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Förord
Riksdagsrollspelet är baserat på riksdagens demokrativerkstad och gör det möjligt att pröva
på hur det kan vara att vara riksdagsledamot för en dag och följa ett ärendes gång ifrån förslag till färdig lag. Vi tar gärna emot kommentarer, frågor och feedback på spelet. Skicka
dessa i så fall till: riksdagsinformation@riksdagen.se.
Riksdagsrollspelet är framtaget i samarbete med GR Utbildning, och mer information
kring upplevelsebaserat lärande samt hjälp och stöd kring hur man handleder rollspel i allmänhet finner du på www.grul.se.

Inledning
Riksdagsrollspelet är ett rollspel som syftar till att skapa förståelse och kunskap kring riksdagen och riksdagens arbete. Fokus ligger på ärendegången. Spelet består av fem fiktiva
partier: Gemenskapspartiet (som även är det parti som utgör regeringen), Värdepartiet,
Frihetspartiet, Balanspartiet och Solidaritetspartiet. I rollspelet spelar deltagarna riksdagsledamöter i en fiktiv riksdagsmiljö. Varje deltagare spelar en riksdagsledamot och får en beskrivning av sin bakgrund, ålder, yrke, partitillhörighet och så vidare. Handledaren av rollspelet spelar rollen som riksdagens talman. (Om du är oerfaren av upplevelsebaserat lärande
kan du lära dig mer genom GR Utbildnings webbplats, www.grul.se).
Riksdagsrollspelet innehåller ett antal faser som beskrivs mer i detalj nedan. I slutet av rollspelet får deltagarna möjlighet att diskutera igenom sitt agerande, vad som hände och de
beslut som de fattat. Här görs även jämförelser mellan Riksdagsrollspelet och ”verkligheten”. Beroende på hur man lägger upp diskussionen så kan resultatet anpassas efter de målsättningar som man som handledare sätter upp före rollspelet.

December 2007

Rollspelet är anpassat för 15–30 personer och lämpar sig bäst för elevgrupper från grundskolans senare del och gymnasiet. Rollspelet tar cirka två timmar att genomföra och minst
30 minuter bör avsättas för diskussionsdelen.
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Förkunskaper och användningssätt
För att på bästa sätt kunna ta till sig spelet är det viktigt att deltagarna är insatta i vissa
grundläggande begrepp.
Eleverna bör känna till följande:

Riksdagens uppgifter och roll i samhället.
Vad ett politiskt parti är, det partipolitiska systemet och partiets arbete i riksdagen.
Vad en motion och en proposition är.
Vad ett utskott är.
Hur överenskommelser genom förhandling, kompromiss och jämkning fungerar.
Om du som handledare vill ha hjälp med att förbereda dig och eleverna kan du med fördel
använda dig av vår webbplats, www.riksdagen.se. Under rubriken Elever och lärare hittar
du studiehandledningar och material särskilt anpassat för elever i grundskolans senare del
samt gymnasiet.

Målsättning
De övergripande målsättningarna med rollspelet är

att ge deltagarna förståelse och kunskap om riksdagen och riksdagens arbetssätt
att visa på demokratins möjligheter till delaktighet och inflytande
att inspirera deltagarna till ett fortsatt engagemang i demokratiska frågor
att visualisera hur ett ärende behandlas från förslag till lag
att ge deltagarna en insikt i och känsla av hur det är att vara folkvald och vad uppdraget som förtroendevald innebär.

Steg för steg
Genomgång, instruktion och efterdiskussion
Rollspelet genomförs i ett antal olika steg. Dessa steg är framtagna för att på ett så autentiskt sätt som möjligt gestalta riksdagens arbete. I vissa fall har vi självklart tvingats förenkla processen en aning, och det är viktigt att du som handledare av spelet i efterdiskussionen
tydliggör och förklarar detta för deltagarna och korrelerar spelets händelser till verkligheten.
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Spelet följer en på förhand fastställd händelseföljd som i stort följer hur ett ärende behandlas i riksdagen:
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1. Förberedelser
2. Presentation av bakgrunden och utdelning av roller
3. Samling i partigrupper och utdelning av propositions- och motionstexter
4. Möten i partigrupper 1
5. Möten i utskott 1
6. Möten i partigrupper 2
7. Mingel
8. Möten i utskottsgrupper 2
9. Möten i partigrupper 3
10. Votering
11. Diskussion
Nedan presenteras hela genomförandet av rollspelet i samma ordning som ovan. Varje
punkt har en egen rubrik och en text som mer ingående beskriver vad som sker och hur
handledaren bör agera. Informationen ska ses som rekommendationer och riktlinjer för hur
rollspelet ska genomföras. Har du som handledare en egen idé om upplägg går det naturligtvis alldeles utmärkt att göra förändringar och tillägg.
Innan rollspelet börjar bör handledaren ha planerat den totala disponibla tiden och gjort en
preliminär plan för hur lång tid varje steg får ta. Se bilaga 2 för mer detaljer och en ungefärlig uppskattning av tiden.

Förberedelser
Vem ska spela vilken roll?

December 2007

En spännande fråga när man genomför ett rollspel handlar om vem som ska spela vilken
roll. I Riksdagsrollspelet finns det inte några beskrivningar på hur rollerna ska gestaltas,
vilket underlättar då deltagaren nästan inte behöver agera utan snarare kan vara sig själv fast
med en annan uppsättning värderingar och idéer. När man fördelar rollerna i Riksdagsrollspelet kan man därför fundera på om man vill att personer som har en uttalad politisk
åsikt ska spela i ett parti som har samma åsikt eller om man ska få prova på att ha åsikter
motsatta sina egna. Det brukar vara en spännande och lärorik övning att genomföra detta
perspektivskifte, och det rekommenderas. Tänk dock på att personerna som gör detta behöver känna sig trygga i rollen att prova på olika politiska åsikter. Tänk också på att det
kan vara lämpligt att på förhand dela upp grupperna så att man inte får alla drivande deltagare i en grupp. Det kan då tendera att bli en stark obalans i spelet, något som inte gynnar
dess utgång.
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Material
Innan rollspelet påbörjas bör du ha följande material klart:

Dagordningarna som styr riksdagens arbete i de olika grupperingarna. Tänk på att det
krävs minst en dagordning till varje gruppering.

Lika många roller som deltagare i spelet. Konsultera rollfördelningstabellen (bilaga 2)
för att veta hur många roller från respektive parti du behöver.

Propositioner, minst en till varje partigrupp.
Motioner – beroende på om man väljer att spela med alla motioner samtidigt eller om
man portionerar ut dem efterhand finns de dels som ett samlat dokument, dels uppdelade för varje enskilt parti.

En preliminär planering över hur tiden disponeras för rollspelet.
Diskussionsunderlag för den avslutande diskussionen.
Extra information från medier och intresseorganisationer. Riksdagsrollspelet innehåller
ett antal brev och notiser som ska delas ut under det första utskottsmötet.

Deltagarna behöver dessutom ha papper och penna tillgängligt.
Tänk på att det är ytterst viktigt att vara välorganiserad när det kommer till förberedelserna
kring material. Det är få saker som stannar flödet i spelet mer än om man som handledare
tvingas ställa sig och klippa upp nytt material.

Möblering
Fundera gärna över vilken möblering som krävs inför spelet. Beroende på antalet deltagare
och gruppernas olika storlek vid olika tillfällen är det en god idé att spela rollspelet i en
lokal som går att möblera om efter behov. Förbered gärna lokalen genom att möblera den
i fem partigrupper där man har en större grupp bord och stolar för de större partierna och
så vidare. Dessutom krävs två större bord för utskottsmöten. Kan man så är det mycket
bra om man har olika sektioner i lokalen som utgör platsen för utskottsmötena. På så sätt
får man en naturlig förflyttning från partigruppsmötet till utskottsmötet, något som höjer autenticiteten och känslan. Inför omröstningen är det lämpligt att möblera mer likt en
traditionell skolsittning, där man kan hålla anföranden inför de andra och votera genom
handuppräckning.

December 2007

Handledarens roll
Som handledare under Riksdagsrollspelet spelar man riksdagens talman. Detta innebär
att man hjälper riksdagsledamöterna med alla spörsmål och funderingar. Rör dig mycket
i rummet och gör dig tillgänglig, det kommer att finnas tillfällen då deltagarna behöver
hjälp, och då är det viktigt att de snabbt får det så att processen inte stannar upp. Dessutom
är du som handledare ansvarig för att sätta i gång de olika stegen i spelet samt se till att de
hålls inom den tidsrymd som är avsatt. Detta implementerar man lätt genom att som talman styra riksdagens arbete. Tänk också på att du som handledare är den som ska leda efterdiskussionen, och därför är det ytterst viktigt att du under tiden för anteckningar kring
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vad som händer och sker i spelet. Det är viktigt att gruppens erfarenheter kopplas till just
deltagarnas spelupplevelse och inte bara till den generella upplevelsen av att spela Riksdagsrollspelet. För dig som använder spelet flera gånger blir det därför extra viktigt att hålla
dina observationer till den aktuella gruppen genom att noga föra anteckningar över skeenden som du sedan kan använda för att göra pedagogiska poänger i efterdiskussionen.
Under alla tillfällen som deltagarna befinner sig i partigrupper eller utskottsgrupper kommer de att styras av dagordningar som talar om för dem vad de ska göra. Dessa dagordningar kan ibland behöva stödjas av muntliga instruktioner. Var noga med att vara tillgänglig för eleverna under hela spelets gång. Tänk dock på att inte förklara för mycket, det är
viktigt att deltagarna själva får möjlighet att uppleva och skapa sina förutsättningar där det
är möjligt. Vilken information som behöver delges till deltagarna varierar mycket beroende
på gruppens förutsättningar och förkunskaper.
Faktaruta till rollspelet

Talmannen
Talmannen är riksdagens främsta företrädare. En talman och tre vice talmän väljs av
riksdagen för varje valperiod. Talmannen leder riksdagens arbete, kammarens sammanträden och utvecklingen av riksdagens arbetsformer, representerar riksdagen i Sverige och
internationellt och är ordförande i riksdagsstyrelsen. Han eller hon föreslår statsminister
vid regeringsskifte och kan träda in som tillfällig riksföreståndare. Talmannen måste vara
neutral och får inte delta i debatter eller beslut i sakfrågor. En ersättare utövar uppdraget
som ledamot. De vice talmännen deltar däremot i riksdagsarbetet och får debattera och
rösta.

