något ödes-
val, men det finns ändå viktiga frågor
som folket behöver ta ställning till

för att kunna välja de partier och politiker
som är bäst lämpade att styra Sverige.

De frågor som 2000-Talets Vetenskap har
ställt till politikerna baseras på de frågor som
i olika väljarundersökningar har visat sig vara
de mest angelägna och därmed viktigaste för
valrörelsen. Det ser ut som om just invand-
ringen och sjukvårdsfrågorna kommer att bli
de frågor som fäller avgörandet i årets val.

2000-Talets Vetenskap anser att sjukvårds-
frågorna är mycket viktiga. Under de senaste 
decennierna har vi sett hur sjukvården blir

allt mer slapp och ointresserad av att utveckla
sig och följa gällande nationella lagar samt
internationella konventioner, inklusive EU-
rätten om gränsöverskridande vård.

Den senaste tidens debatt har fått vissa 
politiker att tappa väljarnas förtroende.
Andra politiker har vunnit röster åt sina 
partier genom att retoriskt segra över sina
motståndare i olika partiledardebatter.

2000-Talets Vetenskap valde inför denna
artikel ut tio partier som skulle få chansen att
besvara redaktionens 18 frågor. Av de tio 
partierna var det endast fyra som svarade. 
Socialdemokraterna svarade att de inte
kunde besvara frågorna. Liberalerna, Nya

Moderaterna, Centern, Sverigedemokraterna
och Vänstern besvarade inte ens våra e-post-
meddelanden till dem. Kan en av förklaring-
arna till att de just nu tre största partierna
inte behagade besvara våra frågor vara att de
redan har så pass många väljare att de är
nöjda, eller vad kan deras ointresse för att
fullt ut delta i valrörelsen annars bero på?

Ett av de viktigaste valen någonsin

Artiklar om invandring och en ökad brotts-
lighet har fyllt tidningskolumnerna under
det senaste året. Detta har gett näring åt in-
vandringsdebatten som kom igång på allvar
innan de svenska politikerna begrep att man
inte kan låta ett lands gränser stå vidöppna.
Vad ska man i sådana fall ha gränser för?

Stödd av statistik har frågan om invand-
ringens påverkan på den inhemska ekono-
min blivit allt mer framträdande i årets
politiska debatt.

Sjukvårdens stora problem exponeras

Under de senaste åren har mycket allvarliga
brister inom sjukvården framträtt, dels
genom massmedias försorg, men även i 
sådana fall där patienter och anhöriga har 
slagit larm via sociala medier och föreningar.

När Paolo Macchiarini ertappades med att 
använda patienter som ”försökskaniner”,
utan att han hade någon vetenskaplig grund
för sina operationer, så fick Forskningssverige
sig en rejäl törn, och inte blev det bättre av
den ekonomiska skandal som rullades upp
när kostnaderna för det nya Karolinska 
Universitetssjukhuset blev kända.

De av moderata politiker föreslagna
tvångsvaccineringsmotionerna ledde även de
till att politikernas anseende sjönk. Sådana
förslag bådar inte gott inför framtiden.

På följande nio sidor kan ni läsa de svar
som vi fick av de fyra partier som besvarade
vår enkät. Eftersom sex partier inte behagade
svara på våra frågor så publicerar vi ocensu-
rerat de svarande partiernas svar. Vi har i 
efterhand även ställt samma frågor till de öv-
riga partierna som ställer upp i riksdagsvalet
2018. De partiernas svar kan ni läsa på vår
hemsida på: http://www.2000tv.se/valfragor.

PARTIERNAS SVAR
INFÖR  ÅRETS  VAL
Så är det åter dags för ett nytt val till riksdag, regioner / landsting och
kommuner. Inför årets val har ett drygt trettiotal partier registrerat sig
och kärnfrågorna handlar nu om invandringen /migrationspolitiken
och om en sjukvård som verkligen behöver förändras för att tillgodose 
patienternas behov av effektiv och riskfri vård.

Detta är partierna som inte besvarade våra enkätfrågor. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Nya Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna
lade inte manken till för att föra ut sina partiprogram. Socialdemokraterna svarade att de inte hade möjlighet att besvara våra frågor. Vi undrar om de inte kunde
svara oss eller om det var så att de inte hade tid att svara oss. Det är i vilket fall som helst märkligt att Sveriges största parti inte besvarar högst normala valfrågor.

2000-Talets Vetenskap 2 / 2018
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FEMINISTISKT INITIATIV
2000-Talets Vetenskaps frågor till partiet 
Feministiskt Initiativ har besvarats av 
Jennifer Råsten som är partiets samordnare
för politisk kommunikation.

1) – Vilken politisk fråga anser partiet vara
den viktigaste i dagsläget?
– Feministiskt initiativ tar ett helhetsgrepp
om politiken. Vi försvarar de mänskliga 
rättigheterna, förändrar makten och förnyar
politiken. Vi säkrar demokratin och tryggar
allas rätt att ta plats. Mänskliga rättigheter
utgår från alla människors lika värde. Dessa
rättigheter samt ekologisk och social håll-
barhet måste gå före snäva och kortsiktiga
ekonomiska intressen, som politiken styrs av
idag.

2) – Vilka fem frågor är de för partiet vikti-
gaste frågorna i årets valrörelse? (rangordna)
• Mänsklig säkerhet – vi behöver en ny syn
på säkerhet, befriad från militarism och 
nationalism. Mäns våld mot kvinnor är en
global pandemi och Sveriges verkliga säker-
hetsproblem. Vi höjer ambitionsnivån i 
kampen mot våldet och för allas rätt till
skydd.
• Mänskliga rättigheter – Stärka asylrätten
och människors rätt att söka skydd från krig
och konflikter.
• Liv och arbetsliv – Vi vill se ekonomisk
trygghet för alla, oavsett status på arbets-
marknaden. Mest akut är läget för pensio-
närer. Likvärdigt arbete ska ge lika lön, och
all diskriminering på arbetsmarknaden ska 
upphöra. Ansvaret för barn och det obetalda
hemarbetet ska delas lika mellan alla för-
äldrar. Produktivitetsvinster ska tas ut i sänkt
arbetstid, vilket även ger positiva effekter för
miljö och hälsa.
• Hållbar utveckling för miljö och klimat -
De miljöproblem som idag hotar våra eko-
system, den biologiska mångfalden och
mänskligheten har sitt ursprung i de eko-
nomiska strukturer vi skapat, där det med
ekonomiska medel går att överutnyttja 
jordens resurser. Därmed vill vi bland annat
verka för att införa konsumtionsmål, 
avgiftsfri lokal kollektivtrafik samt utöka 

stödet till underhåll av andra kollektiva 
transporter, införa en konsumtionsskatt på
kött och sänkt moms på vegetabilier samt 
respekt för mark, vatten och urfolksrättig-
heter före gruvexploatering.
• Ekonomi som verktyg – En stark välfärd, 
ekonomisk trygghet för alla, internationell
solidaritet, en rättvis beskattning mellan
grupper, platser och inkomstslag är grund-
läggande principer i vår ekonomiska politik.

3) – Vilket är partiets recept för att bekämpa
brottslighet samt befrämja lag och ordning?
Svaret på frågan hur ska vi förebygga och för-
hindra brott är enkelt uttryckt inkludering.
Inte exkludering genom ”hårdare tag”. Vi
tror inte på hårdare tag utan på en fast, 
målmedveten och långsiktig politik som 
genomsyrar och tydligt signalerar samhällets
vilja att förebygga och förhindra brott. Det
finns inget stöd för att hotet om långa straff
förhindrar brott eller avhåller någon från att
begå brott.

Vetskapen om och känslan av att höra till,
att räknas, att vara lika mycket värd och att
inte diskrimineras är fundament i ett demo-
kratiskt samhälle och viktiga brottsföre-
byggande och brottsavhållande faktorer. 
Orsaken till kriminalitet är social och hela
samhällets ansvar. 

Inkludering och förebyggande arbete i 
socioekonomiskt missgynnade områden är
en nyckelfaktor. Det kan ske genom sociala
insatsteam, närpolis, mentorsprogram, lokala
arbetsförmedlingar och arbete mot droger
och kriminalitet. Andra frågor vi driver är att
göra om polisutbildningen till högskole-
utbildning och utbildning med könsmakts-,
antirasistiskt- och hbtq-perspektiv för alla
inom rättsväsendet men vi ser också en femi-
nistisk syn på välfärd, byggande av fler billiga
hyresrätter, omfördelning av makt och privi-
legier som viktiga ingredienser i det recept
som skapar inkludering och därmed minskar
brott.

