
 

DEN ROMANTISKA IDEOLOGIN

En ideologisk pamflett för ett skönare framtida Sverige grundat på 

INDIVIDUALISM – FEMINISM – EKOLOGISM - SOCIALISM 



Den romantiska ideologin 

För ett nytt, varmare och tryggare Sverige

Denna  lilla  pamflett  är  ett  utkast  till  ideologiskt  program för  ett  framtida  Sverige  grundat  på

Romantisk ideologi. Romantikens ideal handlar om att hylla kärlek, skönhet, känsla, humanism,

feminism, individualism och skapande, och om att värna våra band till naturen och till vår historia. I

en värld där mycket idag är grå, kall yta går Romantiken istället på djupet i människan och tar

ställning.  För  människan  kan  inte  leva  av  bröd  allena.  Människan  behöver  andlighet  och

samhörighet. Vi behöver mer skönhet, fantasi och känsla – och framförallt behöver vårt samhälle

mer kärlek. Kärlek människor emellan, men även kärlek gentemot naturen, djuren och vårt hemland

och kultur. Sverige av idag är kallt och hårt – liksom världen i stort. Och det är dags nu att vi åter

står upp för den gamla nordiska traditionen av solidaritet, värme och samarbete, och den starka

nordiska kärleken till och respekten för naturen och djuren och allt det som lever, som har sina

rötter långt tillbaka i vår gamla förkristna historia i urgermansk tid. Dessa är de uråldriga ideal som

vi ska bygga vidare på in i framtidens Sverige. Tillsammans kan vi bygga ett starkt och fritt land

som är fast förankrat i de nordeuropeiska idealen och traditionerna om god social välfärd, trygghet

och jämlikhet – för alla. Romantikern vill att vårt land ska vara tilltalande likt en vacker målning,

och finner sin andlighet i naturen och i allt det som lever. Att alltid tänka etiskt, och att sätta liv och

skönhet före pengar och materialism – det är denna grund på vilken den Romantiska ideologin vilar.

Så når vi tillsammans fram till kärleken. I det Romantiska Sverige prioriteras alltid människors och

djurs hälsa och välmående, rätten till en ren och hållbar miljö, rätten till samvaro med de du älskar,

och rätten att själv få välja ditt liv. Här är det Du som individ och Ditt välbefinnande och välmående

som är viktigast, i en skönare, grönare värld. I det Romantiska Sverige ska vi hylla det enkla livet,

och kärleken till jorden, och till allt det som lever här.



Demokrati och självstyre

Ökat regionalt självbestämmande 

I  Romantikens Sverige ska makten finnas hos  folket  – hos  alla  de medborgare som utgör  vårt

kungarike. Regering och parlament ska finnas till för att tjäna DIG!

Detta  Sverige  förblir  en  konstitutionell  monarki,  till  värn  av  vårt  rikes  kultur,  traditioner  och

historia.  Men  istället  för  dagens  från  Stockholm  centralstyrda  enhetsstat  blir  det  Romantiska

Sverige en federal stat – en förbundsstat bestående av ett antal förbundsländer (delstater), som vart

och ett har ett mycket omfattande inre självstyre. Förslagsvis kan Romantikens Sverige delas in på

detta sätt: 

– Botnia: nuvarande Västerbottens och Norrbottens län

– Gävle-Dalarna: nuvarande Gävleborgs and Dalarnas län

– Midland: nuvarande Västernorrlands och Jämtlands län

– Skåneland: nuvarande Skåne och Blekinge län

– Småland: nuvarande Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län

– Stockholm: nuvarande Stockholms län

– Svealand: nuvarande Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län

– Värmland-Närke: nuvarande Örebro och Värmlands län

– Västra Götaland: nuvarande Västra Götalands och Hallands län

– Östra Götaland: nuvarande Östergötlands län

Varje förbundsland ska ha sin egen riksdag och regering som sköter samtliga interna frågor utan

inblandning från riksnivå – det är i förbundslandet den största makten ska finnas. Målet är att så

mycket  makt  som möjligt  ska flyttas  bort  från centralmakten och beslutas av förbundsländerna

själva samt i fri samverkan mellan dessa.

Den svenska monarkens officiella säte ska av traditionella skäl fortsätta att vara på Stockholms

slott. Däremot ska riksdagen flyttas till Malmö, som ska bli Sveriges nya politiska huvudstad, och

de  olika  statliga  departementen  och  myndigheterna  ska  alla  fördelas  över  alla  de  svenska

förbundsländerna, i syfte att göra Sverige till en betydligt mindre Stockholmscentrerad stat.  

Varje enskild kommun inom varje förbundsland ska ha ett omfattande självstyre i sina egna lokala



frågor. Vi ska skapa en mer direkt demokrati, som befinner sig så nära den enskilde medborgaren

som möjligt.  Det ska bli lättare att kunna genomföra lokala folkomröstningar om interna frågor

även inom en enskild stad, stadsdel eller by. 



Jämställdhet och HBTQ

Fortsatt kamp för jämställdhet 

Det Romantiska samhället  bygger på feministiska ideal.  Det betyde att  varken kön, genus eller

sexualitet  någonsin  ska  få  spela  någon  roll  för  hur  en  person  blir  bemött.  Alla  former  av

diskriminering och förtryck på grund av kön, genus eller sexualitet är helt oacceptabla. Lika lön för

lika arbete ska alltid vara en självklarhet och ingen ska nekas ett arbete på grundval av sitt kön, sin

sexuella  läggning  eller  sin  etniska  bakgrund.  Vi  ska  kraftfullt  arbeta  för  att  motverka  mäns

nuvarande generella sociala och ekonomiska överordning. Vi ska kraftigt bekämpa mäns våld mot

kvinnor. Och vi ska även kraftfullt bekämpa den rådande maskulina, tävlingsinriktade, aggressiva

samhällsnormen genom utbildningsinsatser.  Detta  är  en av de allra  viktigaste  åtgärderna för  att

skapa ett fredligare och varmare samhälle i Romantisk anda. 

Avskaffande av kyrkans vigselrätt 

Religiösa  samfunds  vigselrätt  ska  avskaffas  i  det  Romantiska  Sverige  –  juridiskt  bindande

äktenskap ska inte få genomföras av religiösa samfund utan endast av staten, i kommunernas regi.

Däremot ska det naturligtvis även fortsättningsvis stå religiösa samfund fritt att hålla symboliska

religiösa vigselceremonier. 

Adoptionsrätten

Homosexuella par ska ha samma rätt att adoptera som heteroxuella par och lesbiska par ska ha

samma rätt till konstbefruktning som heterosexuella par. Vi vill även att ensamstående kvinnor som

vill ska kunna få rätt till konstbefruktning. Surrogatmödraskap ska däremot inte tillåtas.

Ett könsneutralt samhälle 

Romantiken står för ett samhälle fritt från könsroller, där varje individ, oavsett fysiskt kön, ska

kunna bete sig som hen vill och klä sig som hen själv vill. Könsneutrala personnummer ska införas,

liksom en helt könsneutral namnlag – det vill säga, inget förnamn ska av lagen begränsas till ett

särskilt kön. Transsexuella personer som bestämt sig för att byta kön ska ha rätt att få sitt könsbyte

genomfört så snabbt och smidigt som det är möjligt.