Förberedelser med deltagarna

December 2007

Inför ett spel behöver deltagarna tid och möjlighet att ta till sig den kommande upplevelsen. Även detta behöver förberedas. Många gånger när en grupp samlas efter en rast eller i
början av dagen så tar gruppen med sig det som tidigare hänt in i det pedagogiska rummet.
Sorlet hos en grupp som möts känner alla igen och kan identifiera sig med: några pratar
om vad som precis hände i korridoren utanför, någon spelar spel på mobiltelefonen, några
andra diskuterar vad som ska hända i kväll. Man kan säga att atmosfären i rummet kännetecknas av ”där, då och sen” och inte ”här och nu”. Det man som pedagog vill åstadkomma inför spelet är att förändra fokus i det pedagogiska rummet till ”här och nu”. Det finns
många sätt att skapa denna förändring. Ett sätt är att använda sig av enklare gemensamma
övningar, ”icebreakers”. Genom att på förhand planera hur övergången från ”då, där och
sen” till ”här och nu” skapas inför spelet har man möjlighet att välja de metoder och verktyg som bäst lämpar sig för just det tillfälle man planerar. På www.grul.se finns det ett stort
antal icebreakers att ladda ner. Här ger vi förslag på en som man med fördel kan använda
för att skapa samling och koncentration.
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Förslag på s.k. ice breaker
Räkneövningen
Räkna till 20
Tid: 5 minuter
Deltagarantal: 10–100 st.
Instruktioner: Be deltagarna att ställa sig i en ring med axlarna mot varandra. Förklara att
de ska få vara med om en avancerad matematisk övning.
Gå därefter igenom reglerna:

Gruppen ska gemensamt räkna till 20 genom att någon person säger ”ett”, någon annan säger ”två” osv. upp till 20.

Personer som står bredvid den som sa en siffra får inte säga nästa.
Om det blir fel eller om man säger samma siffra samtidigt måste alla applådera och
börja om från början.

Under tiden man räknar ska de andra vara tysta och titta ned i backen.
Att tänka på: Det är väldigt sällan som gruppen kommer att klara av att räkna hela vägen till 20. I stället är tanken att man i uppgiften skapar ett gemensamt fokus och att man,
genom att alla applåderar när det blir fel, förmedlar en tillåtande attityd till andras misstag.
Håll inte på för länge med denna icebreaker utan låt gruppen försöka 5–6 gånger.

Presentation och utdelning av roller
Det första som sker när man börjar med själva rollspelet är att handledaren presenterar bakgrunden. Man bör berätta att deltagarna ska spela riksdagsledamöter och att de på ett så bra
sätt som möjligt ska försöka agera så som de tror att deras karaktär skulle ha agerat. Det är
viktigt att deltagarna är medvetna om att de ska få vara med om ett rollspel, men man bör
undvika att gå in på för mycket detaljer och svara på för många frågor. Det mesta löser sig
när de väl kommit i gång och en alltför omfattande frågestund drar ner tempot i rollspelet
och riskerar att förstöra ”känslan”.

December 2007

Efter den inledande genomgången ska rollerna delas ut till deltagarna. Varje deltagare får
ett rollkort som innehåller kortfattad information om rollen och det parti rollen tillhör.
Det är här viktigt att deltagarna får lite tid att fundera kring rollen. På raden för namn
skriver man sitt eget namn, detta förenklar diskussion eleverna sinsemellan. Om man har
tillgång till namnskyltar så kan man självklart hitta på andra namn som man sedan också
skriver på sin namnskylt.
Totalt finns det 30 roller vilka är könsneutrala. Dock är det mycket viktigt att rollerna delas
ut enligt den fastlagda struktur som finns i bilaga 2. Skälet till detta är att partiernas inbördes storlek måste vara konsekvent i spelet samt att spelet återspeglar ålder, etnisk bakgrund,
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funktionshinder med mera på ett lämpligt sätt. I bilaga 2 framgår tydligt vilka roller som
ska användas beroende på deltagarantalet. Efter att alla fått läsa om sin roll är det lämpligt
att snabbt låta var och en presentera sig. Låt deltagarna ställa sig i en cirkel och be var och
en att kortfattat presentera sig som sin roll. Lämpliga saker att nämna är vad man heter, vilket parti man företräder samt varför man jobbar med politik. Om man vill kan man även
genomföra presentationen som ett mingel, där man under 3–5 minuter går runt i rummet
och presenterar sig om sin roll.
Om man vill kan man använda de partiprogram som finns för varje parti (bilaga 10) som
en förberedelse för rollspelet. Märk väl att dessa texter inte behövs under själva spelet och
att denna text även finns återgiven på respektive rollbeskrivning.

Utdelning av texter
Be eleverna ställa sig med de elever som tillhör samma parti som de själva gör. Dela ut
regeringens (Gemenskapspartiets) två propositioner till alla fem grupper. Du hittar propositionerna i bilaga 5. Ge deltagarna lite tid att läsa in sig på propositionerna. Handledaren
kan givetvis också muntligt redogöra för propositionernas innehåll.

December 2007

När propositionen är utdelad till samtliga delas också de olika motionerna ut. Tänk på att
det kan vara bra att dela ut flera ark med motionstexterna till varje grupp. Vill man kan
man som handledare skapa en annan effekt genom att bara dela ut den motion som tillhör
respektive parti. I bilaga 5 finns det dokument för båda dessa sätt att hantera motionerna.
Där finns såväl alla motioner samlade som var och en som ett enskilt dokument. Senare (i
det andra partigruppsmötet) ska man i så fall även dela ut de övriga partiernas motioner till
resterande grupper. Detta kan man göra genom att antingen dela ut det samlade dokumentet med motioner eller genom att dela ut de som saknas hos respektive parti. Det skapas en
annan dynamik i spelet då man från början inte vet vad de andra partigrupperna tycker.
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Spelet börjar
Möten i partigrupper 1
Nu ska deltagarna delas in i partigrupper. Tänk på att partigrupperna är olika stora. Det
största partiet kan vara uppåt 11 personer, medan de mindre partierna är mellan 2 och 3
personer.
Till sin hjälp i det första partigruppsmötet har eleverna en dagordning som handledaren
delar ut till gruppen. En smart sak att göra är att man redan i förväg delar ut dagordningarna på de platser som ska vara partigruppsmötesplatser. På detta sätt sparar man tid och
kan vara mer tillgänglig för deltagarna i början av spelet. Första punkten på dagordningen
innebär att man utser en gruppledare som leder de framtida partigruppsmötena. När deltagarna sedan fått sin proposition eller motion utdelad får de till uppgift att fundera över sin
inställning som parti, vilka krav de tycker är viktigast och vilka krav de tycker är mindre
viktiga. Tänk på att varje grupp ska ha minst ett exemplar av motionerna och propositionen. (Gemenskapspartiet har ingen motion då partiet i spelet även utgör regeringspartiet
och därmed har lämnat propositionen.)
Det är viktigt att alla partigrupper får möjlighet att finna en tydlig argumentation för sin
ståndpunkt. För de större partierna, och det parti som är regeringsbildande i synnerhet, så
är grupperna större. De tar därför längre tid på sig att diskutera igenom sin ståndpunkt.
Varje parti ska dela upp sina representanter i två grupper som jobbar med var sitt ärende.
Två utskottsgrupper bildas alltså i varje partigrupp. Dessutom ska dessa mindre grupper
utse en talesperson som är ansvarig för att partiets politik förs fram i det kommande utskottsmötet.
Talespersonen får mer ansvar för att driva partiets politik i respektive fråga men är självfallet inte ensam ansvarig på utskottsmötet. Det är fritt fram för alla att ta del av diskussionen.
För de större partierna kan det vara en god idé att göra denna indelning tidigt under partigruppsmötet, så går det något fortare för gruppen att diskutera.
Faktaruta till rollspelet

Partigrupp

December 2007

Grupp bestående av ledamöter som valts in i riksdagen under samma partibeteckning.
Partigrupperna leds av en styrelse (förtroenderåd, samordningsgrupp). Gruppledaren är
ansvarig för det löpande arbetet. Varje partigrupp har ett partikansli i riksdagen. I partigrupperna kan man fatta beslut om hur partiet ska agera i de frågor som man ställs inför i
riksdagens arbete.
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Möten i utskottsgrupper 1
I utskottet presenteras samtliga partier för såväl propositionen som de olika motionerna.
Partierna har tidigare fått dessa texter men har nu chansen att presentera sin ståndpunkt
och ifrågasätta andras. Utskottsmötet börjar med att man går igenom dagordningen och
följer de instruktioner och råd som finns där. Bland annat ska man utse en ordförande, och
respektive parti ska redogöra för sin åsikt i ärendet. Partierna kan eventuellt få möjlighet
att ställa frågor till varandra, men saknas tid är detta ej nödvändigt. Dessutom får man information och åsikter från dagspressen och intresseorganisationer om de aktuella frågorna.
När utskotten arbetat sig genom dagordningen avslutas utskottsmötet och partierna samlas
i sina respektive partigrupper igen.
Faktaruta till rollspelet

Utskott
Organ som riksdagen utser inom sig för att bereda de ärenden som kammaren hänvisar
till dem. I riksdagen finns femton utskott med olika ansvarsområden. Efter beredning av
ett ärende avger ett utskott ett betänkande med förslag till riksdagsbeslut. Utskotten har
också möjlighet att lämna förslag till riksdagen på eget initiativ. I utskottens uppgifter ingår
också att följa upp riksdagens beslut och granska hur de genomförts. De ska dessutom
följa vad som händer inom Europeiska unionen inom sina respektive ansvarsområden.
Utskotten består för närvarande av sjutton ledamöter (plus suppleanter) som inom sig
väljer ordförande och vice ordförande (presidium). Ordföranden har utslagsröst vid lika
röstetal. Utskotten har egna kanslier som leds av en kanslichef.