4) – Hur ser partiets försvarspolitik ut och
hur ser partiet på ett svenskt medlemskap i
NATO?
Vi behöver en syn på säkerhet, befriad från
nationalism. Feministiskt initiativ höjer am-
bitionsnivån i kampen mot våldet och för
allas rätt till skydd. Därför vill vi prioritera
mänsklig säkerhet vilket innebär att omrusta
från ett militärt territorialförsvar till en mer
effektiv beredskap för alla typer av kriser och
samhällshot. De stora säkerhetspolitiska
hoten idag är inte främst militära utan hand-
lar om miljöförstöring, klimatförändringar,
ökande brott mot mänskliga rättigheter och

mäns våld mot kvinnor som är en global
pandemi och Sveriges verkliga säkerhets-
problem. Vi vill inte avskaffa försvaret, men
omrusta med tio miljarder om året från 
subventioner av vapenproduktion och mili-
tära poster till förebyggande insatser i Sverige
och utomlands, demokratiutveckling och
skydd från våld.

Den aktiva anti-kärnvapenpolitik som 
Sverige fört i FN är inte möjlig med ett
svenskt Nato-medlemskap. Istället för att
kapprusta bör vi agera för ett fredsinstitut
som jobbar förebyggande, och tidigt identi-
fierar kommande konflikter, 

5) – Hur ser partiets invandringspolitik ut
och vilken integrationspolitik driver partiet?
Vi har en vision om en värld med öppna
gränser. Vi är inte där än, men vi ska efterleva
vårt åtagande att upprätthålla mänskliga 
rättigheter. Rätten att söka asyl, att söka
skydd från krig och terror, är en grund-
läggande mänsklig rättighet och inte något
vi kan förhandla bort.

Asylrätten är i dagens Sverige allvarligt för-
svagad; nuvarande regering har genomfört
åtgärder som försvårar oerhört för de 
människor som flytt på liv och död till 
Sverige för att söka skydd. Åtgärder som inte
bara effektivt hindrar människor att ens 
påbörja en asylprocess, och därmed förlänger
ovissheten och lidandet, utan också försvårar
människors etablering. De nya reglerna 
drabbar kvinnor och barn oproportionerligt
hårt och förvisar dem till rangliga båtar och
att betala med sina kroppar vid varje gräns-
övergång. Vi ser ett akut behov av att stärka
asylrätten. Därför vill vi:
• Öka antal kvotflyktingar: Ett beprövat och
effektivt sätt att se till att människor kommer
ur flyktingläger.
• Ta bort hinder för familjeåterförening:
Genom familjeåterföreningen kan kvinnor
och barn finna en säkrare väg till skydd i 
Sverige.
• Ge amnesti för asylsökande som väntat
länge, särskilt de unga: Långa asylprocesser
och ovetenskapliga åldersbestämningar 
drabbar barn och och unga hårt.
• Återgå till permanent uppehållstillstånd
som norm: Tillfälliga uppehållstillstånden är
ett hinder för människors etablering.
• Säkra papperslösas rättigheter och trygghet:
Papperslösa och de av oss som lever gömda
ska ha samma rätt att ta del av de sociala 
välfärdssystemen som svenska medborgare.
Även känslan av trygghet vid kontakt med
välfärdsinstitutioner är viktig. Lokala 
myndigheter ska aldrig ange papperslösa 
personer till Migrationsverket eller Polis-

2000-Talets Vetenskap 2 / 2018



12

Valet�2018

myndigheten.

6) – Hur vill partiet förändra svensk hälso-
och sjukvård? 
Feministiskt initiativ budgeterar för en 
omfördelning av resurser som innebär 
betydande tillskott till Hälso- och sjukvård.
Vi prioriterar främst satsningar inom primär-
vård och förlossningsvård. Vi ser det som
nödvändigt att kraftigt uppvärdera vårdyrket
med höjda löner och förbättrade arbetsvill-
kor. Vi ser också vad de senaste decenniets
åtstramningar och en utveckling med alltfler
vinstdrivande privata aktörer fått för konse-
kvenser, det har skapat en situation där det
offentliga blivit underfinansierat och pengar
som skulle gått till vård i stället måste bekosta
dyr inhyrd personal. Vi ställer oss också emot
nedläggning av mindre sjukhus och anser att
god vård ska finnas tillgänglig för alla.

7) – Vilka partipolitiska åtgärder har partiet
på sin agenda för att förbättra folkhälsan?
• För att förbättra folkhälsa vill F! bland
annat arbeta förebyggande för att minska det
farliga bruket och missbruk av alkohol, tobak
och narkotika och ha långsiktig vård för att
hjälpa de som vill sluta.
• F! vill göra det lättare och billigare för fler
att idrotta genom att främja amatörkulturen
och se till att alla har liknande tillgång till 
idrott oavsett kön eller annan bakgrund. 
• Genom en köttskatt och fokus på växt-
baseradkost vill vi främja både folkhälsa och
klimat. 
• Att öka stödet till primärvård, elevhälsan
och psykiatri. 
• Att införa 6 timmars arbetsdag är även det
ett viktigt verktyg för att förstärka folkhälsa
genom att minska sjukskrivningar och den
psykiska och fysiska ohälsan.

8) – Vad är partiets program för äldre-
omsorg och pensioner?
Pensionssystemet måste reformeras. Pen-
sionerna ska jämna ut köns- och klassklyftor
i stället för att som nu cementera dem. Vi 
har presenterat en rapport ”Pensioner – en 
patriarkal historia” med nya förslag på 
pensionsreformer, bland annat skrota PPM,
förnya AP-fonden och höja garantipen-
sionen. Vi vill på kort sikt:
• Höja golvet i garantipensionen till EU:s 
fattigdomsgräns.
• Att taket i pensionsinbetalningarna höjs
från 7,5 till 10 inkomstbasbelopp i syfte att
motverka utvecklingen mot allt större andel
tjänstepensioner och privata pensioner.
• Höja riktåldern för full pensionsrätt till 67
år, sedan successivt i takt med ökad livslängd.

Utvärderas och justeras vart 5:e år.
• Att direktiven till AP-fonderna skrivs om
så att investeringarna sker med respekt för
mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar
till internationella klimatmål.
• Organisatoriska förändringar samt utökat
antal vårdplatser i äldrevården. En kraftig 
ökning av riktade statsbidrag till vården.

9) – Vad ser partiet som viktigt i miljö-
politiskt hänseende?
Politiken måste anpassas till planetens 
gränser. Klimatförändringarna, förlust av
biologisk mångfald och andra miljöproblem
är allvarliga hot mot mänsklighetens 
möjligheter till en trygg, rättvis och hållbar
framtid. Roten till miljöproblemen ligger
ofta i en patriarkal, tillväxtfokuserad logik,
där människor tar sig rätten att vara herrar
över jorden i ett ohållbart ekonomiskt 
system. Därför behöver vi en ny, radikal 
politik, som på allvar utmanar dagens 
system. 

Köttskatt måste införas (där alla intäkterna
från skatten går till billigare frukt, grönt och
spannmål), flygskatten måste höjas, subven-
tionerna av fossilindustrin och flyget måste
avskaffas, och nya ekonomiska modeller 
behövs som inte baseras på konstant exploa-
tering och miljöförstörelse. Ekonomin är ett
verktyg för att skapa hållbarhet - därför kan
ekonomiska mål om tillväxt aldrig vara 
viktigare än framtida generationers möjlighet
till goda, trygga liv på en levande planet.

Urbaniseringen är i sig ett hot mot miljön.
Drygt hälften av jordens befolkning bor i
städer, men de står för en betydligt större
andel av koldioxidutsläppen. Att städer både
byggs och ständigt byggs om är förödande ur
ett klimatperspektiv.

Både de som bor i glesbygd och en majo-
ritet av de som bor i växande städer skulle
gynnas av en mer balanserad regional utveck-
ling. 

10) – Vilka åtgärder vill partiet ta till för 
att förbättra svenskarnas kosthållning?
Som vi beskriver ovan så vill vi införa en skatt
på animaliska produkter som kött, mjölk,
ägg etc. Skatten är baserad på varornas 
klimatavtryck. Intäkterna från skatten ska gå
till billigare gryn och grönsaker samt spann-
mål. 

11) – Hur ställer sig partiet till att sälja och
odla GMO-grödor i Sverige? 
Vi är tveksamt inställda till GMO då det ofta
konkurrerar ut lokala grödor och främst 
gynnar stora aktörer på marknaden. Hellre
lokalt anpassade grödor, mer vegetabilisk

livsmedelsproduktion, och bättre distri-
bution för att minska svinn.