Djurens rättigheter

Stopp för dödandet av djur 

Djur ska ges okränkbar rätt till sina individuella liv och till trygghet och välbefinnande. Ett sant

civiliserat samhälle kräver att alla levande, kännande varelsers grundläggande rättigheter och behov

tas till vara. I det Romantiska Sverige ska djurens rätt till liv, hälsa, trygghet och välbefinnande

grundlagsskyddas.  Dödande  och  utnyttjande  av  medvetna,  kännande  levande  varelser  hör  inte

hemma i en civiliserad stat. Dödande av djur måste därför upphöra. Jakt, fiske och pälsuppfödning

ska  förbjudas.  Kött-,  mjölk-  och  äggindustrin  ska  läggas  ner.  Kött,  mjölk  och ägg ska  inte  få

produceras i, importeras till, eller säljas, i Sverige. Vi ska satsa på forskning kring odling av kött

från stamceller,  så att  i  framtiden istället detta odlade kött  kan användas som mat åt våra tama

hundar och katter. 

I det Romantiska Sverige ska hela samhället ställas om till ett vegetariskt leverne. Förutom att vara

det  enda djuretiskt  försvarbara alternativet  gynnar  detta  dessutom folkhälsan såväl  som miljön.

Sverige ska bli ett ledande föregångsland land inom ekologisk odling och vegetarisk och djurvänlig

matproduktion. Och vi ska verka internationellt för att andra ska följa vårt exempel.

Avlivning av djur ska bara tillåtas för att avsluta lidande då ingen räddning finns. All avlivning av

friska djur, eller djur som på något sätt skulle kunna gå att rädda till ett bra liv, ska förbjudas.

Värnet av våra sällskapsdjur

Rättigheterna för våra sällskapsdjur ska stärkas. Veterinärkostnader för vård av sällskapsdjur ska

skattesubventioneras, så att inget djur får sämre vård till  följd av vårdnadshavarens ekonomiska

möjligheter. Statligt ägda härbärgen för övergivna och hemlösa djur ska skapas, liksom statligt ägda

daghem och pensionat för sällskapsdjur.

Reglerna för hållande av djur såsom gnagare, reptiler och fåglar ska skärpas, och alla gnagare och

fåglar måste alltid ha en artfrände i samma hushåll. Hållande av fiskar som sällskapsdjur ska helt

förbjudas eftersom det är omöjligt kan uppnå tillräcklig stimulans i ett privat akvarium.

Reglerna för hållning av hästar ska skärpas. Spel på hästar i trav och galopp ska förbjudas. Alla

hästar måste ha möjlighet att få vistas utomhus i generösa hagar, tillsammans med andra hästar, och

reglerna för hästhagars storlek och utformning ska skärpas. Frihållning av boskap, grisar, får, getter

och liknande djur för landskapsvård ska dock uppmuntras, för att hjälpa till att hålla vårt landskap

varierande  och  öppet  –  för  detta  ska  utfärdas  tillstånd  efter  noggrann  lämplighetsgranskning.



Hållande av djur på cirkus, i djurparker och i liknande nöjesindustri ska inte vara tillåten.

Samtliga djurförsök ska upphöra och snarast möjligt ersättas av alternativa metoder.

Sveriges ska kraftigt trycka på och göra allt vi kan för att förbättra alla djurs rättigheter på global

nivå. Vårt land bör dessutom också arbeta intensivt med globala miljö- och naturskyddsfrågor för

att värna de vilda djuren.



Arbete och välfärd

Social trygghet 

En god social trygghet för alla medborgare är en av de saker som allra mest utmärker ett civiliserat

samhälle. Staten ska finnas till för Din skull. Det ska vara din självklara rätt att alltid kunna känna

dig trygg.

Ekonomisk jämlikhet

Det  kapitalistiska  klassämhället  måste  avskaffas  till  förmån  för  en  god  och  likvärdig

levnaddstandard för samtliga medborgare. 

Rätten till ett värdigt arbete

Lönearbete måste vara helt frivilligt, men alla som vill ska ha en okränkbar rätt till ett arbete – och

inte bara vilket arbete som helst, utan ett arbete som passar dig som person, och som trivs med och

tycker  om. Staten ska ha en skyldighet  att  inom loppet  av ett  år  skaffa  fram ett  passande och

lämpligt  arbete  åt  en  arbetssökande  person,  utifrån  individens  egna  förutsättningar,  förmåga,

kunskap, intresse och önskemål. 

Ingen ska behöva jobba på en arbetsplats där man inte trivs och det ska vara lätt för en anställd att

byta från ett jobb till ett annat. Vi ska ha en arbetsmarknad där varje individ blir sedd utifrån sina

egna individuella förutsättningar, och där individens välmående och lycka alltid går före sådant som

prestation  och  resultat.  Vi  ska  jobba  hårt  för  att  motverka  alla  typer  av  diskriminering  på

arbetsplatser  och  i  arbetslivet,  och  krafttag  ska  tas  i  arbetet  mot  arbetsplatsmobbbning.

Arbetsmarknaden måste  även betydligt  bättre  anpassas  till  personer  med fysiska  eller  psykiska

funktionshinder och till personer med särskilda behov. Alla arbetstagare ska också ha lagstadgad rätt

att själv få välja om man önskar arbeta heltid eller deltid.

Kortare arbetstid

Vi vill sänka heltidsarbetstiden till 24 timmar per vecka. Semestern ska utökas till åtminstone åtta

lagstadgade veckor, och även antalet betalda lediga helgdagar ska utökas. Vi vill dessutom ha ett

generöst vårdnadsbidrag för barnfamiljer. Vi vill att mer fri tid ska ges åt människor för att göra vad

man vill, och mer tid för att vara med familj och sina nära och kära – för att ge ökad livskvalité, helt



enkelt.  Tid  är  vår  största  bristvara  idag.  Från  dagens  konsumtions-  och  konkurrensinriktade

samhälle, ska vi gå över till ett samhälle där det viktigaste är livskvalité och frihet under vår korta

tid på jorden.

Värnande av småföretagen 

Entreprenörskap genom småföretag och familjeföretag bör värnas  och uppmuntras genom lägre

arbetsgivaravgifter och mindre byråkrati. Vi ska verka för ett gott och tryggt företagsklimat där små

och nya företag ska få tillgång till den hjälp och det stöd de behöver. 

Framtidens gröna arbetsplatser

Sverige  ska  storsatsa  inom utvecklingen  av  grön,  miljövänlig  teknik  och  en  grön,  miljövänlig

industri, som ett föregångsland på miljöområdet. Sverige ska vara pådrivande och ett föregångsland

inom grön teknik och industri samt inom IT.

Medborgarlön 

I det Romantiska samhället ska individen befrias från löneslaveriet. Vi vet att alla inte passar för

yrkesarbete, och för vissa kan det yrkesarbetande levnadssättet rent utav vara direkt skadligt och

nedbrytande för den egna mentala och fysiska hälsan. Därför måste lönearbete vara helt frivilligt,

och alla ska ha självklar rätt till en säker och stabil inkomst som de kan leva tryggt på genom en

garanterad, helt och hållet kravlös medborgarlön som alla svenska medborgare ska ha rätt att få och

som det ska gå att leva stabilt och värdigt på. Det Romantiska Sverige kan på detta sätt skapa en ny

renässans, där bohemer, konstnärssjälar och människor över lag som inte passar för det inrutade

lönearbetslivet nu får lov att helt kravlöst skapa och utveckla sina egna passioner, utan tanke på

ekonomisk  vinning.  Så  blir  det  Romantiska  Sverige  ett  land  för  konstnärer  och  filosofer.  Och

fattigdom och  otrygghet  ska  så  avskaffas  –  ingen  svensk  medborgare  eller  någon  person  som

befinner sig i Sverige ska någonsin leva i fattigdom. Föräldrar ska också alltid kunna välja ifall man

vill vara hemma med sina barn utan att behöva oroa sig för sin ekonomi. Omfattande satsningar ska

också  göras  på  att  mycket  bygga  fler  bostäder,  med  särskild  satsning  på  billiga  bostäder  och

hyresrätter. Bostadsgaranti ska införas för alla – ingen ska någonsin riskera att bli hemlös i det

Romantiska Sverige. Sverige ska helt enkelt vara det tryggaste och bästa landet i världen att bo i.