Möten i partigrupper 2

December 2007

Dela ut dagordningen för partigruppsmöte två. Väl åter i partigrupper får deltagarna berätta för varandra hur de upplever situationen i respektive utskott. Ledamöterna i respektive parti får fundera på om de tror att de har någon chans att få igenom några eller kanske
alla av sina förslag. Kanske är det så att partiet kan försöka få igenom en viktig fråga mot
att de stöder ett förslag från något annat parti i en annan fråga? Om du i partigruppsmöten
1 valt att dela ut endast respektive partis motion, ska du här dela ut det samlade motions
dokumentet till alla partier (se Handledningen, Utdelning av texter). I denna fas finslipas
partiernas linjer inför det att de en sista gång ska in i utskottsgrupperna. Dessutom får deltagarna här möjlighet att uppskatta sina möjligheter att få igenom sin åsikt genom att göra
beräkningar kring majoriteten i riksdagen, något som kan visa sig mycket användbart då
man ska söka allierade. En exakt fördelning över mandaten i riksdagen finns applicerad på
deltagarnas rollbeskrivning, hänvisa gärna till denna.
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Mingel
Låt deltagarna få en kortare rast för att få lite luft och ny energi. Påminn dem om att de
fortfarande spelar sin roll och att pausen sker som riksdagsledamot. Uppmana dem att prata
med varandra under rasten och se om det går att bilda nya allianser. Detta sammanhang
är ett lysande tillfälle för deltagarna att knyta till sig andra partier till sin idé, eller kanske
jämka sig med några andra. Syftet är att skapa en atmosfär som påminner om det politiska
arbetet, nämligen att många diskussioner och förhandlingar sker utanför de formella rummen och mötesplatserna. Förslagsvis kan man uppmana deltagarna att hålla minglet utskottsvis för att på så sätt snabba på processen och göra det enklare för dem att hitta dem i
de andra partierna som jobbar med samma frågor.

Möte i utskottsgrupper 2
Dela ut dagordningen för utskottsmöte två. I detta sista utskottsmöte ska partierna ta fram
ett betänkande. Detta innebär att de ska rösta ja eller nej till vilka beslutspunkter som ska
vara med på det slutgiltiga förslaget i omröstningen i kammaren. Eftersom regeringspartiet
inte ensam har majoritet i Riksdagsrollspelet, är det viktigt att poängtera hur omröstningen (voteringen) kommer att gå till och att kompromisser kan vara nödvändiga för att ett
förslag ska kunna gå igenom.
Beroende på hur mycket tid som finns till förfogande går det givetvis att variera längden
på detta möte, och det är viktigt att diskussionen kring vilka man ska samarbeta med redan
är avklarad då man sätter sig vid förhandlingsbordet. Men väl här tar utskottsordföranden
till orda och går igenom alla de förslag till beslutspunkter som finns i betänkandet, dessa är
baserade på respektive partis motioner och propositioner.
Därefter går man steg för steg igenom betänkandet och låter varje parti redogöra för hur
partiet tänker rösta. Som ordförande för utskottet skriver man ned detta på respektive beslutspunkt i tabellen på betänkandet, och efter varje fråga räknar man ut om beslutspunkten har stöd av en majoritet eller inte.
Varje parti måste ha tillgång till ett eget dokument med betänkandet då man sedan vill ta
med detta till sin partigrupp.
Faktaruta till rollspelet

Ärende
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Ett ärende är en sakfråga som riksdagen ska fatta beslut om. Propositioner och motioner
är exempel på ärenden som ska beredas i utskott före beslut.
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Möte i partigrupper 3
Det sista partigruppsmötet syftar till att samtliga ledamöter i respektive parti ska få klart
för sig hur de ska rösta i respektive ärende. Eftersom deltagarna inte varit med i båda utskottsmötena, då spelet genomförs med parallella utskott, är det också viktigt att samtliga
partimedlemmar förstår varför partiet ställer sig som det gör till alla beslutspunkter. Man
utser också två personer som argumenterar för partiets ståndpunkt i respektive ärende i den
avslutande debatten.

Votering
När partigrupperna är klara med vilken partilinje som ska gälla för båda ärendena flyttas
fokus från gruppdiskussioner till plenum. Beroende på hur mycket tid som finns till förfogande kan man före votering (omröstningen) låta en representant från respektive parti
kort redogöra för sin uppfattning i de olika ärenden som behandlats. Detta blir en kortare
motsvarighet till den avslutande debatten i riksdagen. Har man riktigt gott om tid är det ju
också möjligt att även här öppna för debatt. Eleverna ska i sitt anförande redogöra för om
de vill bifalla (säga ja till) eller avslå (säga nej till) utskottets betänkande. Uppmana eleverna att argumentera för sin sak.
Om och när en debatt har avslutats i plenum är det dags att gå till omröstning. Under omröstningen agerar handledaren talman i riksdagen. Deltagarna har möjlighet att rösta ja, nej
eller avstår. Det är viktigt att under hela spelets gång poängtera dessa tre alternativ, samt
konsekvenserna av dem.
Omröstningen går till så att deltagarna får ta ställning till utskottens betänkande i punktform, en i taget. Handledaren läser upp beslutspunkten i betänkandet. Be eleverna därefter
att rösta ja, nej eller avstår till utskottets förslag till beslut. Gå vidare med samma procedur
i resterande punkter. De punkter som slutligen röstas igenom är de punkter som utgör den
nya lagen. Summera sedan den nya lagen som antagits.
Så snart omröstningen är genomförd talar handledaren om att spelet är slut. Ett bra sätt att
avsluta spelet är att låta deltagarna resa sig upp och i samband med detta ta av sig sin namnskylt eller slänga sin roll och på så sätt markera att man byter position från att spela sin roll
till att agera som sig själv igen. Var tydlig med att markera att spelet är slut.

Diskussion
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Rum för dialog
Under efterdiskussionen är det samtalet mellan deltagarna som står i fokus. En förutsättning för att skapa ett bra samtalsklimat för efterdiskussionen är att det fysiska rummet är
anpassat för den här typen av samtal. Samtalet karakteriseras av att alla deltagare, som i
många fall är upp emot 30 personer, ska kunna dela ett gemensamt samtalsrum. De ska le-

Handledning och instruktion

13

digt kunna betrakta varandra och föra en dialog. Rummet bör vara möblerat på ett sådant
sätt att det stimulerar till gruppsamtal med hela deltagargruppen. Traditionell klassrumsmöblering riktar fokus mot kateder och whiteboard, vilket innebär att en annan möblering
är eftersträvansvärd. En ofta använd sittning för efterdiskussioner är att ta bort bänkar och
bord och därefter placera lika många stolar som det finns deltagare och pedagoger i en cirkel. Genom att flytta bort borden skapas en större närhet mellan deltagarna. Stolar kommer
närmare varandra, och det blir en något mer intim atmosfär som lämpar sig väl för gruppsamtal. Eftersom fokus ska vara dialogen mellan deltagare så är det viktigt att pedagogen
placerar sig i samma situation som dessa. Om du som handledare agerar utifrån en cirkel av
stolar och in i den, mot gruppen, så är fokus återigen skiftat ut ur gruppen och inte mellan
och inom den.

Direkt efter spelet
Som i alla situationer då ett spel avslutas finns det ett behov bland deltagarna av att reda ut
vad som har hänt, att fråga de andra deltagarna hur de upplevde spelet, varför det gick bra
för någon och mindre bra för någon annan, och så vidare. Detta kommer att ske oberoende av hur du som handledare väljer att lägga upp din efterdiskussion. Denna reflekterande
process bör alltså inleda en efterdiskussion. Efterdiskussionen kan delas in i tre faser: reflektion, tolkning och generalisering.

Reflektion
Direkt efter det att ett spel genomförs så uppstår oftast en spontan dialog bland deltagarna.
Hur var det att spela för dig? Vilken konstig roll du spelade! Varför gjorde du på det viset?
Hur kan det komma sig att jag hamnade i den här situationen? Varför gick det inte så bra?
Varför lyckades vi så bra? Vad roligt det var! Frågorna och påståendena kan ibland vara
rikliga. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det viktigt att fånga upp denna diskussion. Den
kommer att äga rum direkt efter det att deltagarna slutat spela, vare sig man tar en rast eller
fortsätter med aktiviteten. För att ha någon som helst möjlighet att fånga upp den spontana
process som uppstår och använda den i diskussionen är det med andra ord viktigt att genomföra en kontrollerad, reflekterande process i direkt anslutning till spelet. Behöver gruppen en rast så är det, trots att gruppen är trött eller hungrig, viktigt att gå igenom denna
första reflekterande fas. Pedagogens roll är att agera handledare under den reflekterande
processen. Det är viktigt att du som agerat talman under spelet tydliggör för deltagarna att
du inte längre spelar denna roll utan är handledare igen. Som handledare kan du med fördel ställa frågor, till exempel:
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Hur var det att spela det här spelet?
Hur var det att spela en roll?
Var det något som hände som var särskilt spännande/intressant/roligt?
Var det något som var svårt/krångligt/tråkigt?
Hur upplevde ni de andra spelarna?
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Handledaren ska inte vara alltför styrande eller vinklad under den reflekterande processen,
då en stor del av syftet med den är att låta deltagaren själv få möjlighet att resonera och föra
en dialog kring sin upplevelse. Deltagare behöver kunna ventilera åsikter utan krav på att
ha en helt och hållet färdig tanke. Den fria associationen är viktig för att skapa ett så bra
underlag som möjligt för senare faser i efterdiskussionen. Däremot bör man stimulera till
att så många som möjligt, gärna alla, bidrar i dialogen. Det är lätt hänt att en eller flera dominerande deltagare tar över diskussionen och på så vis utestänger andra ifrån möjligheten
att berätta. Vissa deltagare kan, även om samtalsklimatet är förhållandevis bra, behöva stöd
för att yttra sig. Genom att låta alla medverka i dialogen blir det möjligt att utforska spelet
och den gemensamma upplevelsen utifrån flera olika perspektiv, där det blir tydligt att allas
medverkan är viktig för upplevelsen och lärandeprocessen.