12) – Hur vill partiet förbättra den i dag 
stökiga skolan och undermåliga utbild-
ningar?
Det största problemet med svensk skola just
nu är skolsegregationen. Därför vill Femi-
nistiskt initiativ genomföra en jämlikhets-
reform för skolan. Vi vill ersätta det fria 
skolvalet med ett skolsystem för jämlika 
livschanser. Istället för skolpeng ska vi ha
långsiktig finansiering. Vi vill också se 
upptagningsområden för skolorna som ger
social bredd i klassrummet.

13) – Hur arbetar partiet för att förbättra
svensk nationalekonomi?
En feministisk fördelningspolitik syftar till
en jämställd, jämlik och ekologiskt hållbar
ekonomisk politik. En stark välfärdsstat, 
ekonomisk trygghet för alla, internationell
solidaritet, en rättvis beskattning mellan
grupper och inkomstslag samt en transparent
skattepolitik är grundläggande principer i
vårt budgetarbete. En feministisk ekonomisk
politik omfördelar också makt och resurser
från gruppen män till gruppen kvinnor.

En förutsättning är en återställd skatt.
Skatter skapar den gemensamt hopsamlade
grund som möjliggör genomförandet av en
visionär antirasistisk feministisk politik, som
ser till helheten och ska därför utformas, för
att uppfylla målsättningarna i välfärdspoli-
tiken. Därför vill vi:
• Fasa ut skattesubventioner: Sluta omfördela
från dem som har lite till dem som har 
mycket genom jobbskatteavdrag, ränteavdrag
och RUT/ROT-avdrag.
• Införa transaktionsskatt på finansmark-
naden: För ökad finansiell stabilitet.
• Arbeta mot skatteflykt: Stäng skatteparadi-
sen. Vinster som naturen genererar ska till
viss del stanna kvar lokalt. Det skulle skapa 
starkare lokala ekonomier som i sin tur 
stimulerar lokal utveckling. 

14) – Vad anser partiet om kontanter kontra
ett kontantlöst samhälle?
Tillgång till välfärd och service ska finnas
nära där människor lever sina liv. Det berör
också bankväsendet och behoven av att ha
tillgång till kontanthantering, inte minst för
dem som är äldre. 

15) – Vilka åtgärder anser partiet vara 
viktigast för att förbättra sysselsättnings-
graden?
• 6 timmars arbetsdag! Genom en sänkning
av normalarbetstid så kommer också många
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anställas, inte minst inom offentlig sektor.
• lägre trösklar till sjuk- och arbetslöshetsför-
säkring för egenföretagare och frilansare gör
att fler kommer våga ta starta eget
• Avskrivning av studielån i glesbygd för att
göra det attraktivt för kvalificerad arbetskraft
att flytta dit. Avskrivningen skulle även gälla
för de som utbildar sig till bristyrken som
exvis elektriker, byggnadsarbetare, maskin-
förare och undersköterskor. Även geografiskt
differentierade arbetsgivaravgifter.
• En självförsörjningsgrad av livsmedel på 80
procent skulle ge fler jobb, och dessutom
vara bra för miljö och ur säkerhetssynpunkt
vid krissituationer. 

16) – Anser partiet att de lagar som styr den 
privata yttrandefriheten bör förändras på
något sätt?
Yttrandefrihet är en grundpelare i vårt demo-
kratiska samhälle och får inte rubbas, inte
minst i tider då antidemokratiska krafter
växer sig allt starkare i politiken. Vi anser att
Sverige ska följa FN-konventionen om 
avskaffandet av alla former av rasdiskrimi-
nering (CERD), och förbjuda nazistisk och
rasistisk organisering. 

Den organiserade rasismen och nazismen
utgör ett allvarligt hot mot demokratin och
innebär en begränsning av yttrandefriheten
och det offentliga rummet för alla individer
som är föremål för deras hat och våld. 

17) – Vad anser partiet om Sveriges EU-
medlemskap? Ska Sverige stanna kvar i eller
gå ur EU?
Sverige är medlem i Europeiska unionen
(EU) sedan år 1995, vi anser att vi ska 
använda de möjligheter till samarbete och
påverkan som medlemskapet i EU medför
för att öka jämställdhet och jämlikhet över-
allt i Europa och i världen och samtidigt
motverka patriarkala strukturer, rasism och
militarisering.

18) – Hur bygger vi ett Sverige där 
svenskarna kommer att vara lyckligare 
än vad de är i dag?
Vi förnyar politiken med kärleken som driv-
kraft. Vi representerar ett kraftfullt alternativ
i politiken som skingrar maktlöshet och 
skapar framtidstro. Vår vision är ett samhälle
som ser och omfamnar alla. Med ett femi-
nistiskt och antirasistiskt perspektiv för vi 
in nya maktanalyser och kunskaper och 
omfördelar resurser för att uppnå ett 
jämställt, jämlikt och hållbart samhälle – i
Sverige och globalt. Rättvisa handlar om att
se hela Sverige och alla människor som 
viktiga och värdefulla resurser. • • •

FOLKHEMMET SVERIGE
2000-Talets Vetenskaps frågor till partiet
Folkhemmet Sverige har besvarats av Leif
Lundberg, Frank Nilsson samt Björn 
Hammarsköld.

1) – Vilken politisk fråga anser partiet vara
den viktigaste i dagsläget?
Ett nytt pensionssystem som ger alla pen-
sionärer en skattefri enhetspension på 16 000
– 20 000 kronor per månad. De som har
byggt landet ska inte behöva bli fattig-
pensionärer på ålderns höst.

2) – Vilka fem frågor är de för partiet vikti-
gaste frågorna i årets valrörelse? (rangordna)
• Välfärdsfrågor med särskild inriktning på
kroniskt sjuka, pensionärer och andra svaga
grupper som idag behandlas mycket illa av
myndigheterna (i enlighet med regeringens
direktiv). Ett exempel är att de som är 
hårt drabbade av ME/CFS friskförklaras av
Försäkringskassans tjänstemän (?) och således
förlorar sin försörjning trots att de är 
oförmögna att arbeta (man justerar alltså
sjuktalen genom att friskförklara sjuka – i 
enlighet med regeringens direktiv).
• Trygghet. Barn ska vara trygga i skolan,
medborgare ska inte behöva känna otrygghet
i sin vardag och vi ska solidariskt få den 
hjälp vi behöver vid sjukdom, arbetslöshet, 
bostadslöshet eller på grund av ålderdom.
Folkhemmet Sveriges politik förverkligar
denna trygghet.
• Vård och omsorg. Hälsofrihet genom att
Integrativ Medicin införs i vården på samma
villkor som skolmedicin och ett BOT-avdrag
halverar kostnaden inom ”alternativmedi-
cin”, hos tandläkaren och hos veterinären.
• Nationellt självbestämmande. Kräver en
bankreform, utträde ur EU, neutralitet och
ett starkt försvar mot de som vill beröva oss
vår frihet och demokrati. Det krävs också en
uppdatering av konstitutionen som stärker
demokratin (folkets makt över hur riket
styrs) med bl.a. beslutande folkomröstningar
enlig schweizisk modell och återinförande av
tjänstemannaansvar. Utan lag kan land inte
byggas och denna nödvändiga genom-
gripande reform finns i bokform: ”Omstart

Sverige: ett nytt ramverk för den svenska
samhällsutvecklingen.”
• Kontrollerad immigration och en fun-
gerande integration. Folkhemmet Sverige har
en politik som tar kontroll över både immi-
gration och integration, viktigt då dagens
”öppna gränser” inte är förenligt med det
välstånd vi ofta tar för givet.

3) – Vilket är partiets recept för att bekämpa
brottslighet samt befrämja lag och ordning?
Hela rättskedjan måste revideras från grun-
den och sedan en omstart för att MINST
kunna halvera kriminaliteten på ett humant
och kostnadseffektivt sätt. Detta kan endast
extern kompetens åstadkomma och det 
kräver en annan politisk inriktning än 
dagens.
Polisen. Steg ett är att optimera användandet
av polisens befintliga resurser (där det idag
saknas management) och parallellt med detta
fördubblar vi antalet poliser fördelat på 
närpolis som ska arbeta med vardagsbrotts-
lighet och en nationell polis som bl.a. ska 
arbeta med gränskontroll, organiserad brotts-
lighet och som ska se till att ett drygt 50-tal
”no-go-zoner” avvecklas i Sverige.