Vård och omsorg

Trygg sjukvård

I det Romantiska Sverige ska vi inte ha privat sjukvård eller sjukvård som drivs med vinstintressen.

Det ska inte få finnas några kommersiella intressen inom vården. Utan undantag ska vården drivas i

offentlig, statlig regi, och den ska vara helt jämlik och tillgänglig för alla svenska medborgare på

lika villkor. Detta gäller för såväl sjukhus som vårdcentraler och gruppboenden – och även alla

apotek ska vara i statlig ägo. Alla patienter ska alltid få bästa möjliga vård. Vi ska ska satsas på en

snabbare och tryggare vård på våra sjukhus och vårdcentraler, och på mer vårdpersonal, med bättre

förutsättningar, och ett utökat antal vårdplatser på våra sjukhus. Även resurserna till psykiatrin ska

utökas kraftigt. Det psykiatriska vården måste avsevärt förbättras och väntetiderna avsevärt kortas.

Tidiga hjälpinsatser inom psykiatrin är mycket viktiga.

Trygg äldreomsorg

Omsorgen om våra gamla ska naturligtvis alltid vara värdig och trygg. Större resurser ska därför ges

åt såväl hemtjänst som åt äldreboenden, för att öka de äldres trygghet, stimulans och livskvalité.

Betydligt bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor ska ges åt personal inom hemtjänst och äldrevård. De

som vårdar och tar om oss och vårt välmående när vi blir gamla är ju en av samhällets allra mest

betydelsefulla yrkesgrupper. Vi ska också kraftigt förbättra villkoren och möjligheterna för de som

väljer att själv vårda och ta hand om sina åldrade eller sjuka anhöriga, vare sig det sker i hemmiljö

eller  på  äldreboende.  Äldre  ska  också  alltid  ha  rätt  att  fortsätta  att  bo  tillsammans  med  sin

livskamrat om de så önskar även i de fall där bara en av dem har behov av särskilt boende.

Rätten att bestämma över livets slut 

Rätten att bestämma över det egna livet och sin egen död är okränkbar. Personer i livets absoluta

slutskede som lider av sjukdom, svår smärta och ångest och vars liv inte kan räddas måste ha rätt till

aktiv dödshjälp om man så uttryckligen önskar.



Brottsbekämpning och drogpolitik

Förebyggande av brottslighet 

Det Romantiska Sverige ska vara tryggt var du än befinner dig, och det offentliga rummet ska vara

till  för alla,  alltid. Alla, oavsett ålder, kön, utseende eller fysik ska kunna röra sig varsomhelst,

vilken tid på dygnet eller vilken dag i veckan det än är, utan att behöva känna sig rädd eller orolig.

Detta är en absolut grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Krafttag måste därför tas mot våld och

annan brottslighet. Och stöd och hjälp till brottsoffer ska förbättras avsevärt. Och först och främst

ska  vi  arbeta  förebyggande  mot  brott  genom  arbete  kring  attityder,  etik  och  värdegrunder  i

samhället, med start redan i skolan. Rädsla, utanförskap och maktlöshet är ofta grogrunden som

leder till våld och onda handlingar. Inkluderande och integrerande åtgärder är mycket viktiga. Vi

måste skapa ett  samhälle  där varje  individ blir  sedd för  den man är,  och där  varje individ har

möjlighet  att  få  känna sig delaktig,  och  känna sig  uppskattad  och behövd,  allt  efter  sina egna

förutsättningar.

Totalförbud mot vapeninnehav för privatpersoner 

Ett totalförbud mot innehav av skjutvapen och ammunition ska införas för privatpersoner. Vapen

hör inte hemma i det Romantiska samhället.

Arbetet mot droger 

Arbetet med att bekämpa illegala droger ska intensifieras. Cannabis kommer aldrig att legaliseras i

det Romantiska Sveriga, och även användandet av tobak ska motverkas för att så småningom helt

kunna fasas ut. Arbetet för att minska alkoholkonsumtionen ska också skärpas, och naturligtvis ska

det statliga monopolet på försäljning av alkohol bestå.                           



Utbildning

Ordning och trygghet i skolan

Svenska grundskolor av idag är ofta mycket stökiga och deras miljö är ofta otrygg för eleverna, som

i  denna miljö  dessutom får  svårt  att  ta  till  sig  av  den  kunskap som skolorna  finns  till  för  att

förmedla. I det Romantiska Sverige ska skolklasserna bli mindre, så att lärarna får bättre möjlighet

att se varje enskild elev utifrån dess egna förutsättningar. Detta måste vara varje elevs självklara

rättighet. Det måste finnas åtminstone två lärare i varje klass, och en klass ska inte ha mer än cirka

15 till 20 elever. Lärarnas befogenheter i klassrummet måste utökas och det måste vara möjligt att

flytta  på  stökiga  elever  och  splittra  gängbildningar  som skapar  problem.  Lärarutbildningen ska

förbättras och ges större resurser, både för elevernas och de blivande lärarnas skull. Särskilt måste

arbetet kring pedagogiken och lärarnas kunskap kring att bemöta och se den enskilda, unika eleven

och dess personlighet och behov förbättras. Ansvaret för skolorna ska förflyttas från kommunal till

delstatlig nivå, för att nå bättre sammanhållning och överblick och en jämnare kvalitet. Dock ska

varje  enskild  skola  också  ha  möjlighet  att  inom de  uppsatta  ramarna  själv  kunna  utforma sin

undervisning utefter egna behov och förutsättningar. 

Individuellt anpassad undervisning 

Elevens egna intresse ska få större utrymme. En mer individuellt anpassad utbildning ska införas,

där den enskilda elevens egna intressen, behov och talanger ska få bestämma i högre grad. Det ska

till  exempel  vara  möjligt  med  specialklasser  även  inom  enskilda  teoretiska  ämnen  redan  på

högstadiet,  för  elever  med  särskilt  intresse  för  exempelvis  matematik,  naturkunskap,

samhällsvetenskap, språk eller skrivande.

Krafttag mot mobbning

Mobbning är något som inget barn ska utsättas för, men som tyvärr förekommer på skolor övererallt

i  dagens  Sverige.  All  form  av  mobbning,  trakasserier  och  våld  är  naturligtvis  fullständigt

oacceptabla. Lärare och all annan skolpersonal måste bli betydligt bättre på att hitta och anmäla

mobbning, och få större resurser och befogenheter till att göra detta. Det måste vara nolltolerans för

allt våld och alla trakasserier skolelever emellan. En mobbad eleven måste genast få hjälp och stöd.