Tolkning
När gruppen har gjort en aktivt reflekterande process påbörjas tolkningsfasen. Det behöver
inte vara tydligt när övergången sker mellan reflektion och tolkning, men deltagarna ska ha
haft möjlighet att reflektera innan de tolkar händelser, sammanhang och strukturer i spelet.
Om gruppen däremot är i behov av en paus eller rast så är övergången mellan reflektion
och tolkning ett bra tillfälle.
I tolkningsfasen genomgår deltagarna en process i vilken de försöker förklara spelets upplevelse mot den bakgrund och de erfarenheter de har. De olika processer som deltagarna
har varit igenom, känslor som uppkommit under spelet och specifika händelser i spelet
tolkas och bearbetas utifrån tidigare erfarenheter. Konsekvensen av denna tolkning blir
att många olika, parallella, tolkningar äger rum samtidigt, eftersom deltagarna har olika
erfarenheter som relaterar till spelet. I tolkningsfasen samlar handledaren upp dessa olika
tolkningar och försöker att, om möjligt, identifiera gemensamma upplevelser och tankar
samt på vilka punkter deltagarna har olika uppfattningar. Denna tolkning tar givetvis olika
lång tid, bland annat beroende på deltagarantal och förkunskaper. Det finns förstås en risk
med att deltagare tolkar materialet väldigt bristfälligt eller fel. För att undvika detta är det
bra om så många som möjligt kan stimuleras att lyfta sina tolkningar så att deltagarna själva
får möjligheten att problematisera och skapa tolkningsföreträde för tolkning som förefaller mer rimlig. Vilken typ av frågor som bör ställas i samband med tolkningsfasen varierar
också, beroende på förutsättningarna för det spel som genomförts, men följande frågor kan
utgöra ett bra underlag:

Hur upplevde du spelet utifrån dina tidigare erfarenheter?
Har du varit i den situationen som du hamnade i i spelet någon gång tidigare? Hur var
det? Lika? Olika?

Vilka händelser i spelet upplever du vara de viktigaste? Varför?
Går det att känna igen situationer som uppstår i spelet i verkligheten?
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Generalisering
Den sista delen av efterdiskussionen tar vid efter tolkningsfasen. Efter det att deltagarna
har haft möjlighet att reflektera och tolka den upplevelse de varit med om genom spelet går
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det att börja generalisera de tankar och processer som uppkommit. Den specifika kunskap,
de händelser och processer som uppkommit tolkas utifrån ett mer generellt perspektiv, där
det specifika går att passa in i generella sammanhang. En situation som inträffat i spelet går
att jämföra med tidigare upplevelser, som i sin tur leder till nya slutsatser och ny kunskap.
Precis som tidigare under efterdiskussionen så leder pedagogen en dialog med gruppen som
formar och bildar denna kunskap. Under generaliseringsfasen går det att tillföra kunskaper
som inte var kända under spelet. Fakta och redogörelser som tydliggör kopplingen mellan det specifika och det generella kan tillföras dialogen för att tydliggöra den process som
deltagarna upplevt. Generalisering av erfarenheter som uppkommit genom ett spel upphör
inte på något sätt trots att efterdiskussionen avbrutits. Den fortsätter ofta under lång tid efter spelet, i synnerhet om upplevelsen varit stark, genomträngande och har en tydlig koppling mellan specifik, spelrelaterad och generaliserbar kunskap. Det är med andra ord fullt
möjligt att återknyta till en spelupplevelse även en längre tid efter det att spelet har spelats.

Uppföljning av diskussionen
Efterdiskussionen är det uppsamlande sammanhang där spelet och dess innehåll stöts och
blöts och där upplevelsen kopplas till den omkringliggande världen. Efter det att efterdiskussionen är genomförd så är det fullt möjligt att följa upp såväl efterdiskussionen som
innehållet i spelet vid senare tillfällen. En väl genomförd spelupplevelse är ofta ett starkt
minne för deltagarna, och det går att återknyta till denna upplevelse under lång tid.

Bilagor som ska finnas med i spelet
1. Tidsplanering (Förberedelser)
2. Rollfördelningstabell (Förberedelser)
2. Roller (Presentation och utdelning av roller)
4. Dagordningar för möten (Möten i partigrupper och utskott)
5. Motioner och propositioner (Utdelning av texter)
6. Betänkanden (Möten i utskottsgrupper 2)
7. Inspel från medier och intresseorganisationer (Möten i utskottsgrupper 1)
8. Checklista för genomförande (Används under hela spelet)
9. Diskussionsunderlag (Diskussion)

December 2007

10.		 Partitexter
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Riksdagsrollspelet
					

December 2007

Bilagor 1–10

Ett rollspel om parlamentarism och demokrati

Tidsplanering
En preliminär planering över hur tiden disponeras för rollspelet
1. Förberedelser (5 min)
2. Presentation av bakgrund och utdelning av roller (10 min)
3. Utdelning av propositions- och motionstexter (10 min)
4. Möten i partigrupper 1 (10 min)
5. Möten i utskottsgrupper 1 (15 min)
6. Möten i partigrupper 2 (10 min)
7. Mingel (15 min)
8. Möten i utskottsgrupper 2 (15 min)
9. Möten i partigrupper 3 (5 min)
10. Omröstning (5 min)
11. Diskussion (30 min)
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Totalt: ca 2 timmar

Bilaga 1 – Tidsplanering

Rollfördelningstabell
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Beräkning partistorlekar (Tabellen visar antal representanter per parti som ska finnas i relation till antal deltagare)
Antal Deltagare
Gemenskaps- Värdepartiet Frihetspartiet Balanspartiet
Solidaritetspartiet
partiet
15
5
3
3
2
2
16
5
4
3
2
2
17
5
4
4
2
2
18
6
4
4
2
2
19
7
4
4
2
2
20
7
4
4
3
2
21
7
4
4
3
3
22
7
5
4
3
3
23
7
5
5
3
3
24
7
6
5
3
3
25
7
6
6
3
3
26
8
6
6
3
3
27
9
6
6
3
3
28
10
6
6
3
3
29
10
7
6
3
3
30
11
7
6
3
3

Bilaga 2 – Rollfördelningstabell

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag är uppvuxen i en förort och gick med i partiets ungdomsorganisation när jag var 15. Sedan dess har jag varit aktiv inom politiken.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Jag tycker om att skapa själv, från idé till verklighet. Jag gillar att
vara med och bestämma, påverka Sveriges politik. Det bästa är nog
att man lär sig en massa. Politik är spännande.
Jag tycker att våld som underhållning ska kontrolleras noga av staten!

Ålder: 18 år
Parti: Gemenskapspartiet (GP)
Tidigare yrke:
Studerande
Hemort: Stockholm
Valkrets:
Stockholms kommun

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)
Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 1

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag sitter i rullstol sedan en olycka när jag var 4 år. Jag engagerade
mig i politiken för att vi med funktionshinder inte kan vara med i
samhället som alla andra.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Det känns väldigt spännande och utmanande att arbeta i riksdagen.
Jag skulle också kunna säga att jag är stolt, ja mycket stolt.
Jag tycker att det är viktigt att människor får bestämma sjäva över
sina liv och vad de vill göra, staten ska inte styra med massor av onödiga lagar.

Ålder: 25 år
Parti:
Värdepartiet (VP)
Tidigare yrke:
Studerande
Hemort: Stockholm
Valkrets: Stockholms
kommun

Om mitt parti:
Värdepartiet (VP)
Värdepartiet vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt
och därför måste man vara försiktig när man ska göra stora förändringar. Värdepartiet tycker att man ska ta små steg i rätt riktning i stället för att skynda för
mycket.
Värdepartiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra
barn till trygga människor, inte statens. Individen, familjen, kyrkan och andra
grupper i samhället är minst lika viktiga som staten.
För familjens skull är det viktigt att familjen själv får välja vilken skola eller vilket sjukhus man ska gå till. I skolan vill Värdepartiet ha mer ordning och reda,
gärna med betyg i uppförande. Det ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Värdepartiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi tycker att det är viktigt att bevara landets historia, språk och traditioner. Därför är ett starkt försvar
också viktigt.
Några viktiga frågor för Värdepartiet:

»»Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera vid och vilket
sjukhus man ska få vård vid. Därför måste det finnas privata alternativ.

»»Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer. Det ska inte
finnas så mycket svåra regler.
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»»I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
»»Det ska finnas fler steg i betygen i skolan än vad det gör i dag.

Bilaga 3 – Roller 2

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag kom till Sverige som flykting när jag var 6 år gammal. Till en början flyttade jag runt mycket mellan olika flyktingförläggningar och
städer. Jag har gått i flera skolor och fått många vänner över hela
Sverige men till slut slog min familj sig ner för gott på landet. Politiken har följt med mig sedan jag var barn.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Jag får möjlighet att påverka inte bara min egen framtid, utan hela
samhällets.
Jag tycker att det är viktigt att unga människor har samma rätt i
samhället som äldre.

Ålder: 29 år
Parti:
Balanspartiet (BP)
Tidigare yrke:
Ombudsman på facklig organisation
Hemort: Jonstorp
Valkrets: Skåne läns
västra

Om mitt parti:
Balanspartiet (BP)
Balanspartiet vill ha ett hållbart samhälle. Det betyder att man vill lämna världen till nästa generation i samma skick som man fick den. Naturen ska smutsas
ner så lite som det bara går. Fabriker ska inte släppa ut så mycket farliga ämnen
i luften. Balanspartiet vill att vi ska återvinna saker vi använder som tidningar,
burkar, metaller och papper. De andra partierna håller oftast med om dessa saker, men Balanspartiet tycker att det är viktigast av allt.
Balanspartiet vill höja skatterna på miljöfarliga ämnen så att människor och
företag inte använder dem så mycket. Bilar är miljöfarliga och därför vill Balanspartiet ha mer och bättre kollektivtrafik och fler cykelbanor. Pengar och prylar
är inte det viktigaste i tillvaron. Slit-och-släng-samhället är orimligt.
Balanspartiet tycker också att det är viktigt att samarbeta i hela världen eftersom vi alla andas samma smutsiga luft och badar i samma smutsiga vatten. Det
är också därför som Balanspartiet tycker att vi ska ge mycket bistånd till fattiga
länder.
Några viktiga frågor för Balanspartiet:

»»Människor ska jobba mindre. Det ska vara sex timmars arbetsdag eller fyra dagars arbetsvecka. Då får fler människor jobb.