Den nationella polisen tränar även natio-
nellt försvar och vid skarpt läge byter de
snabbt funktion från polis till militärt 
försvar, vilket innebär att vi under fredstid
nyttjar våra resurser för trygghet inom landet
(mot t.ex. terrorism).
Domstolar, brottsbalk och kriminalvård. De
som begår brott måste tidigt förhindras att
fortsätta på samma gång som ett frihets-
begränsande ska ske på ett uppbyggande sätt
genom utbildning och arbete i ”Junior-
samhällen” (fängelse blir det först när man
själv väljer att vägra ta lärdom).

Asylsökande som medvetet begår brott 
ska omedelbart utvisas och ett eventuellt 
fängelsestraff ska avtjänas utomlands. Det
sänder en tydlig signal till dem som är i 
begrepp att begå brott.

4) – Hur ser partiets försvarspolitik ut och
hur ser partiet på ett svenskt medlemskap i
NATO?
Sverige ska förbli neutralt och ”värdlands-
avtalet” med NATO ska sägas upp. Vi ska 
ha ett starkt eget uthålligt försvar baserat 
på allmän värnplikt för män och kvinnor. 
Utrikespolitiskt måste satsas på en politik av
alliansfrihet och neutralitet. Ingen svensk
trupp utomlands och ingen utländsk trupp 
i Sverige. Återuppbyggnad av civilförsvaret
liksom av beredskapslagren och av egen 
försörjningen av baslivsmedel. Sverige ska
återigen bli självförsörjande på baslivsmedel
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(huvudsakligen ekologiska) så att vi slipper
svälta vid en kris.

5) – Hur ser partiets invandringspolitik ut
och vilken integrationspolitik driver partiet?
Sverige ska stänga gränsen för fri invandring
tills integrationen fungerar. De som redan
har kommit in i landet ska få svar inom ett
par veckor om de får stanna eller ej (och alla 
immigranter betraktas som vuxna om inte
annat är uppenbart eller kan bevisas). De
som får avslag ska omedelbart eskorteras ut
ur landet.

De som får temporärt uppehållstillstånd
ska snabbt lära sig svenska och komma i 
riktigt arbete inom två år (eller riktig 
utbildning), annars riskerar de att deras 
uppehållstillstånd upphävs.

Första halvåret blir det intensivstudier i
svenska språket med krav på godkänt 
examensprov och under andra halvåret varvas
språkträning med praktik på en arbetsplats.
Andra året sker snabbutbildning och vali-
dering inför examen för arbeten som inte
kräver längre utbildning – man tar ”grönt
kort” som t.ex. sjukvårdsbiträde, personlig
assistent, lantbrukare, parkarbetare, hem-
vårdare, skogsarbetare, etc.

När man har befunnits tillräckligt kunnig
och lämplig (erhållit ”grönt kort”), så erbjuds
man en ”medborgartjänst” inom främst den 
offentliga sektorn och för denna tjänst erhålls
en ”medborgarlön” som ligger lägre än lönen
på den ordinarie arbetsmarknaden, men 
tillräcklig för att leva på. Det betyder att
(friska) immigranter inom två år måste bidra
till samhällsbygget.

De som inte är i riktigt arbete inom två år
riskerar att förlora sitt uppehållstillstånd. 
Avstämning sker vartannat år och efter tio 
år kan man ansöka om fullvärdigt svenskt
medborgarskap. De som begår brott (som
t.ex. våldtäkt, inbrott, narkotikabrottmiss-
handel eller vapenbrott) ska omedelbart ut-
visas och ev. fängelsestraff ska avtjänas utom-
lands (outsourcing).

6) – Hur vill partiet förändra svensk hälso-
och sjukvård? 
Landstingen ska läggas ner och den slutna
vården ska tas över av staten. Landstingen
utgör idag bara en onödig administrativ 
kostnad och de bromsar det nödvändiga 
paradigmskiftet inom vården. Om Sveriges
21 regioner och landsting avskaffades 
undviks massor med dubbelarbete, eftersom
varje landsting utreder och genomför ungefär
samma saker. En samordning skulle också 
innebära ett steg närmare jämlik sjukvård
och ett gemensamt journalsystem.

Öppenvården drivs med statliga medel 
av både offentliga och privata vårdgivare 
som kan komma från alla specialiteter, 
som kan vara allt från små enläkarmottag-
ningar till större enheter med flera vård-
medarbetare. Vi kommer att uppdatera 
ersättningsmodeller, uppföljning och kvali-
tetskontroll inom öppenvården så att pati-
enternas bästa kommer före ekonomiska
särintressen.

Som patient ska man få upplysning om
alla vårdmetoder som är tillämpliga i ditt fall,
att man kan få vård var som helst inom det
egna länet och inom EU. Resa och uppehälle
står staten för på samma sätt som landstingen
gör idag med en maxkostnad för vård, resor
och uppehälle. Vården inom EU kan väljas
fritt mellan öppen och sluten vård, privata
som offentliga vårdgivare.

Integrativ medicin och tandvård ska inte-
greras i den offentligt finansierade vården
som ska styras på ett betydligt mer effektivt
sätt (vården saknar i dag fungerande manage-
ment).

Omedelbar effekt fås genom att införa ett
BOT-avdrag som halverar kostnaden inom
”alternativmedicin” (terapeut, massör, 
homeopat, kiropraktor, m.fl.), besök hos
tandläkaren och hos veterinären. Detta 
minskar belastningen på den offentliga 
vården.

7) – Vilka partipolitiska åtgärder har partiet
på sin agenda för att förbättra folkhälsan?
Livsmedelsverket ska omedelbart fråntas 
rätten att ge ut extrema kostråd som på 
bara 20 år har fördubblat fetma och tre-
faldigat diabetes, som i sin tur lägger 
grunden till cancer, hjärt- och kärlsjukdomar,
njursjukdomar, demens, ögonsjukdomar,
nervskador, cirkulationssjukdomar som 
ofta leder till amputation, med flera andra
kost- och diabetesrelaterade sjukdomar.
Denna enkla åtgärd får stor positiv effekt på
folkhälsan.

Integrativ medicin och BOT-avdrag gör
att vi mer effektivt kan behandla kroniska
sjukdomar som skolmedicinen i dag inte 
klarar av (skolmedicinens förtjänst ligger
främst som akutmedicin).

8) – Vad är partiets program för äldre-
omsorg och pensioner?
En bra enhetspension till alla, särskilt boende
vid behov, tillgång till integrativ medicin, 
naturlig god mat och tillskott som stärker
immunförsvaret (i stället för dagens piller-
trillande som utarmar och dödar i förtid).

9) – Vad ser partiet som viktigt i miljö-
politiskt hänseende?
Ett ekologiskt lantbruk och att vi säger nej
till GMO – samt att vi inte släpper ut gifter
och kemikalier. Även strålning från mobil-
master har en stor negativ inverkan på djur
och miljön, varför vi vill förbjuda Wi-Fi och
mobiler i skolan under lektionstid (det har
man gjort i Frankrike).

10) – Vilka åtgärder vill partiet ta till för att
förbättra svenskarnas kosthållning?
Livsmedelsverket ska sluta ge ut vilseledande
och hälsovådliga kostråd. LCHF ska erbjudas
alla inom den offentliga sektorn (skolor, sjuk-
vård, äldreomsorg) precis som vegetarianer
erbjuds sin kost. LCHF är den kost som 
enligt Socialstyrelsen förebygger diabetes och
övervikt och som t.o.m. är granskad och 
godkänd för behandling av diabetes och
fetma inom vården.

11) – Hur ställer sig partiet till att sälja och
odla GMO-grödor i Sverige? 
GMO ska helt förbjudas i Sverige och det
gäller både grödor och animalier. Gäller även
animalier uppfödda på GMO-foder oavsett
var djuret vuxit upp. Vi ska även undvika
genmanipulerade ingredienser som t.ex. 
ystenzym i ost (konstgjort löpe som fram-
ställts med hjälp av GMO-teknik).

12) – Hur vill partiet förbättra den i dag 
stökiga skolan och undermåliga utbild-
ningar?
Statens ska ta över styrningen och ansvaret
för skolan. Ordning, reda och trygghet är 
en förutsättning för inlärning. Det behövs
mer fokus på kunskaper och mindre på 
vilseledande pedagogik. Stökiga elever ska
tillåtas gå i mindre klasser där de fungerar
bättre och då stör de inte heller andra elever.
All form av mobbning ska omedelbart 
hanteras av externa resurser med mandat 
att agera. Det ska råda nolltolerans mot 
mobbing.