Samtliga skolor ska ha ständig tillgång till kurator och psykolog. Även mobbarna själva mår ofta



dåligt och ska naturligtvis också få stöd, tas om hand och få hjälp genom sociala åtgärder. Skolorna

måste bli mycket bättre på att arbeta förebyggande mot mobbning och att arbeta med värdegrunder

hos barnen. Att lära barnen om respekt och tolerans från mycket tidig ålder, och lära dem att se

positivt  på  varandras  olikheter  och  olika  egenskaper  och  på  mångfald  är  helt  grundläggande.

Skolans arbete mot rasism, sexism och homofobi måste förbättras. Stereotypa könsroller ska kraftigt

motverkas  på  alla  områden  i  skolan.  Skolans  budskap  ska  vara  att  alla  ska  accepteras  och

respekteras för den de är. Undervisningen i frågor kring kön, sexualitet och relationer måste utökas

betydligt. I skolan kan en stor del av det framtida jämställda samhället grundläggas.

Religionsneutral skolmiljö 

Människan är av naturen en sökare efter mening, men i vår pragmatiska omvärld av idag har frågor

kring etik och värdegrund allt  mer  kommit bort.  I  det  Romantiska Sverige ska vi därför  utöka

undervisningen  kring  etik  och  filosofi,  där  eleven  får  möjlighet  att  fundera  kring  moraliska,

filosofiska och etiska frågor och kring det som rör vår mänskliga existens. Det är en viktig uppgift

för skolan att lära ut sådant som etik, vikten av respekt för alla människors lika värde, för djuren

och för vår jord, och vikten av solidaritet. Dessa gemensamma värdegrunder är mycket centrala för

att vi ska kunna bygga upp ett framtida mjukare och varmare samhälle tillsammans. Alla skolor, på

grundskolenivå  såväl  som  på  gymnasienivå,  måste  kunna  erbjuda  sina  elever  tysta  rum,  att

användas fritt för vila, stillhet och kontemplation.  Det ska inte heller vara möjligt för en förälder att

neka sitt barn att delta i exempelvis idrott, religion eller sexualundervisning av religiösa skäl. Alla

barn har rätt till sin egen utbildning, och denna rätt ska stå över religion. Religiösa friskolor ska inte

vara tillåtna i det Romantiska Sverige.  

Rätten till den egna historien 

Alla elever ska ha rätt till god undervisning och kunskap om sin egen hembygd. Kunskap om sin

egen plats i historien är mycket viktig för att känna trygghet och förankring – och för att få känna

stolthet i ett sammanhang, kring sin egen plats i världen. Undervisningen om sin lokala hembygds

historia såväl som den nordiska historien, nordisk kultur och den gamla nordiska mytologin ska

därför utökas.

Satsning på Komvux 

Vi vill utöka möjligheten att läsa in gymnasieämnen på Komvux och höja studiebidraget för 



komvuxstudier. Det ska aldrig vara försent att kunna höja sina gymnasiebetyg.

Universitet och forskning

Sverige ska vara ett ledande land inom utbildning och forskning, genom utökade satsningar på våra 

universitet. Vi vill slå ihop de svenska akademiska lärosätena till ett antal storuniversitet, med målet

att ha ett brett universitet av europeisk toppklass i varje förbundsland. Hos samtliga dessa 

storuniversitet ska finnas både den stora bredden och den yttersta spetskompetensen och expertisen. 

De svenska universiteten ska nära samverka med andra universitet runtom i Europa och i världen. 

Våra forskares anställningar ska också bli tryggare, och det ska bli lättare att få fast anställning vid 

universiteten. Målet är att Sverige ska vara ett forskarland i absolut internationell toppklass, med 

såväl stor bredd som vass spets, inom såväl teknikutveckling som naturvetenskaplig, 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Studiemedlet för universitetsstudenter ska höjas, 

och det ska bli möjligt att motta studiemedel även under sommaren när inga studier pågår. 

Dessutom ska hela studiemedlet omvandlas till bidrag och systemet med studielån ska slopas. 

Möten över gränser är också av mycket stor betydelse för att nå kunskap och finna nya insikter. 

Därför är det av yttersta vikt att vi kan locka fler utländska medborgare till studier i Sverige. För att 

uppmuntra och underlätta detta ska vi inte att ha några studieavgifter för utländska medborgare som

vill studera här.



Stadsplanering och samhällsbyggnad

Den vackra, gröna och blandade staden 

En mycket viktig del i den omvandlingen av Sverige från ett materialistiskt konsumtionssamhälle

till ett samhälle för varande och upplevelser är att förvandla det offentliga rummet. Sveriges tätorter

ska därför göras grönare, vackrare och mer tilltalande. Det ska satsas på vackrare arkitektur och

utsmyckning av våra städer, med mer kulturella inslag, där i synnerhet vår egen svenska, nordiska

och germanska kultur, historia, tradition, religion och folktro lyfts fram, och där Romantikens natur-

och kulturideal ges stort utrymme. Vi ska ha en vacker och levande stadsmiljö som människor söker

sig till och vill vara i, och i samtliga svenska städer ska det finnas ett flertal grönområden och gröna

stråk. Stadsrummet ska vara som ett enda stort offentligt vardagsrum helt enkelt – ett vardagsrum

öppet för alla. Och för att kunna åstadkomma detta måste städernas centrum i så stor utsträckning

som möjligt göras alldeles fria från biltrafik. Fler bilfria zoner ska införas, och mer av städernas

biltrafik ska flyttas ner under jord, bort från stadens fotgängare och cyklister. På så sätt gör vi våra

städer säkrare och mindre stressfyllda. Vi få också bort mycket buller på detta sätt – och inte minst

blir  förstås  stadsmiljön  och  luften  renare  och  mindre  hälsofarlig.  Vi  måste  även  motverka

nedskräpning av våra städer. Och egen odling och större självhushållning ska göras enklare i staden.

Vi ska ha större möjligheter till och mer utrymme för privat odling i våra bostadsområden. Staden

ska vara en plats för alla. Vi ska satsa på billiga hyres- och bostadsrätter i våra städer, så att alla ska

kunna ha råd att bo där – det är så vi skapar levande, dynamiska, omväxlande städer. Städerna ska

vara smältdeglar, med en mångfald och blandning av bostäder i varje prisklass, för människor från

alla olika bakgrunder. Det är ju just denna blandning av olika människor och det utbyte av tankar

och idéer som det ger som är en stads allra största tillgång.  

God tillgänglighet för funktionshindrade 

Det måste bli betydligt bättre tillgänglighet för funktionshindrade i hela vårt samhälle. Detta gäller

såväl i anpassningen av offentliga lokaler, barer och restauranger, som i anpassningen av bostadshus

och privata hem. Det Romantiska samhället ska vara så lättillgängligt som det är möjligt för alla,

oavsett funktionshinder. 



Natur och miljö

Värnet av den svenska naturen 

Vår sagolikt vackra natur är vårt Sveriges allra största tillgång. Vi har ängar och slätter. Vi har

lövskog och barrskog. Vi har höga, snötyngda fjäll, lummiga, skogsklädda åsar, och djupa raviner

och dalar. Vi har storslagna vyer och öppna horisonter. Vi har hav, skärgård, klippor och sandstrand.

Vi har våtmarker,  sjöar och lugna små åar.  Vi är både den stilla skönhetens och de dramatiska

landskapens land. Vår underbara natur är en del av allas vårt arv för oss som lever här, och den

formar oss, precis som den har format de människor som levat här i tusentals år före oss. Naturen är

alla djurens hem – och hem åt trollen, vättarna, näcken och huldran och många andra varelser som

väcker våra drömmar och vår fantasi. Naturen är en ovärderlig skatt som vi alla delar, som format

hela vår svenska kultur och historia, och som vi alla ska vara stolta över och glädjas åt. Naturligtvis

är vår natur något som vi måste vårda och värna om tillsammans. 