»»Sverige ska inte vara med i EU. Bryssel (där saker beslutas i EU) kan inte veta
vad som är bäst för Sverige.

»»Vi ska ta bort kärnkraften. I stället ska vi satsa på alternativa energikällor som
sol- och vindkraft. Vi kan spara bort mycket av den kärnkraft vi har i dag.

»»Gifter och cancerframkallande ämnen ska minska i naturen och hos männisDecember 2007

kor.

Bilaga 3 – Roller 3

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Innan jag blev politiker jobbade jag alltid med barn. Även om jag haft
svårt att få mina pengar att räcka har alltid barnen varit det viktiga.
Jag har själv tre döttrar: 2, 4 och 6 år gamla.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
På riksdagen trivs jag framför allt med partivännerna. Utan dem skulle ingenting fungera. Det är också väldigt viktigt med skoj och humor
på arbetet.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är barnens rätt i samhället.

Ålder: 30 år
Parti: Gemenskapspartiet (GP)
Tidigare yrke:
Fritidsledare
Hemort: Sollentuna
Valkrets:
Stockholms län

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)

Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 4

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Förutom att jag är politiker så har jag förstås fortfarande mitt företag
på Gotland. Att jobba med turister är verkligen roligt! Det enda trista
med att vara politiker är att jag inte kan vara hemma så mycket som
jag vill.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:

Ålder: 33 år

Jag vill att det jag gör är viktigt för Sverige. Det är en mycket skön
känsla när en fråga man arbetat med länge slutligen röstas fram i
riksdagen.

Parti:
Frihetspartiet (F)

Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att staten inte ska lägga
sig i mäniskors liv.

Tidigare yrke:
Egen företagare
Hemort: Visby
Valkrets:
Gotlands län

Om mitt parti:
Frihetspartiet (F)
Frihetspartiet sätter individen i centrum. Vi tycker att livet kan delas upp i två
områden, det som är för alla och det som är privat. Politiken ska inte handla om
den privata delen. Människor är individer som vill olika saker med sina liv, och
då är det bäst om staten inte blandar sig i deras liv i onödan. Det är därför Frihetspartiet vill ha privata sjukhus och friskolor så att man inte bara har ett sjukhus eller en skola att välja på. Man ska kunna välja själv.
Frihetspartiet vill att alla ska ha samma chanser att ta sig fram i livet. Därför ska
utbildning vara gratis och man ska bekämpa diskriminering. Eftersom individen
ska få göra sina val själv, utan att staten lägger sig i, så ska man också ha låga
skatter.
Frihetspartiet är för frihandel, vi vill alltså inte att det ska finnas tullar eller hinder för att handla mellan länder. Vi tycker att marknaden ska få bestämma priset
på saker man köper. Om man har tull vid gränsen till landet så bestämmer ju
staten vad priset kommer att bli, och det vill inte Frihetspartiet.
Några viktiga frågor för Frihetspartiet:

»»Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.
»»Skatterna ska sänkas!
»»Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska till exempel inte behöva
läsa samma ämnen.

»»Det ska finnas fler friskolor och privata sjukhus.
»»Det ska vara bättre löner för dem som arbetar i vården och omsorgen. Det ska
också vara fler män som jobbar där.
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»»Samhället ska bli mer handikappanpassat.
Bilaga 3 – Roller 5

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Min familj har alltid varit politiskt aktiv. Jag har varit med i partiet
sedan jag var tonåring, men det är ganska nyligen som jag började
arbeta med politik på heltid.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Jag trivs så bra på riksdagen framför allt för att jag får möta så många
människor. Det är inspirerande och man får arbeta med frågor som
man brinner för.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att vi måste ha hårdare
straff i Sverige.

Ålder: 37 år
Parti:
Värdepartiet (VP)
Tidigare yrke:
Svetsare
Hemort: Göteborg
Valkrets:
Göteborgs kommun

Om mitt parti:
Värdepartiet (VP)
Värdepartiet vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt
och därför måste man vara försiktig när man ska göra stora förändringar. Värdepartiet tycker att man ska ta små steg i rätt riktning i stället för att skynda för
mycket.
Värdepartiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra
barn till trygga människor, inte statens. Individen, familjen, kyrkan och andra
grupper i samhället är minst lika viktiga som staten.
För familjens skull är det viktigt att familjen själv får välja vilken skola eller vilket sjukhus man ska gå till. I skolan vill Värdepartiet ha mer ordning och reda,
gärna med betyg i uppförande. Det ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Värdepartiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi tycker att det är viktigt att bevara landets historia, språk och traditioner. Därför är ett starkt försvar
också viktigt.
Några viktiga frågor för Värdepartiet:

»»Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera vid och vilket
sjukhus man ska få vård vid. Därför måste det finnas privata alternativ.

»»Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer. Det ska inte
finnas så mycket svåra regler.
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»»I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
»»Det ska finnas fler steg i betygen i skolan än vad det gör i dag.

Bilaga 3 – Roller 6

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Mina föräldrar kom till Sverige på 1960-talet när det fanns gott om
arbete. Jag har tagit över familjens möbelföretag och har alltid varit
politiskt aktiv.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Jag gillar att vara med och påverka hela vägen från idé till en väl förberedd motion. Att vara med själv och påverka hur politiken växer
fram. Det som ger mig arbetsglädje, det är mötet med andra medborgare. Att de blir nöjda med våra beslut.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är bristen på vuxna i ungas
värld.

Ålder: 37 år
Parti: Gemenskapspartiet (GP)
Tidigare yrke: Chef
på möbelföretag
Hemort: Vingåker
Valkrets: Södermanlands län

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)

Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 7

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
I mitt arbete har jag lärt mig att alla måste dra sitt strå till stacken.
För mig är det viktigt att alla hjälps åt för att göra samhället bättre.
Det är därför jag är politiker.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Om det bara vore jobbet på riksdagen så skulle det inte vara så kul.
Det är kul att ha sina vänner omkring sig när man arbetar, att göra
saker tillsammans.

Ålder: 40 år

Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att konst och uttrycksmedel ska vara fritt för alla.

Tidigare yrke:
Undersköterska

Parti: Solidaritetspartiet (SP)

Hemort: Orsa
Valkrets:
Dalarnas län

Om mitt parti:
Solidaritetspartiet (SP)
Solidaritetspartiet sätter jämlikhet främst. Jämlikhet handlar om ekonomisk
rättvisa, men också om rättvisa mellan män och kvinnor. Därför är feminismen
jätteviktig. Solidaritetspartiet tycker att man ska se till vad som är bra för alla
innan man ser till vad som är bra för individen. Det är bättre att alla har det ganska bra än att några har det väldigt dåligt och andra lever i lyx.

Solidaritetspartiet tycker också att politiken ska bestämma hur ekonomin ska se
ut. Det är viktigt att staten äger de företag som är viktiga för samhället, som flyg-,
tåg- och energiföretag, sjukhus och skolor.
Solidaritetspartiet vill ta bort skillnader i samhället mellan människor. Vi tycker
att människor ska ha ungefär lika mycket lön för olika jobb. Alla ska få sjukvård,
bostad, dagis och utbildning. Om man har jobb eller inte, eller hur mycket man
tjänar, ska inte bestämma hur man lever.
Solidaritetspartiet tycker också att det är viktigt att hela världen har det lika
bra. Därför är bistånd viktigt. Solidaritetspartiet tycker inte om EU eftersom det
är byggt på en ekonomisk politik som gör skillnaderna mellan rika och fattiga
större.
Några viktiga frågor för Solidaritetspartiet:

»»De som är rika ska betala mer i skatt. De som är fattiga ska betala mindre.
»»Det är staten som ska äga viktiga företag, sjukhus och skolor.
»»Alla ska ha rätt till egen bostad och dåliga lägenheter i förorten ska förbättras.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar.
»»Miljön är viktig. Bilar och industrier ska släppa ut så lite gifter som möjligt i
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naturen.

Bilaga 3 – Roller 8

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Efter många år på restaurang har jag bestämt mig för att läsa vidare.
Jag har varit intresserad av politik i flera år men inte mer än att jag
läst morgontidningen och tittat på Aktuellt. Sedan jag börjat plugga
har jag tagit mitt ansvar och gett mig in i politiken på allvar.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:

Ålder: 42 år

Det är ett hedersuppdrag att få sitta i riksdagen. Jag känner mig utvald och är mycket engagerad. Jag vet att det jag gör är viktigt för
Sverige.

Parti:
Värdepartiet (VP)

Den politiska fråga jag tycker är viktigast är rejäla tag mot brottslingar och hårdare kontroll.

Tidigare yrke:
Studerande
Hemort: Huddinge
Valkrets:
Stockholms län

Om mitt parti:
Värdepartiet (VP)
Värdepartiet vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt
och därför måste man vara försiktig när man ska göra stora förändringar. Värdepartiet tycker att man ska ta små steg i rätt riktning i stället för att skynda för
mycket.
Värdepartiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra
barn till trygga människor, inte statens. Individen, familjen, kyrkan och andra
grupper i samhället är minst lika viktiga som staten.
För familjens skull är det viktigt att familjen själv får välja vilken skola eller vilket sjukhus man ska gå till. I skolan vill Värdepartiet ha mer ordning och reda,
gärna med betyg i uppförande. Det ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Värdepartiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi tycker att det är viktigt att bevara landets historia, språk och traditioner. Därför är ett starkt försvar
också viktigt.
Några viktiga frågor för Värdepartiet:

»»Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera vid och vilket
sjukhus man ska få vård vid. Därför måste det finnas privata alternativ.