13) – Hur arbetar partiet för att förbättra
svensk nationalekonomi?
En bankreform ska genomföras där bankerna
fråntas rätten att skapa pengar. Rätten ska
överföras till en statlig kedja av banker som
tillhandahåller alla typer av banktjänster över
hela landet, även kontanthantering. I och
med att staten själv skapar pengarna bildas
ingen statskuld och räntor på denna. Stora
statliga projekt för återuppbyggnad av landet
kan då utföras utan skattehöjningar. De kost-
samma krigsäventyren utomlands avslutas
och soldaterna tas hem. Vi ska även lämna
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det kostsamma EU-projektet. Om de privata
bankerna kommer på obestånd ska de sättas
i konkurs, inte lösas ut.

Nationalekonomin förbättras också med
en förbättrad folkhälsa och en väl fungerande
skola så att vi kan konkurrera om framtida
kunskapsjobb. 

Även trygghet, en god miljö och bra 
företagsklimat är viktiga konkurrensmedel
om morgondagens arbetstillfällen.

14) – Vad anser partiet om kontanter kontra
ett kontantlöst samhälle?
Bankerna vill göra alla pengar digitala för att
få fullständig kontroll av spararnas pengar.
Alla banker ska åläggas att hantera kontanter
och om inte detta följs, ska bankens tillstånd
dras in.

15) – Vilka åtgärder anser partiet vara 
viktigast för att förbättra sysselsättnings-
graden?
En bankreform enligt vårt förslag, med stora
statliga satsningar på återuppbyggnad av det
som privatiseringarna rivit ned, kommer att
ge full sysselsättning. Det är den verkliga 
arbetslinjen. Vi ska också skapa ett företags-
klimat som gör att privata företag väljer att
etablera sig i Sverige.

16) – Anser partiet att de lagar som styr den 
privata yttrandefriheten bör förändras på
något sätt?
Dagens lag om ”hets mot folkgrupp” ska t.ex.
avvecklas i sin nuvarande form då den 
används för att underminera vår yttrande-
frihet, pressfrihet och mötesfrihet (vilket är
mycket allvarligt).

Istället vill vi upprätta en demokratienhet
(DEMO) som ska bevaka att demokratins
hörnstenar i form av yttrandefrihet, press-
frihet och mötesfrihet inte inskränks eller 
undermineras. Vi kan inte ha högt uppsatta
personer inom det offentliga som är ”anti-
demokratiska” i sin tjänsteutövning.

17) – Vad anser partiet om Sveriges EU-
medlemskap? Ska Sverige stanna kvar i eller
gå ur EU?
Sverige bör så snart som möjligt lämna EU
(ett EU som inte alls styrs av EUs med-
borgare).

18) – Hur bygger vi ett Sverige där 
svenskarna kommer att vara lyckligare 
än vad de är i dag?
Genom att rösta på Folkhemmet Sverige i
riksdagsvalet, såklart! Vem annars? • • •

KRISTDEMOKRATERNA
2000-Talets Vetenskaps frågor till partiet
Kristdemokraterna har besvarats av Tova
Nilsson som är kommittéhandläggare på
Kristdemokraternas riksdagskansli.

1) – Vilken politisk fråga anser partiet vara
den viktigaste i dagsläget?
Krisen i vården. Att kapa vårdköerna som in-
nebär stort lidande, sjukdomar som förvärras
och minskad överlevnadschans. Vårdköerna
har fördubblats sedan 2014. Vi vill återinföra
kömiljarden för att korta vårdköerna och att
staten får huvudansvar för sjukvården så att
alla får en högkvalitativ, effektiv och jämlik
vård.

2) – Vilka fem frågor är de för partiet vikti-
gaste frågorna i årets valrörelse? (rangordna)
• Staten ska få huvudansvar för sjukvården
• Avskaffa pensionärsskatten och införa en
äldreboendegaranti
• Vi vill ha 10 000 fler poliser
• Föräldrar, och inte staten, ska bestämma 
- nej till kvotering av föräldraförsäkringen
• Integration från dag ett genom ett asyl-
program med krav på svensk- och samhälls-
undervisning samt arbete.

3) – Vilket är partiets recept för att bekämpa
brottslighet samt befrämja lag och ordning?
Kristdemokraterna vill öka resurserna till 
polisen för att klara upp fler brott. Vi har 
föreslagit 10 000 fler poliser. Vi vill höja
straffsatserna. Vi vill se en nolltolerans mot
vardagsbrott med krafttag mot inbrott. Det
förebyggande arbetet måste prioriteras för att
så tidigt som möjligt stoppa unga som 
hamnat på glid.

4) – Hur ser partiets försvarspolitik ut och
hur ser partiet på ett svenskt medlemskap i
NATO?
Resurserna till försvaret måste öka. Krist-
demokraterna vill att Sverige satsar 2 procent
av BNP på försvarsbudgeten. Pengarna ska
bland annat användas till att fördubbla

armén. Vi vill också gå med i Nato. Detta
krävs för att den svenska försvarsmakten ska
ha en sådan organisation och omfattning att
den kan försvara Sverige, samverka och verka
krigsavhållande vid säkerhetspolitiska kriser
i närområdet. Försvaret ska också utföra 
insatser utanför närområdet då det främjar
freden.

5) – Hur ser partiets invandringspolitik ut
och vilken integrationspolitik driver partiet?
Kristdemokraterna värnar om asylrätten. Vi
vill upprätta asylansökningsområden för 
att förbättra och snabba upp asylansöknings-
processen. Den som får asyl i Sverige ska få
tillfälligt uppehållstillstånd med rätt till 
familjeåterförening. Integrationen måste ske
från dag ett. Alla asylsökande ska genomgå
ett asylprogram med krav på svenskunder-
visning, samhällsorientering och arbete. De
som får uppehållstillstånd ska snabbt etablera
sig i samhället. De som saknar skyddsskäl 
ska utvisas snabbare.

6) – Hur vill partiet förändra svensk hälso-
och sjukvård? 
Vi satsar 27,5 miljarder mer än regeringen på
vård och omsorg under 2018-2020. Vi vill
återinföra kömiljarden för att kapa vård-
köerna och stärka rätten att få god vård i tid.
Staten måste ta huvudansvaret för sjukvården
för att alla - i hela landet - ska få tillgång 
till högkvalitativ vård. Vi stärker primär-
vården för att öka tillgängligheten genom
mer flexibla öppettider på kvällar och helger
– akuten avlastas och resurser styrs till dem
med störst behov.

7) – Vilka partipolitiska åtgärder har partiet
på sin agenda för att förbättra folkhälsan?
Vi vill ha mer idrott i skolan och vi vill 
uppmuntra till ökad motion i vardagen
genom en bättre infrastruktur som gör det
tryggt och säkert att gå och cykla.

8) – Vad är partiets program för äldreom-
sorg och pensioner?
Vi vill ta bort pensionärsskatten helt och 
införa en äldreboendegaranti där alla över 85
år ska kunna välja om de vill bo i ett anpassat
boende utan någon biståndsbedömning. Alla
äldre ska ha rätt till hemsjukvård och äldre-
samtal för att öka trygghet och en god vård
och omsorg. Vi vill också införa hem-
tagningsteam som ökar tryggheten vid 
hemgång efter en sjukhusvistelse samt 
begränsa antalet olika personer som äldre
möter i hemtjänsten.
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9) – Vad ser partiet som viktigt i miljö-
politiskt hänseende?
Hejda klimatförändringen. Rädda Östersjön.
Fasa ut giftiga ämnen ur vår vardag.

10) – Vilka åtgärder vill partiet ta till för att
förbättra svenskarnas kosthållning?
Kristdemokraterna anser att information och
kunskap är grundläggande för en bättre folk-
hälsa. Skola, vård och myndigheter ska bidra
till att höja kunskapsnivån om kost och dess
påverkan på hälsan. Vi vill se ett förstärkt 
förebyggande arbete i primärvården, vilket 
innebär stöd till bättre egenvård och stöd 
till ett friskare liv. Kristdemokraterna anser
vidare att det är viktigt med tydlig innehålls-
deklaration och ursprungsmärkning av livs-
medel så att konsumenterna kan göra
medvetna val. Vi föreslår också att en ut-
redning ser över flera möjliga vägar för att
främja förutsättningarna för hälsosamma
matvanor och fysisk aktivitet och i för-
längningen för en förbättrad folkhälsa.

11) – Hur ställer sig partiet till att sälja och
odla GMO-grödor i Sverige? 
Vetenskapliga utvärderingar ska vara väg-
ledande för vilka grödor som ska få odlas och
säljas.

12) – Hur vill partiet förbättra den i dag 
stökiga skolan och undermåliga utbild-
ningar?
Extra resurser och fler vuxna i skolan genom
skolpeng till skolor i utsatta områden. Fler
speciallärare och lärare i svenska som andra-
språk. Utbyggd elevhälsa. Nationell expert-
grupp för utsatta skolor. Stäng dåliga skolor.
Nära samarbete skola – polis för att kunna 
ingripa i tid när en elev hamnar snett.