Sverige består av fyra naturliga ekoregioner:

- Fjällregionen i västra Lappland, västra Jämtland, västra Härjedalen och nordvästra Dalarna

-  Barrskogsregionen  (Taigan)  i  Lappland,  Norrbotten,  Västerbotten,  Jämtland,  Ångermanland,

Härjedalen,  Medelpad,  Dalarna,  Hälsingland,  Gästrikland,  norra  och  mellersta  Värmland,  norra

Västmanland och norra Uppland

- Blandskogsregionen i södra Värmland, Närke, Södermanland, Östergötland, södra Västmanland,

södra Uppland, Västergötland, Halland, Bohuslän, Dalsland, Småland, Öland, Gotland, Blekinge

och norra Skåne

- Lövskogsregionen i södra och mellersta Skåne, på Listerlandet och på Hallandsåsen

Vi  vill  värna,  bevara  och  återställa  de  naturliga,  ursprungliga  miljöerna  hos  samtliga  dessa

naturtyper. Detta innebär bland annat att verka för ett kraftigt ökat inslag av lövskog i södra Sverige.

Som en effekt av vårt avskaffande av köttindustrin blir det inte bara mer utrymme för brukande av

vår bördiga jord för god, vegetabilisk människoföda – det blir dessutom mer utrymme för ett mer

omväxlande,  vackrare,  och  biologiskt  rikare  odlingslandskap,  och  för  naturlig  ängsmark  och

skogsmark, där djur och växter kan återta den mark de en gång förlorat till oss människor. Genom

ett mycket mer varierat och naturligt landskap än idag får vi en ännu vackrare natur med ett mycket

rikare djur- och växtliv. Vi vill återställa förstörda naturområden i så stor utsträckning som det är

möjligt. Vi vill satsa stort på att återskapa tidigare utdikade våtmarker över hela landet. Vi vill skapa

levande, variationsrika jordbrukslandskap. Vi vill ha rika ängsmarker, som hålls öppna av naturligt



betande djur. Jordbrukslandskapets lundar och dungar ska återställas och bevaras, och trädalléer på

landsbygden ska återplanteras och skyddas. Och vi vill återskapa och värna den naturliga, levande

och variationsrika löv- och blandskogen. Vi ska omvandla våra skogar från dagens granåkrar till att

åter bli rika, levande och vilda så som de en gång var. Arbetet med att uppfylla Sveriges nuvarande

16  uppsatta  miljömål  ska  intensifieras  och  bli  ännu  mer  målinriktat  mot  att  de  verkligen  ska

uppfyllas snarast möjligt. Vi vill snarast möjligt uppnå en ren, hälsosam och vacker miljö, fri från

gifter,  utsläpp,  avgaser  och  kemikalier,  med  en  stor  biologisk  mångfald.  Vi  måste  även  arbeta

internationellt för att värna våra svenska hav. Haven, med sina vackra kuster och stränder, som på

tre sidor omsluter vårt land, hör till det som definierar och präglar Sverige allra mest. Vi ska införa

totalt  fiskeförbud  på  svenskt  territorialvatten,  och  också  trycka  på  för  att  förändra  situationen

bortom våra egna kuster. Haven är, mer än kanske något annat, en sak som vi delar, och vi måste

nära samarbeta med alla de länder med vilka vi delar dem med för att föroreningen av våra hav, så

att våra hav får vara fulla av liv, och vara rena och inbjudande för oss människor att bada i och njuta

av. En annan av våra absolut största tillgångar är våra stränder, som måste hållas efter och skötas

bättre. Stränderna ska hållas rena från sopor, nedskräpning och avfallsdumpning, och sandflykt och

algblomning ska motverkas, för att göra våra stränder så vackra och inbjudande som möjligt att

njuta av. 

Mer natur ska skyddas 

Vi ska hålla hårt om värnet av Allemansrätten. Reglerna för skogsavverkning ska skärpas, och fler

och större naturområden ska skyddas som naturreservat. Många av dagens naturreservat kommer

även  att  få  utökade  arealer.  Dessutom  ska  avsevärt  fler  områden  runtom  i  Sverige  få

nationalparksstatus – och flera av de befintliga nationalparkerna ska få sin yta avsevärt utökad.I

Lappland ska vi bilda en ny nationalpark - nationalparken Laponia – som ska sträcka sig längs hela

Lapplandsfjällen  från  Abisko  till  Vindelfjällen  och  bland  annat  binda  samman  de  nuvarande

nationalparkerna Abisko, Vadvetjåkka, Stora Sjöfallet, Padjelanta, Sarek och Pieljekaise, och även

inkludera bland annat  Kebnekaiseområdet,  och blandad annat  ska  bestånd av varg,  vildren och

myskoxe återinplanteras i denna nya jättelika nationalpark.

Bättre återvinning och avfallshantering 

Det Romantiska Sverige ska vara världsledande i avfallshantering, återvinning och återanvändning.

Vi  ska  också  underlätta  för  den  enskilde  medborgaren  att  hjälpa  till  att  återvinna  och att  vara

delaktig i att hjälpa vår miljö och vår natur. Vi ska satsa på förnyelsebara material och produkter –



målet är ju att vi ska återvinna så mycket som det bara går av det vi använder för att skapa ett för

framtiden hållbart samhälle. Vi ska omvandla Sverige från ett slit- och släng-samhälle till ett spara-

och-gör-om-och-gör-nytt-samhälle.

Förnyelsebar energi och miljöbränslen

Vi  ska  satsa  stort  på  nya,  miljövänliga,  förnyelsebara  energikällor  och  alternativa  bränslen.

Bekämpningen av den människoorsakade växthuseffekten är en av vår tids allra största och  mest

avgörande utmaningar för att värna om allas vår gemensamma jord. Vi måste alltså schasa ut all

användning av fossila bränslen så fort som någonsin möjligt. Men vi ska förstås inte heller ha den

farliga och smutsiga kärnkraften i vårt land. Nej, istället ska vi satsa på icke-fossila bränslen – på

energi framställd med till exempel solkraft, vågkraft, vindkraft och bioenergi. Vindkraften måste

även göras säkrare och mindre invasiv – vi ska verka för att finna lösningar för att förhindra att

fåglar  och  fladdermöss  kolliderar  med  och  dödas  av  vindkraftverk.  Och  så  måste  vi  förstås

genomföra en omfattande, genomgripande energieffektivisering av samtliga delar av vårt samhälle.

Hårdare tag mot kemikalier 

Det  behövs  en  ännu  hårdare  kontroll  och  lagstiftning  kring  hälsovådliga  och  miljöförstörande

kemikalier, och vi ska även verka för detta internationellt. Denna kontroll av kemikalier får dock

föstås aldrig någonsin genomföras genom djurförsök, utan enbart genom alternativa metoder.