»»Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer. Det ska inte
finnas så mycket svåra regler.
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»»I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
»»Det ska finnas fler steg i betygen i skolan än vad det gör i dag.

Bilaga 3 – Roller 9

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Att leva på marginalerna och att ständigt inte ha råd med något fick
mig att engagera mig politiskt.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Riksdagen är det viktiga i mitt liv. Innehållet i arbetet styr, det är det
som är drivkraften.
De politiska frågor jag tycker är viktigast är sport- och idrottsfrågor.
Idrotten måste få ha makt över sig själv och inte helt och hållet kontrolleras av staten.

Ålder: 42 år
Parti: Gemenskapspartiet (GP)
Tidigare yrke:
Konstnär
Hemort: Haninge
Valkrets:
Stockholms län

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)

Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 10

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag har nedsatt hörsel sedan jag föddes. Det har inte hindrat mig från
att driva ett eget företag och att vara politiskt aktiv.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Ibland är det känslan av att det man gör betyder något. Känslan av
att man fyller en funktion, något som har betydelse för andra. Det är
oerhört tillfredsställande.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att vi måste låta folk få
göra mer som de vill.

Ålder: 44 år
Parti:
Frihetspartiet (F)
Tidigare yrke:
Egen företagare
Hemort: Malmö
Valkrets:
Malmö kommun

Om mitt parti:
Frihetspartiet (F)
Frihetspartiet sätter individen i centrum. Vi tycker att livet kan delas upp i två
områden, det som är för alla och det som är privat. Politiken ska inte handla om
den privata delen. Människor är individer som vill olika saker med sina liv, och
då är det bäst om staten inte blandar sig i deras liv i onödan. Det är därför Frihetspartiet vill ha privata sjukhus och friskolor så att man inte bara har ett sjukhus eller en skola att välja på. Man ska kunna välja själv.
Frihetspartiet vill att alla ska ha samma chanser att ta sig fram i livet. Därför ska
utbildning vara gratis och man ska bekämpa diskriminering. Eftersom individen
ska få göra sina val själv, utan att staten lägger sig i, så ska man också ha låga
skatter.
Frihetspartiet är för frihandel, vi vill alltså inte att det ska finnas tullar eller hinder för att handla mellan länder. Vi tycker att marknaden ska få bestämma priset
på saker man köper. Om man har tull vid gränsen till landet så bestämmer ju
staten vad priset kommer att bli, och det vill inte Frihetspartiet.
Några viktiga frågor för Frihetspartiet:

»»Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.
»»Skatterna ska sänkas!
»»Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska till exempel inte behöva
läsa samma ämnen.

»»Det ska finnas fler friskolor och privata sjukhus.
»»Det ska vara bättre löner för dem som arbetar i vården och omsorgen. Det ska
också vara fler män som jobbar där.
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»»Samhället ska bli mer handikappanpassat.

Bilaga 3 – Roller 11

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag saknar mitt läraryrke, som jag haft länge. Jag är ganska ny i riksdagen.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Det blir en vidareutveckling – man lär sig nya saker varje dag. Ibland
måste man ta tuffa beslut och då kan man känna att man står ensam,
vilket kan vara svårt.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att ungas respekt för
samhället måste öka.

Ålder: 45 år
Parti:
Värdepartiet (VP)
Tidigare yrke: Lärare
Hemort: Malmö
Valkrets:
Malmö kommun

Om mitt parti:
Värdepartiet (VP)
Värdepartiet vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt
och därför måste man vara försiktig när man ska göra stora förändringar. Värdepartiet tycker att man ska ta små steg i rätt riktning i stället för att skynda för
mycket.
Värdepartiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra
barn till trygga människor, inte statens. Individen, familjen, kyrkan och andra
grupper i samhället är minst lika viktiga som staten.
För familjens skull är det viktigt att familjen själv får välja vilken skola eller vilket sjukhus man ska gå till. I skolan vill Värdepartiet ha mer ordning och reda,
gärna med betyg i uppförande. Det ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Värdepartiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi tycker att det är viktigt att bevara landets historia, språk och traditioner. Därför är ett starkt försvar
också viktigt.
Några viktiga frågor för Värdepartiet:

»»Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera vid och vilket
sjukhus man ska få vård vid. Därför måste det finnas privata alternativ.

»»Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer. Det ska inte
finnas så mycket svåra regler.
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»»I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
»»Det ska finnas fler steg i betygen i skolan än vad det gör i dag.

Bilaga 3 – Roller 12

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag längtar tillbaka till mitt hem i norra Sverige. Någon storstadsbo
är jag inte och tiden i riksdagen gör ju att jag inte får vara hemma så
mycket. Men riksdagsarbetet är viktigt och spännande så jag kämpar
på.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:

Ålder: 46 år

Ibland är det känslan av att det man gör betyder något. Känslan av
att man fyller en funktion, något som har betydelse för andra. Det är
oerhört tillfredsställande.

Parti: Gemenskapspartiet (GP)

Den politiska fråga jag tycker är viktigast är miljöfrågor och det gäller
såväl vår närmiljö som den globala miljön. Att stoppa klottret i våra
förorter kan vara en bra början.
Om mitt parti:

Tidigare yrke:
Tandhygienist
Hemort: Överkalix
Valkrets:
Norrbottens län

Gemenskapspartiet (GP)
Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 13

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag flyttade till Sverige med min familj för 20 år sedan för att det
var krig i mitt hemland. Det gick snabbt att lära sig svenska och jag
läste in gymnasiekompetens på komvux på två år av bara farten. Det
kändes naturligt att utbilda sig till lärare i svenska för invandrare och
religionskunskap. Jag har arbetat som lärare i Sverige i 10 år.
Ålder: 49 år
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Det händer saker hela tiden. Alla dagar ser olika ut. Jag tycker det
är roligt att jobba med andra människor. Dessutom är barn viktiga.
Människor är viktiga! Och man kan tillföra så mycket genom att bara
vara.
De politiska frågor jag tycker är viktigast är hur unga behandlar
äldre, och att man inte ska ha några fördelar i samhället bara för att
man är ung.

Parti:
Balanspartiet (BP)
Tidigare yrke:
Gymnasielärare
Hemort: Åker
Valkrets:
Jönköpings län

Om mitt parti:
Balanspartiet (BP)
Balanspartiet vill ha ett hållbart samhälle. Det betyder att man vill lämna världen till nästa generation i samma skick som man fick den. Naturen ska smutsas
ner så lite som det bara går. Fabriker ska inte släppa ut så mycket farliga ämnen
i luften. Balanspartiet vill att vi ska återvinna saker vi använder som tidningar,
burkar, metaller och papper. De andra partierna håller oftast med om dessa saker, men Balanspartiet tycker att det är viktigast av allt.
Balanspartiet vill höja skatterna på miljöfarliga ämnen så att människor och
företag inte använder dem så mycket. Bilar är miljöfarliga och därför vill Balanspartiet ha mer och bättre kollektivtrafik och fler cykelbanor. Pengar och prylar
är inte det viktigaste i tillvaron. Slit-och-släng-samhället är orimligt.
Balanspartiet tycker också att det är viktigt att samarbeta i hela världen eftersom vi alla andas samma smutsiga luft och badar i samma smutsiga vatten. Det
är också därför som Balanspartiet tycker att vi ska ge mycket bistånd till fattiga
länder.
Några viktiga frågor för Balanspartiet:

»»Människor ska jobba mindre. Det ska vara sex timmars arbetsdag eller fyra dagars arbetsvecka. Då får fler människor jobb.

»»Sverige ska inte vara med i EU. Bryssel (där saker beslutas i EU) kan inte veta
vad som är bäst för Sverige.

»»Vi ska ta bort kärnkraften. I stället ska vi satsa på alternativa energikällor som
sol- och vindkraft. Vi kan spara bort mycket av den kärnkraft vi har i dag.

»»Gifter och cancerframkallande ämnen ska minska i naturen och hos männisDecember 2007

kor.

Bilaga 3 – Roller 14

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Min sambo har fått ta hand om företaget medan jag är i riksdagen.
Pengar har aldrig varit något problem för mig men det är politiken
som förändrar samhället.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Friheten. Dels att kunna vara ute varje dag och dels att kunna arbeta
självständigt. Framför allt trivs jag med att kunna vara ute i landet så
mycket och möta människor.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att staten inte ska lägga
sig i folks liv så mycket.

Ålder: 49 år
Parti:
Frihetspartiet (F)
Tidigare yrke: Chef
på fastighetsbolag
Hemort: Stockholm
Valkrets: Stockholms
kommun

Om mitt parti:
Frihetspartiet (F)
Frihetspartiet sätter individen i centrum. Vi tycker att livet kan delas upp i två
områden, det som är för alla och det som är privat. Politiken ska inte handla om
den privata delen. Människor är individer som vill olika saker med sina liv, och
då är det bäst om staten inte blandar sig i deras liv i onödan. Det är därför Frihetspartiet vill ha privata sjukhus och friskolor så att man inte bara har ett sjukhus eller en skola att välja på. Man ska kunna välja själv.
Frihetspartiet vill att alla ska ha samma chanser att ta sig fram i livet. Därför ska
utbildning vara gratis och man ska bekämpa diskriminering. Eftersom individen
ska få göra sina val själv, utan att staten lägger sig i, så ska man också ha låga
skatter.
Frihetspartiet är för frihandel, vi vill alltså inte att det ska finnas tullar eller hinder för att handla mellan länder. Vi tycker att marknaden ska få bestämma priset
på saker man köper. Om man har tull vid gränsen till landet så bestämmer ju
staten vad priset kommer att bli, och det vill inte Frihetspartiet.
Några viktiga frågor för Frihetspartiet:

»»Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.
»»Skatterna ska sänkas!
»»Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska till exempel inte behöva
läsa samma ämnen.

»»Det ska finnas fler friskolor och privata sjukhus.
»»Det ska vara bättre löner för dem som arbetar i vården och omsorgen. Det ska
också vara fler män som jobbar där.
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»»Samhället ska bli mer handikappanpassat.