13) – Hur arbetar partiet för att förbättra
svensk nationalekonomi?
Kristdemokraterna vill genomföra reformer
för att sänka jobbtrösklar och sänka skatten
för jobb och underlätta företagande. Bara 
så kan resurser tillföras den gemensamma
välfärden. Medborgarna ska kunna lita på att
centrala välfärdsfunktioner fungerar. Man
ska få vård i tid. Äldre som vill ska snabbt 
få plats i äldreboende. Rättssystemet ska för-
stärkas. Vi måste styra hur våra gemensamma
resurser används genom att prioritera och
välja bort sådant som inte är nödvändigt. Vi
vill stoppa slöseriet inom statens finanser och
många kommuner.

14) – Vad anser partiet om kontanter kontra
ett kontantlöst samhälle?
Ett väl fungerande samhälle måste kunna 

erbjuda sina medborgare flera olika betal-
ningsmöjligheter. Den informationstekniska
utvecklingen mot nya betalningssätt ska 
välkomnas, men inte till priset av att en 
stor grupp medborgare ställs utanför. Vi vill
att betalningssystemet ska säkerställa, att
kontanter även fortsatt ska kunna användas
i alla delar av landet och av grupper som inte
kan använda sig av elektroniska betalnings-
lösningar.

15) – Vilka åtgärder anser partiet vara 
viktigast för att förbättra sysselsättnings-
graden?
Vi vill sänka trösklarna in på arbetsmark-
naden. Därför föreslår vi Inträdesjobb som
anställningsform, för unga och nyanlända,
med en lägre ingångslön och slopad arbets-
givaravgift. Dessutom vill vi sänka skatten för
utsatta grupper för att göra det lönsamt att
ta ett jobb. Det är företagen som skapar jobb
och därför måste vi ta bort regelkrångel,
sänka arbetsgivaravgifter och göra LAS mer
flexibel.

16) – Anser partiet att de lagar som styr den 
privata yttrandefriheten bör förändras på
något sätt?
Nej, vi har inga sådana förslag.

17) – Vad anser partiet om Sveriges EU-
medlemskap? Ska Sverige stanna kvar i eller
gå ur EU?
Sverige ska vara kvar i EU, men EU-sam-
arbetet ska användas på rätt sätt. Gränsöver-
skridande utmaningar ska lösas tillsammans,
men allt ska inte beslutas i Bryssel, utan 
ländernas olikheter måste respekteras och 
beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå.

18) – Hur bygger vi ett Sverige där 
svenskarna kommer att vara lyckligare 
än vad de är i dag?
Vi står för en politik som bygger samhället
underifrån, genom att ge förutsättningar 
snarare än att styra. Vi har också ett perspek-
tiv om att politiken har sina gränser, att 
människor kan och vill bestämma själva över
sina liv i större utsträckning. Vi tror att
trygga familjer skapar trygga barn och ett
gott samhälle. Vi vill därför stödja familjer
att kunna göra egna val. Vi står för valfrihet
för familjer samt i vård och skola. • • •

MILJÖPARTIET
2000-Talets Vetenskaps frågor till Miljö-
partiet har besvarats av Magnus Lindgren
på Miljöpartiet de grönas riksdagskansli.

1) – Vilken politisk fråga anser partiet vara
den viktigaste i dagsläget?
Mycket kan bli bättre, men våra viktigaste
prioriteringar är följande:
• Att ställa om samhället för en hållbar fram-
tid. Vi vill att vi ska ha förnybar energi istället
för kärnkraft och kolkraft, att det ska bli 
enklare och billigare att åka höghastighetståg
istället för att flyga, och att vi släpper ut
mindre gifter i naturen genom industri och
livsmedelsproduktion.   
• Att göra att alla elever kan få en bra skol-
gång. Vi vill att lärarna ska få mer tid med
varje elev och få uppskattning och bra lön för
det arbete de gör, och att färre elever går till
skolan med en klump i magen på grund av
stress eller mobbning.
• Att fler ska få en trygg framtid i Sverige. Vi
vill att människor med asylskäl ska ha lättare
att få sina asylskäl prövade och slippa ta 
gummibåtar över Medelhavet, vi vill rusta 
de svenska välfärdssystemen så att vi kan ta
emot fler människor.

2) – Vilka fem frågor är de för partiet vikti-
gaste frågorna i årets valrörelse? (rangordna)
På vår kongress i maj kommer vi att fastställa
våra priofrågor inför årets val. Kongresshand-
lingarna hittar du här: https://www.mp.se

/just-nu/valmanifestförslag-2018

3) – Vilket är partiets recept för att bekämpa
brottslighet samt befrämja lag och ordning?
Regeringen har gjort mycket på området,
t.ex. tillförs 7,1 miljarder till polisen i höstens
budget (och flera större satsningar på polisen
har också gjorts under mandatperioden),
skärpta straff för skjutvapen och explosiva
varor, 13 000 nya vuxna har anställts i skolan
och särskilda satsningar har gjorts på skolor
i utsatta områden, ett särskilt stöd för att 
renovera miljonprogramsområden har införts
osv. Regeringen ser också över skärpta straff
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för attacker mot blåljuspersonal och tydligare
ungdomspåföljder. Det är några exempel på
vad som görs, men sannolikt behöver mycket
mer göras.

Samtidigt är bilden komplexare än man
kanske ibland kan få intryck av. Andelen som
arbetar i utanförskapsområden har ökat 
på senare år och andelen som uppbär eko-
nomiskt bistånd har minskat över tid.

Vi i Miljöpartiet har alltid i första hand
trott på långsiktiga och förebyggande åt-
gärder för att komma tillrätta med sociala
problem och kriminalitet. 

Även om fler poliser och bättre påföljder
för unga behövs här och nu är det inte det
som i längden hindrar unga att hamna i 
kriminalitet, ger hopp och framtidstro i
slitna miljonprogramsområden eller gör att
fler går ur skolan med ofullständiga betyg.
Bara genom att stärka skolan så att den håller
en bra kvalitet överallt, genom att se till att 
det finns jobb och att arbetsmarknaden är 
inkluderande, genom att erbjuda ungdomar
på glid andra alternativ genom idrotten, 
föreningslivet, skolan och lokalsamhället och
genom att erbjuda andra ideal än krimi-
nalitetens machoism skapar vi långsiktigt
hållbara lösningar.

Under förra sommaren presenterade stats-
ministern också ett långsiktigt reform-
program för att minska segregationen. 
Reformprogrammet kommer att sträcka sig
mellan åren 2017 och 2025 och fokuserar 
på fem politiska områden:
• Bekämpa brottsligheten
• Knäcka långtidsarbetslösheten
• Lyfta skolorna och elevernas resultat
• Stärka samhällsservicen och minska bo-
stadssegregation och trångboddhet
• Stödja civilsamhället och arbetet för demo-
kratiska värderingar

Här går det att läsa mer om regeringens 
arbete för ökad trygghet: http://www.

regeringen.se/regeringens-politik/tre-ar-in-i-

mandatperioden/trygghet-och-forsvar--tre-ar-

in-i-mandatperioden/

4) – Hur ser partiets försvarspolitik ut och
hur ser partiet på ett svenskt medlemskap i
NATO?
Miljöpartiet vill inte gå med i Nato. Vi anser
att den svenska neutralitetspolitiken och 
alliansfriheten har tjänat Sverige väl i snart
200 år. Vår säkerhetspolitik finner inte 
bara stöd i en ideologisk övertygelse om att
fred inte bara är målet, utan även vägen dit. 
Miljöpartiet arbetar för nedrustning och är
övertygade om att fler vapen inte leder till
fred. Nato-medlemmar måste arbeta för mi-
litär upprustning – tvärtemot vad vi tror på.

Det starkaste argumentet emot ett svenskt
Natomedlemskap är ändå kärnvapnen.
Bland Natos medlemmar finns det ett antal
kärnvapenstater och en gemensam kärn-
vapendoktrin. Som Nato själv uttrycker det:
”Den största säkerhetsgarantin för de allie-
rade består av alliansens strategiska kärnva-
penstyrkor”. För Miljöpartiets vidkommande
omöjliggör detta ett svenskt Nato-medlem-
skap.