Ökad biologisk mångfald, och natur i harmoni och balans 

Av djurrättsskäl ska alltså all jakt och allt fiske totalförbjudas. Istället ska vi utveckla alternativa

metoder för populationsbegränsning av vilda djur, såsom preventivmedel, och tillfällig sterilisering

av delar av populationer när så behövs. Dessutom vill se kraftigt utökade stammar av stora rovdjur

såsom björn, järv, varg och lodjur – de två sistnämnda ska finnas i samtliga landskap på det svenska

fastlandet. Dessa ökade rovdjursstammar kommer att verka som en naturlig populationsbegränsare

på stammarna av stora växtätande djur. Vi vill värna den naturliga biologiska mångfalden, och så

långt det går återskapa en vild natur i harmoni och balans. För att åstadkomma en mer naturlig,

ursprunglig fauna med mer mångfald ska vi även återinföra arter som genom historien försvunnit

från Sverige på grund av människans framfart.  Några av de arter vi ska återintroducera till  den

svenska  naturen  är  visent,  myskoxe,  vildren,  sobel,  svart  stork,  stortrapp,  lunnefågel,  svartbent

strandpipare,  tornuggla,  härfågel,  blåkråka,  mellanspett,  vitryggig  hackspett,  tofslärka  och



kornsparv. Men naturligtvis kommer första steget, innan någon introduktion av försvunna arter alls

kan  påbörjas,  bli  att  återställa  och  upprusta  dessa  arters  gamla  naturliga  livsmiljöer  och  skapa

utmärka förutsättningar för deras återetablering och framtida välmående i den svenska naturen.



Landsbygden

En levande svensk landsbygd 

Vår lugna, vackra landsbygd är Sveriges själva själ och hjärta. Vi ska ha en levande, vacker och 

mångfacetterad svensk landsbygd för människor att leva på och av. Här ska finnas en rik biologisk 

mångfald, goda villkor och möjligheter för småföretagare och familjeföretagare, ett miljövänligt, 

ekologiskt och hållbart jord- och skogsbruk, och god infrastruktur och bra kommunikationer. Hela 

Sverige ska leva och frodas. Det ska bli lättare att bo på landet, både ekonomiskt och 

infrastrukturmässigt. Vi ska verka för lägre bostadspriser på vår landsbygd, och hjälpa och stötta 

och uppmuntra till högre grad av självhushållning och odling för eget hushållsbruk. Kunskap kring 

privat odling och ett mer hållbart, ekologiskt leverne ska bli mycket mer utbredd. Vi ska uppmuntra 

och underlätta det lugna, stilla och enkla livet.

Ett naturligare, vackrare och mer småskaligt jordbrukslandskap 

Vi ska stötta och underlätta för våra svenska bönder genom att förenkla mycket av dagens 

otympliga och tids- och energikrävande byråkrati. Och vi ska verka för att underlätta småskaligt, 

ekologiskt jordbruk. Sverige har fantastiska möjligheter att bli en verklig föregångare inom 

miljövänlig, etisk odling, och på detta område finns stora exportmöjligheter, och även möjligheter 

för gastronomisk turism till vårt land – samtidigt som vi förstås ska tillgodose vår egen inhemska 

förfrågan på mat i världsklass till alla svenskar från våra egna jordar. Genmanipulation av grödor 

och odling eller import av sådana grödor ska aldrig tillåtas i Sverige. Sverige ska helt enkelt vara ett

föregångsland i världen för den ekologiska, vegetariska, djurvänliga, närodlade, naturliga och goda 

maten.

En levande skogsbygd

Trä är en viktig är en mycket viktig råvara för Sverige, som förstås måste utnyttjas – men det är 

otroligt viktigt att skogsbruket inte sker på bekostnad av den biologiska mångfalden. Vi ska gynna 

ett ännu vackrare, vildare och mer varierat och naturligt skogslandskap, där avverkning sker på ett 

mer skonsamt och varsamt sätt. Den negativa mänskliga påverkan på skogen ska vara så liten som 

någonsin möjligt. Vi ska också utveckla naturturismen, som har goda möjligheter för 

småföretagande i dess spår. Med återställandet av vackra, vilda skogar med stora stammar av vilda 

djur kan naturturismen komma att spela en mycket stor och framträdande roll för skogsbygder över 



hela landet. Sverige ska satsa på att bli ett ekoturismland av hög klass.



Transport och infrastruktur

Satsning på cyklismen

Vi  ska  satsa  stort  på  att  uppmuntra  och  underlätta  cyklism,  genom  kraftfull  utbyggnad  och

upprustning av cykelbanenätet över hela landet – på landsbygden såväl som i städer och byar. 

Storsatsning på kollektivtrafik 

Näst efter gående och cyklande är förstås kollektivt resande är det allra bästa ur ett miljöperspektiv.

För att uppmuntra till kollektivt resande och för att så många som möjligt ska välja detta färdsätt

istället för bil ska allt kollektivt resande inom sitt eget förbundslands gränser vara helt avgiftsfritt –

och priset på resor över förbundslandsgränser ska vara lågt, med generösa pendlarrabatter.

Satsningar på Sveriges infrastruktur

Det  svenska  järnvägsnätet  är  mycket  kraftigt  eftersatt.  Detta  måste  å  det  snaraste  byggas  ut,

breddas, upprustas och förbättras. Tågtrafik såväl som busstrafik måste utökas över hela landet, med

större satsningar även på landsbygdens kollektivtrafik. Vi ska även ha bättre bussförbindelser till

våra svenska naturområden, för att öka tillgängligheten till vår natur för alla. Snabbare och tätare

tågförbindelser  behövs  mellan  våra  svenska  städer  för  att  förbättra  och  underlätta

pendlingsmöjligheter. Vi vill se en utbyggnad av spårvägstrafik i städer runtom i hela Sverige, samt

byggande av tunnelbanesystem i Göteborg och Malmö. Sverige ska bindas tätare samman både

inrikes  och  med  kontinenten  genom  ett  nytt  snabbtågssystem.  Vi  vill  även  se  en  andra  fast

förbindelse genom en tunnelbana direkt mellan centrala Malmö  och centrala Köpenhamn – samt en

fast förbindelse i form av ett tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör.

Tänkta snabbtågssträckor i Sverige: 

Norra Stambanan: Stockholm – Arlanda – Uppsala – Gävle – Hudiksvall – Sundsvall – Härnösand

– Örnsköldsvik – Umeå – Skellefteå – Piteå – Luleå – Kalix – Haparanda 

Norra  Tvärbanan:  Stockholm  –  Enköping  –  Västerås  –  Örebro  –  Köping  –  Karlskoga  –

Kristinehamn – Karlstad – Arvika – Oslo  

Södra Tvärbanan: Stockholm – Södertälje – Nyköping – Norrköping – Linköping – Jönköping –



Borås – Göteborg 

Västkustbanan: Oslo – Uddevalla – Göteborg – Varberg – Halmstad – Helsingborg – Lund – Malmö

– Kastrup – Köpenhamn – Hamburg  

Östra Stambanan: Stockholm – Södertälje – Nyköping – Norrköping – Linköping – Jönköping –

Växjö – Kristianstad – Lund – Malmö – Kastrup – Köpenhamn – Hamburg  

Utveckling av framtidens biltrafik

Vårt mål för framtiden är en kraftigt minskad biltrafik. Och för den mindre, kvarvarande biltrafiken

ska vi verka för att påskynda utvecklingen av alternativa, miljövänliga, förnyelsebara bränslen. Så

snart  det  är  praktiskt  möjligt  och  alternativen  är  fullgoda  och  ekonomiskt  möjliga  för  vanliga

privatpersoner  ska  vi  förbjuda  försäljning  av  bensindrivna  bilar,  samt  införa  ett  totalförbud för

import av dessa till Sverige. För att snabbare uppnå detta mål ska vi förstås också vara med och

påskynda utvecklingen av säkrare och mer energieffektiva bilar. Visionen är en mindre, renare och

säkrare framtida biltrafik, med bilar som är fria från skadliga avgaser. Vi ska dessutom verka för att

samtliga personbilar inom svensk trafik av säkerhetsskäl snarast möjligt ska vara helt självkörande.