Bilaga 3 – Roller 15

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag gillar att arbeta men har retat mig på en usel lön. Varför ska en
direktör ha lika mycket i månaden som jag tjänade på ett år när jag
jobbade på biografen? Jag gjorde lumpen som telegrafist på KA 4 i
Göteborg.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:

Ålder: 50 år

Livet handlar om att kunna ge och ta och det möter jag mycket i mitt
arbete på riksdagen. Det är kul att prata ihop sig med många och
hitta en lösning som alla är överens om.

Parti: Gemenskapspartiet (GP)

Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att staten måste vara
stark och kontrollera så att lagar och regler följs.

Tidigare yrke:
Biografmaskinist
Hemort: Göteborg
Valkrets: Göteborgs
kommun

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)
Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 16

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Många års arbete med låg lön har visat mig orättvisorna i samhället.
Det måste bli någon ändring på detta! Jag har varit skyddsombud på
jobbet så länge jag kan minnas och har bra koll på politiken.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Först och främst är det mina arbetsuppgifter som jag gillar. Det är de
som stimulerar mig och gör att det blir roligt. Sedan är det förstås
mina partikamrater – det är himla viktigt att man har skoj också!
Min viktigaste politiska fråga handlar om att det borde vara olagligt
att slå folk på käften oavsett var man gör det. Det spelar ingen roll
om det är på gatan eller under en s.k. ”kampsportsmatch”.

Ålder: 51 år
Parti: Solidaritetspartiet (SP)
Tidigare yrke: Målare
Hemort: Karlstad
Valkrets:
Värmlands län

Om mitt parti:
Solidaritetspartiet (SP)
Solidaritetspartiet sätter jämlikhet främst. Jämlikhet handlar om ekonomisk
rättvisa, men också om rättvisa mellan män och kvinnor. Därför är feminismen
jätteviktig. Solidaritetspartiet tycker att man ska se till vad som är bra för alla
innan man ser till vad som är bra för individen. Det är bättre att alla har det ganska bra än att några har det väldigt dåligt och andra lever i lyx.
Solidaritetspartiet tycker också att politiken ska bestämma hur ekonomin ska se
ut. Det är viktigt att staten äger de företag som är viktiga för samhället, som flyg-,
tåg- och energiföretag, sjukhus och skolor.
Solidaritetspartiet vill ta bort skillnader i samhället mellan människor. Vi tycker
att människor ska ha ungefär lika mycket lön för olika jobb. Alla ska få sjukvård,
bostad, dagis och utbildning. Om man har jobb eller inte, eller hur mycket man
tjänar, ska inte bestämma hur man lever.
Solidaritetspartiet tycker också att det är viktigt att hela världen har det lika
bra. Därför är bistånd viktigt. Solidaritetspartiet tycker inte om EU eftersom det
är byggt på en ekonomisk politik som gör skillnaderna mellan rika och fattiga
större.
Några viktiga frågor för Solidaritetspartiet:

»»De som är rika ska betala mer i skatt. De som är fattiga ska betala mindre.
»»Det är staten som ska äga viktiga företag, sjukhus och skolor.
»»Alla ska ha rätt till egen bostad och dåliga lägenheter i förorten ska förbättras.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar.
»»Miljön är viktig. Bilar och industrier ska släppa ut så lite gifter som möjligt i
December 2007

naturen.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Min familj har alltid varit politiskt aktiv. Jag har varit med i partiet
sedan jag var tonåring och jag har suttit i riksdagen väldigt länge nu.
Jag vet inte om jag skulle kunna ratta en fullastad tradare längre men
när jag är ute och reser så brukar jag stanna och fika på något lastbilshak och prata med gubbarna.
Ålder: 51 år
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Jag har koll på hur det fungerar i riksdagen. Att ha koll ger frihet att
påverka.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att vi är sparsamma med
statens och kommunens finanser. Allt som kan göras för att spara
pengar bör göras.

Parti:
Värdepartiet (VP)
Tidigare yrke:
Lastbilsförare
Hemort: Mjölby
Valkrets:
Östergötlands län

Om mitt parti:
Värdepartiet (VP)
Värdepartiet vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt
och därför måste man vara försiktig när man ska göra stora förändringar. Värdepartiet tycker att man ska ta små steg i rätt riktning i stället för att skynda för
mycket.
Värdepartiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra
barn till trygga människor, inte statens. Individen, familjen, kyrkan och andra
grupper i samhället är minst lika viktiga som staten.
För familjens skull är det viktigt att familjen själv får välja vilken skola eller vilket sjukhus man ska gå till. I skolan vill Värdepartiet ha mer ordning och reda,
gärna med betyg i uppförande. Det ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Värdepartiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi tycker att det är viktigt att bevara landets historia, språk och traditioner. Därför är ett starkt försvar
också viktigt.
Några viktiga frågor för Värdepartiet:

»»Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera vid och vilket
sjukhus man ska få vård vid. Därför måste det finnas privata alternativ.

»»Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer. Det ska inte
finnas så mycket svåra regler.
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»»I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
»»Det ska finnas fler steg i betygen i skolan än vad det gör i dag.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag har suttit i riksdagen i 20 år och trivs med det. Politiken är det
som är viktigt i tillvaron. Jag saknar inte mitt gamla arbete på Skövde
stadsbibliotek. Fast det var spännande att vara bibliotekarie också.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Ibland är det känslan av att det man gör betyder något. Känslan av
att man fyller en funktion, att man gör något som har betydelse för
andra. Det är oerhört tillfredställande.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att unga ska få mer att
säga till om i samhället.

Ålder: 51 år
Parti: Gemenskapspartiet (GP)
Tidigare yrke:
Bibliotekarie
Hemort: Skövde
Valkrets: Västra
götalands läns östra

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)

Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 19

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag har arbetat som säljare länge men sitter nu i riksdagen som ersättare för Helge, som är sjukskriven. Jag har inte suttit länge i riksdagen och vet inte så mycket om hur det fungerar.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Utan ansvar skulle jag tappa intresset. Det skulle vara ganska trist.
Jag skulle inte vara engagerad.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att vi måste sänka skatterna och införa hårdare tag mot unga brottslingar.

Ålder: 53 år
Parti:
Frihetspartiet (F)
Tidigare yrke:
Säljare
Hemort: Sveg
Valkrets:
Jämtlands län

Om mitt parti:
Frihetspartiet (F)
Frihetspartiet sätter individen i centrum. Vi tycker att livet kan delas upp i två
områden, det som är för alla och det som är privat. Politiken ska inte handla om
den privata delen. Människor är individer som vill olika saker med sina liv, och
då är det bäst om staten inte blandar sig i deras liv i onödan. Det är därför Frihetspartiet vill ha privata sjukhus och friskolor så att man inte bara har ett sjukhus eller en skola att välja på. Man ska kunna välja själv.
Frihetspartiet vill att alla ska ha samma chanser att ta sig fram i livet. Därför ska
utbildning vara gratis och man ska bekämpa diskriminering. Eftersom individen
ska få göra sina val själv, utan att staten lägger sig i, så ska man också ha låga
skatter.
Frihetspartiet är för frihandel, vi vill alltså inte att det ska finnas tullar eller hinder för att handla mellan länder. Vi tycker att marknaden ska få bestämma priset
på saker man köper. Om man har tull vid gränsen till landet så bestämmer ju
staten vad priset kommer att bli, och det vill inte Frihetspartiet.
Några viktiga frågor för Frihetspartiet:

»»Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.
»»Skatterna ska sänkas!
»»Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska till exempel inte behöva
läsa samma ämnen.

»»Det ska finnas fler friskolor och privata sjukhus.
»»Det ska vara bättre löner för dem som arbetar i vården och omsorgen. Det ska
också vara fler män som jobbar där.
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»»Samhället ska bli mer handikappanpassat.

Bilaga 3 – Roller 20

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag har suttit i riksdagen i 15 år och har svårt att tänka mig att bli
sjuksköterska igen. Politiken är ju så spännande och intressant!
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Även om tidningarna skriver att politikerna har mindre att säga till
om så är det här i riksdagen jag verkligen kan påverka Sveriges framtid.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att om någon vill syssla
med kampsport så ska han eller hon få det, sådant skall inte staten
lägga sig i.

Ålder: 57 år
Parti:
Frihetspartiet (F)
Tidigare yrke:
Sjuksköterska
Hemort: Ljungby
Valkrets:
Kronobergs län

Om mitt parti:
Frihetspartiet (F)
Frihetspartiet sätter individen i centrum. Vi tycker att livet kan delas upp i två
områden, det som är för alla och det som är privat. Politiken ska inte handla om
den privata delen. Människor är individer som vill olika saker med sina liv, och
då är det bäst om staten inte blandar sig i deras liv i onödan. Det är därför Frihetspartiet vill ha privata sjukhus och friskolor så att man inte bara har ett sjukhus eller en skola att välja på. Man ska kunna välja själv.
Frihetspartiet vill att alla ska ha samma chanser att ta sig fram i livet. Därför ska
utbildning vara gratis och man ska bekämpa diskriminering. Eftersom individen
ska få göra sina val själv, utan att staten lägger sig i, så ska man också ha låga
skatter.
Frihetspartiet är för frihandel, vi vill alltså inte att det ska finnas tullar eller hinder för att handla mellan länder. Vi tycker att marknaden ska få bestämma priset
på saker man köper. Om man har tull vid gränsen till landet så bestämmer ju
staten vad priset kommer att bli, och det vill inte Frihetspartiet.
Några viktiga frågor för Frihetspartiet:

»»Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.
»»Skatterna ska sänkas!
»»Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska till exempel inte behöva
läsa samma ämnen.

»»Det ska finnas fler friskolor och privata sjukhus.
»»Det ska vara bättre löner för dem som arbetar i vården och omsorgen. Det ska
också vara fler män som jobbar där.
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»»Samhället ska bli mer handikappanpassat.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag blev politiker på heltid när jag blev pensionär strax före förra valet. Det är lite jobbigt med resorna till Stockholm tycker jag men att
sitta i riksdagen är väldigt spännande! Jag har tidigare arbetat inom
skogsindustrin med allt från att fälla träd med motorsåg till att vara
regionchef i Skogsbolaget.
Ålder: 67 år
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Det är ett spännande jobb. Jag har nytta av min långa erfarenhet
samtidigt som jag måste lära mig mycket nytt.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är frågan om allas lika värde och att ingen sätter sig över någon annan.