5) – Hur ser partiets invandringspolitik ut
och vilken integrationspolitik driver partiet?
Här kan du hitta info:  https://www.mp.se/

politik/migration-och-lika-ratt

6) – Hur vill partiet förändra svensk hälso-
och sjukvård? 
Här kan du hitta info: https://www.mp.se/

politik/halso-och-sjukvard

7) – Vilka partipolitiska åtgärder har partiet
på sin agenda för att förbättra folkhälsan?
Under miljöpartiets tid i regering har vi dri-
vit en aktiv folkhälsopolitik. Regeringen har
satt upp ett ambitiöst mål om att överbrygga
de påverkbara skillnader i hälsa som finns
mellan olika grupper i samhället över en ge-
neration. Som en del i detta arbete har vi till-
satt en stor utredning - Kommissionen för
jämlik hälsa – som haft till uppgift att lämna
förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i
samhället minskar, samt satt upp nya delmål
för folkhälsopolitiken och tydliggjort an-
svarsfördelningen för folkhälsoarbetet på na-
tionell nivå. Vi har antagit en ny strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
politiken, samt presenterat lagstiftning som
ytterligare ska begränsa tobaksrökningens
skadeverkningar, bland annat genom ett 
utökat rökförbud. Regeringen har ställt sig
bakom målet om ett rökfritt Sverige till år
2025.

Miljöpartiet vill att folkhälsa ska genom-
syra politiken i större utsträckning än idag.
Det handlar om att öka kunskapen om vad
som främjar hälsa och se till att alla politiska
beslut styr mot bättre folkhälsa. Vi vill ge
landstingen ett tydligare mandat att sam-
ordna det sjukdomsförebyggande arbetet.

I dag finns det stora skillnader i folkhälsa,
inte minst mellan de som tjänar mycket och
de som tjänar lite. Därför är en aktiv för-
delningspolitik, som minskar klyftorna i 
samhället, en central del i Miljöpartiets folk-
hälsoarbete.

Miljöpartiet vill:
• införa en folkhälsolag för att ytterligare 
tydliggöra det strategiska arbetet för ett 
socialt hållbart samhälle
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• se över ersättningssystemen i sjukvården så
att de styr mot ett långsiktigt hälsoarbete i
större utsträckning än idag
• förbjuda transfetter i mat
• öka andelen vegetariska rätter i offentlig
sektor
• förbättra människors livsmiljö, exempelvis
genom att minska de skadliga partiklarna i
stadsluften och förbjuda en rad miljögifter
• att alkohol- och tobakspolitiken ska vara
fortsatt restriktiv. Goda behandlingsmöjlig-
heter ska erbjudas för alkoholmissbruk
• satsa på hälsofrämjande miljöer genom att
underlätta för sociala aktiviteter, utom-
husvistelse och vardagsmotion där männi-
skor lever, arbetar, studerar eller leker.

8) – Vad är partiets program för äldreom-
sorg och pensioner?
Här kan du hitta info: https://www.mp.se/

politik/aldrepolitik

9) – Vad ser partiet som viktigt i miljö-
politiskt hänseende?
Här kan du hitta info: https://www.mp.se/

politik/miljo

10) – Vilka åtgärder vill partiet ta till för att
förbättra svenskarnas kosthållning?
Se svaret under frågan om folkhälsa (fråga 7).

11) – Hur ställer sig partiet till att sälja och
odla GMO-grödor i Sverige? 
Användandet av genetiskt modifierade växt-
utsäden eller avelsdjur, GMO, för med sig
nya typer av risker. All eventuell användning
av GMO måste därför styras av försiktighets-
principen.

Vi lever dock i en värld där befolkningen
ökar snabbt och där resurserna blir allt 
knappare. I en sådan situation kan inte ett
modernt parti helt utgå ifrån gamla dogmer,
utan måste ta till sig forskning. GMO kan
både vara positivt och negativt, det viktigaste
är att vi ökar vår kunskap på området.

12) – Hur vill partiet förbättra den i dag 
stökiga skolan och undermåliga utbild-
ningar?
Under mandatperioden har Miljöpartiet 
arbetat hårt för att skapa en jämlik skola. Vi
har gjort miljardsatsningar på extra resurser
till utsatta skolor, höjda lärarlöner och ökad
lärartäthet, specialpedagogik och minskad
administration. Vi tror att vägen till en god
skolmiljö börjar med närvarande lärare som
har tid för sina elever och som inte bränns 
ut på jobbet. Vi vill skapa en svensk skola 
där alla får chansen att växa, det gäller även
"stökiga" elever. Men självklart ska ingen
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elevs beteende påverka någon annan elevs
lärmiljö negativt. Vi tror som sagt att det 
viktigaste för att uppnå en god skolmiljö 
är närvarande vuxna.

På myndighetsnivå tror vi att vi måste
möjliggöra för elever, lärare och föräldrar att
anmäla en negativ skolmiljö också innan 
omfattande kränkande behandling och 
trakasserier uppstår. I dag anmäls skolor 
när mobbningen redan kan vara omfattande.
Vi vill förändra barn- och elevombudets roll
för att möjliggöra uppsökande stödinsatser
för att förebygga och åtgärda kränkningar
och trakasserier. Dessutom behöver skollagen
och diskrimineringslagen harmoniseras så att
det inte finns några juridiska oklarheter i 
frågan.

Dessutom anser vi att skollagen och 
diskrimineringslagen behöver harmoniseras
och olika myndigheters uppdrag förtydligas
gällande vem som har ansvar för att stötta
skolan i såväl det förebyggande som det 
åtgärdande arbetet.

I den här artikeln sammanfattar vi vad 
regeringen gör för att motverka mobbning:
h t t p : / /www. r ege r i ngen . se / deba t t a r t i k

lar/2015/11/nu-tar-vi-ett-samlat-grepp-mot-

mobbning2/

13) – Hur arbetar partiet för att förbättra
svensk nationalekonomi?
Här kan du hitta info: https://www.mp.se/

politik/ekonomi-och-skatter

14) – Vad anser partiet om kontanter kontra
ett kontantlöst samhälle?
Många har fortfarande ett behov av att
kunna använda kontanter. Det gäller särskilt
pensionärer, nyanlända och funktions-
nedsatta. Detta behov kommer att fortsätta
finnas och övergången till ett samhälle med
allt mindre kontanter måste därför ske i 
en takt så att ingen lämnas efter.

Idag görs fyra av fem köp elektroniskt eller
med kreditkort. Digitala betaltjänster är 
på flera sätt någonting positivt. För många 
innebär digitala lösningar att det blir enklare
att handla eller betala räkningar. Med mindre
kontanter i omlopp minskar också riskerna
för svartarbete, rån och ekonomisk brottslig-
het som till exempel penningtvätt eller finan-
siering av terrorism.

Men alla vill eller kan inte använda sig av
digitala sätt att betala. Många har fortfarande
ett behov av att kunna använda kontanter.
Det gäller särskilt pensionärer, nyanlända
och funktionsnedsatta. Detta behov kommer
att fortsätta finnas och övergången till ett
samhälle med allt mindre kontanter måste
därför ske i en takt så att ingen lämnas efter.

I dag ser vi hur många bankkontor slutar
att erbjuda sina kunder möjligheten att sätta
in och ta ut kontanter. Det finns skäl att vara
bekymrad över den utvecklingen. Regeringen
har därför bjudit in representanter för 
banksektorn till diskussioner under hösten
om vad som krävs för att trygga människors
tillgång till kontanter.

Vi förutsätter att bankerna tar sitt ansvar
i frågan och ser till att deras kunder kan 
fortsätta använda kontanter.

Till hösten kommer regeringen att tillsätta 
en parlamentarisk utredning av det penning-
politiska ramverket och riksbankslagen. 
Utredningen kommer få i uppdrag att se över
Riksbankens ansvar för kontanthanteringen.

Utöver detta har Länsstyrelserna fått i
uppdrag att trygga tillgången till betaltjänster
på de orter där behovet inte tillgodoses av
marknaden. Som en del i uppdraget har 
länsstyrelserna etablerat betaltjänstombud
där man kan betala räkningar, ta ut pengar
eller lämna dagskassor. I dag finns statligt 
finansierade betaltjänstombud på 17 orter i
åtta län.

Länsstyrelsen och Vinnova har även inlett
en innovationsupphandling för att ta fram
nya lösningar som underlättar för personer
att använda sig av digitala betaltjänster. 
Runtom i landet arbetar organisationer som
till exempel PRO med utbildningar som gör
det lättare för människor att använda sig av
digitala sätt att betala.

I ett samhälle med allt mindre kontanter
är det viktigt att öka kunskapen om de 
digitala lösningarna. Men vi måste se till att
de som vill använda sig av kontanter fortsatt
ska kunna göra det. Här behöver samhällets
olika aktörer, inte minst bankerna, ta gemen-
samma tag för att trygga medborgarnas 
tillgång till kontanter.