Vi ska omfattande bygga ut viltövergångar och vilttunnlar vid våra vägar och järnvägar, och sätta

upp betydligt mer viltstängsel, för att verkligen minimera antalet viltolyckor och antalet djur som

dödas och skadas i trafiken. Maxhastigheten för biltrafik inom tätort ska sänkas till 30 kilometer i

timmen för att förebygga olyckor, och vi ska satsa mer på att bygga bort skymda och farliga platser

vid våra vägar. Dessutom ska alkolås ska vara obligatoriskt i alla fordon registrerade i Sverige.

Sverige  ska  helt  enkelt  ligga  i  allra  yppersta  framkant  i  utvecklingen av  ny,  grön och  säkrare

biltrafik.

Internet och telefoni  

Alla,  oavsett  var  i  Sverige  man  bor,  ska  man  ha  lagstadgad  rätt  till  snabb  och  kostnadsfri

bredbandsuppkoppling samt god täckning för mobiltelefoni. Möjlighet till god kommunikation ska

vara en självklar rättighet för alla medborgare. Fildelning över internet för privat bruk ska vara

laglig. Det är ett utmärkt sätt att tillgodogöra sig kunskap och kultur som annars i många fall vore

svårtillgänglig. Därför måste vi också arbeta för att snarast möjligt finna en en lösning som gör att

upphovspersonens minst lika självklara rätt att tjäna pengar på sitt verk ändå fullt kan tillgodoses.

Vi ska även värna hårt om individens frihet och rätt till integritet och anonymitet, på internet såväl

som  i  samhället  i  övrigt,  och  vi  bör  ska  säga  kraftfullt  nej  till  det  integritetskränkande

övervakningssamhälle som just nu allt mer håller på att utvecklas. Vi ska avskaffa FRA och säga nej



till statlig lagring av internethistorik, nej till hemlig telefonavlyssning, och naturligtvis ett kraftfullt

nej till sådant som exempelvis kroppsskanners på flygplatser. Och vi ska kraftfullt arbeta för att

motverka amerikanska NSA:s världsomspännande spioneri. 



Kultur

Ökad satsning på kulturen 

Romantiken ska återbörda till Sverige dess egen kultur och historia. Vi ska uppmuntra till fantasi,

skapande, kreativitet och känslofyllhet. En rik, spännande och levande kultur är en grundpelare i

vårt  mänskliga  välbefinnande.  Därför  ska  vi  satsa  på  fler  kulturutbildningar,  och  kraftigt  öka

satsningarna på kulturskolan och på de akademiska utbildningarna inom konst, film, teater, litteratur

och musik (i synnerhet inom klassisk musik och nordisk folkmusik). Det ska göras lättare att få stöd

för  satsningar  på kulturens  område.  Kulturbidragen och kulturstipendierna  ska ökas,  de statliga

författar- och konstnärslönerna ska höjas, och kriterierna för att få sig dessa till dels ska underlättas.

Den finns en unikt svensk kultur och tradition. Den finns bara just här i hela världen, och vi anser

att den bör bevaras för framtida generationer. Vi ska verka för att skydda, bevara och framhäva den

svenska, nordiska och germanska kulturen och våra traditioner och värderingar – de värden och den

historia som vårt samhälle är uppbyggt kring. 

Idrott med bredd och spets 

Vi ska verka för att Sverige ska förbli ett framstående och framgångsrikt idrottsland internationellt.

Vi ska stödja det svenska idrottslivet - både inom bredd och elit - så att det kan utvecklas ännu mer.

Idrotten är mycket viktigt för den breda folkhälsan, och även för gemenskap och samhörighet. Fina

motionsområden i städerna och byarna, ett brett, varierande och levande föreningsliv med plats för

alla, och en rolig och fri skolidrott som passar för alla, är alla mycket viktiga delar. Särskilt mycket

bör satsas på dam- och flickidrott, på både elit- och breddnivå, och på arbetet för att utjämna dagens

ojämlika ekonomiska förutsättningar mellan dam- och herrlag.

Radio och TV 

Vi ska ha en stark, oberoende Public Service inom både radio och tv, helt fri från finansiella och

ekonomiska intressen och påtryckningar. Denna Public Service ska finansieras via skatt istället för

med  dagens  tv-avgift,  och  ska  stå  för  kunskap  och  bildning,  och  framhålla  den  nordiska  och

germanska  kulturen  och  värderingarna,  som  motvikt  mot  den  idag  dominerande  amerikanska

populärkulturen. Varje förbundsland ska dessutom ha sina egna kanaler inom Public Service, för

såväl tv som radio. Samtidigt ska också avgifterna för sändningstillstånd sänkas inom såväl radio



som tv, och därmed ge ökade möjligheter för nya radio- och tv-kanaler, samt för dessa att bedriva en

kvalitativ verksamhet. Minskade avgifter skulle möjliggöra för fler kanaler och förhoppningsvis en

större mångfald som förstärker demokratin i media.

Värnet av vårt kulturarv 

Vi ska stärka och utöka skyddet av vårt kulturella arv och våra fornminnen. Dessa skatter ska finnas

kvar för framtida generationer. Vi ska även utöka resurserna till alla de hembygdsföreningar runtom

i Sverige som verkar för bevarandet av detta kulturella arv och vår historia. Vi ska verka för att fler

kulturella skatter i vårt land sättts upp på Unescos lista över världsarv. Sveriges historia är oerhört

lång  och  oerhört  rik.  Vi  ska  satsa  mer  på  forskningen  kring  den svenska  historien  och  på  de

arkeologiska utgrävningarna och undersökningar runtom i landet.

Minoritetsspråken 

Den gamla skånskan, gutniskan, jamskan och älvdalskan ska få status som egna språk. Officiella

skriftspråk ska skapas för samtliga dessa språk. De ska även få sina egna språkakademier instiftade,

vilka får i uppdrag att sammanställa ordlistor för dessa språk. Språken ska även läras ut i skolorna

inom det område där de talas. Även de samiska språken (nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska,

pitesamiska och umesamiska),  finska,  meänkieli  och jiddisch ska förstås behålla  sin status som

officiella minoritetsspråk i Sverige. Goda kunskaper i de övriga skandinaviska språken ska också

ingå i grundskolans obligatoriska språkundervisning, med större tyngdpunkt mot norska i Jämtland,

Värmland,  Dalsland  och  Bohuslän,  och  större  tyngdpunkt  mot  danska  i  Skåne,  Blekinge  och

Halland, med geografiska, kulturella och historiska hänsyn.

Återbördande av kulturella skatter 

De kulturskatter – historiska skrifter, fornlämningar och andra kulturföremål – som idag förvaras på

riksmuseer,  slott  eller  universitet  framför  allt  i  eller  runt  Stockholm,  ska  återlämnas  till  sina

respektive hembygder. Dessa skatter hör hemma hos sitt folk – i sin egen ursprungsregion eller sitt

eget förbundsland. Detta gäller människor, såsom exempelvis Bäckaskogskvinnan. Dessa personer

ska snarast återlämnas hem och få vila för evigt i sin hembygd. Vi får aldrig glömma vår historia,

och aldrig heller alla de övergrepp genom folkmord, plundring och krig som den svenska staten

begått mot övriga delar av vårt land. Vi ska göra allt vi kan för att återgälda och minnas dessa

historiska illdåd.



Midsommar som vår nationaldag 

Midsommarafton ska vara Sveriges nya nationaldag. Även Valborg samt julen ska komma att firas

officiellt vid evenemang av den svenska staten. Detta för knyta an till vårt nordiska, förkristna arv

och  vår  nordiska  kultur,  tradition  och  naturdyrkan,  och  betona  vikten  av  naturen  och  årets

skiftningar – en hyllning till den vackra natur i vilken vi lever och som vi alla har att värna.

Våra helgdagar

De särskilda svenska helgdagarna ska vara följande:

- nyårsdagen

- mellandagarna mellan nyårsdagen och trettondagsafton

- trettondagsafton

- trettondagen

- fastlagssöndagen

- skärtorsdagen

- långfredagen

- påskafton

- påskdagen

- annandag påsk

- valborgsmässoafton

- valborgsmässodagen (första maj)

- Kristi himmelsfärds dag

- klämdagen efter himmelsfärdsdagen

- pingstafton

- pingstdagen

- annandag pingst

- midsommarafton (nationaldagen)

- midsommardagen



- alla helgons dag

- mårtensafton

- mårtensdagen

- första advent

- andra advent

- luciadagen

- tredje advent

- fjärde advent

- lilla julafton (23:e december)

- julafton

- juldagen

- annandag jul

- mellandagarna mellan annandag jul och nyårsafton

- nyårsafton

Samtliga dessa blir allmänna lediga dagar, och dessutom officiella flaggdagar. De som jobbar inom

polis,  vård,  räddningstjänst,  kollektivtrafik,  handel  eller  liknande  som  inte  kan  hålla  stängd,

kommer naturligtvis att kompenseras med motsvarande mängd lediga dagar.

Sveriges officiella nationella symboler 

Nationalgudinna – Freja 

Nationaldjur - Älg (Alces alces) 

Nationalfågel - Koltrast (Turdus merula) 

Nationalblomma - Linnea (Linnea borealis) 

Nationalträd - Vårtbjörk (Betula pendula) 

Nationalsvamp - Karljohansvamp (Boletus edulis) 

Nationalinsekt - Blåvinge (Plebejus)

Nationalfisk - Sill (Clupea harengus) 

Nationalsten - Granit



Religion

Mångkultur och religionsfrihet vilande på nordisk grund 

Alla ska ha självklar rätt till en personlig tro. Och liksom rätten till religion ska värnas, ska vi även

värna rätten till frihet från religion. Det ska naturligtvis vara förbjudet att tvinga någon att vara

medlem av ett samfund, en församling eller religion mot sin vilja. Och likaså ska det vara förbjudet

att tvinga någon att bära religiösa klädesplagg eller symboler mot sin vilja. Vi ska att arbeta hårt för

att bekämpa alla former av patriarkala strukturer, hedersförtyck, religiöst och kulturellt förtryck och

inskränkningar av individens frihet. Omskärelse av pojkar av religiösa eller kulturella skäl ska vara

förbjuden – inte förrän efter 18 år ålder, när pojken är myndig och själv kan fatta beslutet kan

omskärelse tillåtas. Omskärelse av flickor och kvinnor ska alltid vara helt  och hållet  förbjuden.

Naturligtvis ska arrangerade äktenskap vara strikt förbjudna, och arrangerade äktenskap som ingåtts

utomlands ska naturligtvis inte vara giltiga i Sverige. Giftermål får heller aldrig ske före 18 års ålder

– inga undantag till detta ska ges.

Valfrihet kring sista vilan 

Eftersom så många människor idag är icke-religiösa, eller tillhör annan religion än kristendomen

ska det  vara självklart  att  det  i  samtliga svenska kommuner ska finnas  icke kristet  associerade

begravningsplatser som alternativ till dagens kyrkogårdar. Den som vill ska förstås också få begrava

älskade bortgångna husdjur på samma begravningsplats där resten av ens familj och vänner finns –

eller där man själv önskar bli begravd. Det ska även vara möjligt att få dela gravplats med sitt

bortgångna husdjur. Men naturligtvis ska det även finnas renodlade djurkyrkogårdar, och dessa ska

bli betydligt fler till antalet och mer lättillgängliga än fallet är idag.



Internationella relationer

Globalt samarbete

Ännu finns barn i vår värld som svälter ihjäl. Ännu dör människor dagligen i krig och konflikter. 

Ännu finns människor i vår värld som avrättas eller torteras på grund av till exempel sin sexuella 

läggning eller sin religiösa tro. Ännu utrotas i vår värld dagligen flera djurarter på grund av jakt, 

skövling och miljöförstöring. Vårt enda jordklot överexploateras, utarmas och förgiftas. Livet på vår

planet offras på den mänskliga girighetens och materialismens altare. Detta är förstås saker som vi 

inte får acceptera. Sveriges röst internationellt ska vara högljudd, tydlig och klar. Vi ska alltid säga 

vår egen mening. Sverige ska verka för ökat globalt samarbete i frågor kring exempelvis 

miljöskydd, naturvård, djurrätt, mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning, kampen mot 

internationell brottslighet, terrorbekämpning, och fredsbevarande insatser. Vi ska inta en hård och 

tuff attityd gentemot stater som bryter mot mänskliga rättigheter och som exempelvis ägnar sig åt 

kvinnoförtryck eller förföljelse av homosexuella. Vi ska även tydligt stå upp mot supermakten USA 

och dess råkapitalistiska, materialistiska, konservativa, militaristiska ideologi – vi ska inte svansa 

för supermakten, och aldrig undandra oss från att kritisera USA och dess agerande och värderingar. 

Vi ska stå upp mot amerikanskt spioneri och övervakning, och mot de kränkningar av nationell 

suveränitet som USA gör sig skyldiga till.

Alliansfrihet 

Sverige ska aldrig gå med i Nato. Vi ska vara en neutral och alliansfri, fredlig stat – vi ska inte 

binda oss vid att alltid stödja vissa länder i världen över andra. Vi vill inte ha någon värnplikt, utan 

istället ska vi ha ett helt professionellt försvar som är helt fritt från tvång, med tydlig inriktning mot 

hjälpinsatser, konfliktlösning och fredsbevarande insatser internationellt. Sverige ska hjälpa till i 

konflikt- och katastrofområden med bistånd, sjukvård, medling och expertis. 

Förenta Nationerna 

FN är, trots många brister, ett viktigt samarbetsorgan för världens stater, inom vilket Sverige bör 

vara mycket aktivt inom arbete för fred och demokrati och mot alla former av förtryck. Så länge det

finns fattigdom, svält och krig i världen är det en moralisk självklarhet att hjälpa till på de sätt vi 

förmår för att få till stånd en förändring. 



Norden 

Vi vill förstärka och fördjupa samarbetet och kontakten mellan de nordiska länderna – framförallt 

med våra skandinaviska systerländer Norge och Danmark. Vi vill verka för att minska 

handelshinder mellan länderna, verka för en välintegrerad samnordisk infrastruktur, samt verka för 

att ytterligare underlätta för medborgare att röra sig mellan länderna och att exempelvis bo i ett land

och arbeta i ett annat – och är mycket mycket öppna inför tanken om en framtida enad skandinavisk

stat. 
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