15) – Vilka åtgärder anser partiet vara 
viktigast för att förbättra sysselsättnings-
graden?
Alla politiker är nog överens om att vi vill ha
en låg arbetslöshet där de som kan jobba får
jobba. Det är när det gäller vägen dit som 
vi skiljer oss åt. Högerpartierna diskuterar 
exempelvis nu sänkta ingångslöner för unga
och nyanlända för att de ska kunna ta första
steget in på arbetsmarknaden. Det tycker
inte Miljöpartiet är en god idé. Det är genom
kraftfull arbetsmarknadspolitik som vi löser
arbetslösheten, inte genom sänkta löner som
drabbar den anställda.

En av regeringens viktigaste frågor har
varit att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Arbetslösheten bland unga har minskat 
kraftigt, och 2017 är den på sin lägsta nivå

på 14 år. Miljöpartiet vill förbättra ungas
möjligheter att komma in på arbetsmark-
naden och skapa nya jobb för unga. Det 
viktigaste är att ge unga som saknar full-
ständiga gymnasiebetyg möjlighet att skaffa
detta genom flexibla utbildningsvägar och
bättre möjligheter till praktik. Vi vill skapa
”Startcentraler”, där unga arbetslösa kan få
individuell hjälp från dag ett. Vi vill också
utöka kommunernas ansvar för unga arbets-
lösa i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Kommunerna ska ha aktivitetsansvar för
unga arbetslösa upp till 25 år och ges resurser
för det. Norrköping är ett exempel där 
kommun och Arbetsförmedling har samar-
betat för att minska ungdomsarbetslösheten.
I regering har vi tillsatt en delegation som ska
verka för att arbetsmarknadspolitiska insatser
mot ungdomsarbetslöshet får större genom-
slag på lokal nivå. Ett resultat av delega-
tionens arbete hittills är att 287 av landets
290 kommuner har skrivit överenskommel-
ser tillsammans med Arbetsförmedlingen om
att gemensamt minska ungdomsarbetslös-
heten.

För att minska ungdomsarbetslösheten har
regeringen också infört en 90-dagarsgaranti
för ungdomar. 90-dagarsgarantin innebär en
bortre gräns för hur länge en arbetslös person
kan vara arbetslös innan hon eller han 
erbjuds ett arbete, en utbildning eller en 
insats som leder till arbete eller studier.

16) – Anser partiet att de lagar som styr den 
privata yttrandefriheten bör förändras på
något sätt?
Nej, inte i nuläget. 

17) – Vad anser partiet om Sveriges EU-
medlemskap? Ska Sverige stanna kvar i eller
gå ur EU?
Miljöpartiet var emot inträde i EU och drev
länge på för att vi skulle gå ur. För några år
sedan släppte vi dock kravet på utträde. Nu
har vi varit med så pass länge och vill istället
göra det bästa av vårt medlemskap. Miljö-
partiet är kritiskt till att EU har för mycket
makt, samtidigt driver vi på för att förbättra
EU.

I dag är EU alltför ofta präglat av stor-
maktsdrömmar, militarisering och krav 
på ökad centralisering av makten till EU.
Miljöpartiet kräver att EU ska bli mycket
bättre och tvekar inte att säga ifrån när EU
tar steg i fel riktning. Vi gröna vill motverka
EU:s demokratiska brister och minska EU:s
makt över medlemsländerna.

Samtidigt är samarbete alltid bra och i 
frågor som t.ex. klimatfrågan är det bra med
en större, gemensam röst. Det är särskilt 

Valet�2018

2000-Talets Vetenskap 2 / 2018



19

viktigt nu. I det inledande kapitlet i vårt EU-
valmanifest skrev vi om hur vi vill se EU i
framtiden: https://www.mp.se/forandra-europa-

rosta-gront

18) – Hur bygger vi ett Sverige där 
svenskarna kommer att vara lyckligare 
än vad de är i dag?
De frågor som är Miljöpartiets viktigaste 
frågor, klimat- och miljöfrågorna, påverkar
framtiden och hur vi upplever den oerhört
mycket. Om vi fortsätter att förstöra klimatet
får vi svårt med livsmedelsförsörjning, med
dricksvatten och många miljoner människor
kommer att tvingas på flykt. Det leder i sin
tur till konflikter. Med Miljöpartiet vid 
makten kan sådana konsekvenser undvikas.
Vi tror att människor är som lyckligast i ett
samhälle där människor lever i samklang
med varandra, djuren och naturen, och där
vi tar hand om varandra och vår omgivning.
Därför vill vi se ett grönt och hållbart 
samhälle med öppna gränser. • • •

Förändringar sedan riksdagsvalet 2014

Svensk blockpolitik har mer eller mindre 
spelat ut sin roll. Sverigedemokraterna har
i Riksdagen manifesterat sig som våg-
mästare, vilket gör det mycket svårt för
valsegrarna att regera landet. Svensk poli-
tik har således blivit svag, i marknadens
och andra länders ögon. Att inte få majo-
ritet i Riksdagen medför nämligen att 
det blir svårt att få majoritetsbeslut som
stödjer såväl budgeten som andra riksdags-
propositioner.

Det är just nu, som vanligt, mycket jämnt
mellan de två blocken. I väljarsympatier har
dock vågmästarpartiet Sverigedemokraterna
ökat en hel del under det senaste året och har
för närvarande vind i seglen tack vare alla de
politiska frågor som handlar om invandring. 

Trots en het invandringsdebatt så är det
faktiskt hälso- och sjukvårdsfrågan som före-
faller vara den viktigaste i nuläget. Om den
kan fortsätta att vara det så finns det möjlig-
heter för de små sjukvårdsinriktade partierna
att få en hel del röster i riksdagsvalet. De
stora partierna saknar nämligen en politik för
att utveckla sjukvården med hjälp av andra
metoder än de som för närvarande används
av landsting och regioner. Homeopater, 

homiatriker, zonterapeuter och annan icke
legitimerad vårdpersonal behövs i den 
moderna sjukvården, eftersom deras metoder
är ofarliga, ofta leder till bot och lindring
samt är kostnadseffektiva, eftertraktade och
efterfrågade av många patienter. Den offent-
liga sjukvården måste först och främst basera
sin vård på risk-nytta-kalkyler och på ett 
adekvat och vetenskapligt sätt utvärdera
andra metoder än sina egna. Det är framför-
allt genom denna typ av frågor som de
mindre partierna kan vinna väljarnas röster.

Valet�2018

Socialdemokraterna, Nya Moderaterna och Sverigedemokraterna har liksom Vänsterpartiet en trygg position
inför riksdagsvalet. Centerpartiets senaste yttranden i invandrarfrågan riskerar dock att decimera partiets
väljarantal. Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ligger farligt nära 4-procentsspärren och riskerar
därmed att inte få några riksdagsplatser. En valsamverkan mellan Liberalerna och Kristdemokraterna skulle
kunna trygga framtida riksdagsplatser. Feministiskt Initiativ, liksom flera andra mindre partier, fortsätter
att jaga väljare för att komma över den förrädiska 4-procentsspärren.

I jämförelse med valet år 2014 har Sverigedemokraterna ökat sin väljarandel mest. Även Vänsterpartiet har
fått en hel del fler sympatisörer sedan katastrofvalet 2014. Socialdemokratin har tappat en sjättedel av sina
väljare sedan det förra valet. En del av nedgången förklarar många bedömare med att Stefan Löfven i ett
flertal frågor och fall har gjort bort sig ordentligt.

Migrationspolitiken förefaller just nu vara
den näst viktigaste frågan efter hälso- och
sjukvårdsfrågan. En kvalificerad gissning blir
att många partier kommer att mer och 
mer fokusera på politiska diskussioner om
invandringen, eftersom den just nu är en 
högprioriterad fråga bland gemene man.

och ekonomisk recession är överhängande
och den svenska sjukvården håller på att rasa
samman totalt.

Text:�Michael Zazzio

Foto: Wikimedia�Commons,�Johannes Jansson 

Diagrammen :�Val digital

Frågor som integration, ”lag och ordning”,
skola samt miljö följer tätt efter invandrings-
frågan. Även dessa frågor kan komma att bli
centrala under årets valrörelse.

En bedömning

Jag tror att det kommande valet kommer att
bli ett val där vi åter får två block som inte
uppnår någon egen majoritet. Därmed blir
det stora problem med att regera Sverige.
Sverige behöver politisk stabilitet, i synnerhet
nu, när risken för en stundande finanskrasch
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