Parti: Gemenskapspartiet (GP)
Tidigare yrke:
Pensionär
Hemort: Umeå
Valkrets: Väster
bottens län

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)

Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 22

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Min familj kom till Sverige efter andra världskriget. Jag gillade Sverige från början. Alla var vänliga här. Det är hårdare tider nu, saker
har förändrats. Jag förlorade jobbet på fabriken där jag arbetat i över
tjugo år. Det gjorde att jag blev politiskt aktiv.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:

Ålder: 59 år

Jag har inte suttit i riksdagen mer än fem år och gillar särskilt när
folket ger mig beröm för frågor som jag varit med och drivit.

Parti:
Värdepartiet (VP)

Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att vi får rena gator och
torg fria från bråk och nedskräpning.

Tidigare yrke:
Arbetslös
Hemort: Stockholm
Valkrets: Stockholms
kommun

Om mitt parti:
Värdepartiet (VP)
Värdepartiet vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt
och därför måste man vara försiktig när man ska göra stora förändringar. Värdepartiet tycker att man ska ta små steg i rätt riktning i stället för att skynda för
mycket.
Värdepartiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra
barn till trygga människor, inte statens. Individen, familjen, kyrkan och andra
grupper i samhället är minst lika viktiga som staten.
För familjens skull är det viktigt att familjen själv får välja vilken skola eller vilket sjukhus man ska gå till. I skolan vill Värdepartiet ha mer ordning och reda,
gärna med betyg i uppförande. Det ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Värdepartiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi tycker att det är viktigt att bevara landets historia, språk och traditioner. Därför är ett starkt försvar
också viktigt.
Några viktiga frågor för Värdepartiet:

»»Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera vid och vilket
sjukhus man ska få vård vid. Därför måste det finnas privata alternativ.

»»Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer. Det ska inte
finnas så mycket svåra regler.
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»»I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
»»Det ska finnas fler steg i betygen i skolan än vad det gör i dag.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag både driver partiets politik och sitter i styrelsen för mitt stora
skoföretag. Det har jag gjort länge nu. Det är viktigt att vara nära företagen, även i riksdagen, tycker jag.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Det känns bra att vara med och påverka demokratin i Sverige och
arbetet ger mig en slags frihetskänsla. Jag och mitt parti kan hjälpa
Sverige till en ljusare framtid.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att vi politiker måste
stärka vår roll i relation till andra och vara ett exempel som andra
vill följa. Vi skall till exempel arbeta mot alla typer av våld.

Ålder: 60 år
Parti:
Värdepartiet (VP)
Tidigare yrke:
Direktör
Hemort: Örebro
Valkrets: Örebro län

Om mitt parti:
Värdepartiet (VP)
Värdepartiet vill skynda långsamt. Vi tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man ska fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt
och därför måste man vara försiktig när man ska göra stora förändringar. Värdepartiet tycker att man ska ta små steg i rätt riktning i stället för att skynda för
mycket.
Värdepartiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra
barn till trygga människor, inte statens. Individen, familjen, kyrkan och andra
grupper i samhället är minst lika viktiga som staten.
För familjens skull är det viktigt att familjen själv får välja vilken skola eller vilket sjukhus man ska gå till. I skolan vill Värdepartiet ha mer ordning och reda,
gärna med betyg i uppförande. Det ska också finnas fler steg i betygen i skolan.
Värdepartiet tycker att nationen är en naturlig enhet. Vi tycker att det är viktigt att bevara landets historia, språk och traditioner. Därför är ett starkt försvar
också viktigt.
Några viktiga frågor för Värdepartiet:

»»Det är viktigt att alla kan välja vilken skola man ska studera vid och vilket
sjukhus man ska få vård vid. Därför måste det finnas privata alternativ.

»»Det ska vara enkelt att starta företag och sköta sina egna affärer. Det ska inte
finnas så mycket svåra regler.
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»»I skolan ska det vara tryggt. Ordning och reda är viktigt.
»»Det ska finnas fler steg i betygen i skolan än vad det gör i dag.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Som lantbrukare är det viktigt att göra sin röst hörd i politiken, annars har vi snart inga bönder kvar i landet. Jag är den fjärde generationen i min familj som driver gården. Jag hoppas att mina barn ska
ta över när jag går i pension.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:

Ålder: 60 år

Ansvar är kul. Jag gillar att driva böndernas sak.

Parti: Gemenskapspartiet (GP)

Jag tror inte att man hjälper människor i samhället genom att staten
kontrollerar och tar ansvar för alltför många saker.

Tidigare yrke:
Lantbrukare
Hemort: Svalöv
Valkrets: Skåne läns
västra

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)

Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag gillar att engagera mig i allt från frisörers arbetsmiljö till svältande barn i Afrika. Så har det alltid varit. Jag har suttit i riksdagen
sedan 1970-talet.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Om det bara vore jobbet i riksdagen så skulle det inte vara så kul.
Det är att ha sina vänner omkring sig och arbeta med viktiga frågor
som gör att jag gillar det här jobbet.
Jag tycker inte att lagliga väggar för klotter är bra, klotter som klotter!

Ålder: 61 år
Parti:
Frihetspartiet (F)
Tidigare yrke: Frisör
Hemort: Laxå
Valkrets: Örebro län

Om mitt parti:
Frihetspartiet (F)
Frihetspartiet sätter individen i centrum. Vi tycker att livet kan delas upp i två
områden, det som är för alla och det som är privat. Politiken ska inte handla om
den privata delen. Människor är individer som vill olika saker med sina liv, och
då är det bäst om staten inte blandar sig i deras liv i onödan. Det är därför Frihetspartiet vill ha privata sjukhus och friskolor så att man inte bara har ett sjukhus eller en skola att välja på. Man ska kunna välja själv.
Frihetspartiet vill att alla ska ha samma chanser att ta sig fram i livet. Därför ska
utbildning vara gratis och man ska bekämpa diskriminering. Eftersom individen
ska få göra sina val själv, utan att staten lägger sig i, så ska man också ha låga
skatter.
Frihetspartiet är för frihandel, vi vill alltså inte att det ska finnas tullar eller hinder för att handla mellan länder. Vi tycker att marknaden ska få bestämma priset
på saker man köper. Om man har tull vid gränsen till landet så bestämmer ju
staten vad priset kommer att bli, och det vill inte Frihetspartiet.
Några viktiga frågor för Frihetspartiet:

»»Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.
»»Skatterna ska sänkas!
»»Det ska vara mer fritt att välja själv i skolan. Alla ska till exempel inte behöva
läsa samma ämnen.

»»Det ska finnas fler friskolor och privata sjukhus.
»»Det ska vara bättre löner för dem som arbetar i vården och omsorgen. Det ska
också vara fler män som jobbar där.
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»»Samhället ska bli mer handikappanpassat.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag har suttit i riksdagen i 8 år och har svårt att tänka mig att bli psykolog igen. Politiken är ju så spännande och intressant!
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Det är viktigt att lyssna på vad folket tycker. När jag lyckas med en
fråga som engagerar svenska folket blir jag lycklig.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att hindra att unga hamnar i fängelse då det har en mycket negativ påverkan på dem.

Ålder: 61 år
Parti: Solidaritetspartiet (SP)
Tidigare yrke:
Psykolog
Hemort: Sandviken
Valkrets:
Gävleborgs län

Om mitt parti:
Solidaritetspartiet (SP)
Solidaritetspartiet sätter jämlikhet främst. Jämlikhet handlar om ekonomisk
rättvisa, men också om rättvisa mellan män och kvinnor. Därför är feminismen
jätteviktig. Solidaritetspartiet tycker att man ska se till vad som är bra för alla
innan man ser till vad som är bra för individen. Det är bättre att alla har det ganska bra än att några har det väldigt dåligt och andra lever i lyx.
Solidaritetspartiet tycker också att politiken ska bestämma hur ekonomin ska se
ut. Det är viktigt att staten äger de företag som är viktiga för samhället, som flyg-,
tåg- och energiföretag, sjukhus och skolor.
Solidaritetspartiet vill ta bort skillnader i samhället mellan människor. Vi tycker
att människor ska ha ungefär lika mycket lön för olika jobb. Alla ska få sjukvård,
bostad, dagis och utbildning. Om man har jobb eller inte, eller hur mycket man
tjänar, ska inte bestämma hur man lever.
Solidaritetspartiet tycker också att det är viktigt att hela världen har det lika
bra. Därför är bistånd viktigt. Solidaritetspartiet tycker inte om EU eftersom det
är byggt på en ekonomisk politik som gör skillnaderna mellan rika och fattiga
större.
Några viktiga frågor för Solidaritetspartiet:

»»De som är rika ska betala mer i skatt. De som är fattiga ska betala mindre.
»»Det är staten som ska äga viktiga företag, sjukhus och skolor.
»»Alla ska ha rätt till egen bostad och dåliga lägenheter i förorten ska förbättras.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar.
»»Miljön är viktig. Bilar och industrier ska släppa ut så lite gifter som möjligt i
December 2007

naturen.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Det är lite jobbigt att resa mellan Stockholm och Torsby som jag gör.
Jag har ju bott i Torsby hela mitt liv och riksdagsarbetet är det första
arbete jag har utanför min kommun. Utöver mitt tidigare arbete som
vd på ett friskvårdscenter har jag också en bakgrund som högstadielärare i historia och tyska.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:

Ålder: 67 år

Riksdagen är det viktiga i mitt liv. Innehållet i arbetet styr, det är det
som är drivkraften.

Parti: Gemenskapspartiet (GP)

Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att fler unga får en chans
i samhället. Därför skall straff för unga vara låga.

Tidigare yrke: Vd
Hemort: Torsby
Valkrets:
Värmlands län

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)

Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 28

Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag har suttit i riksdagen sedan jag var 25, för 48 år sedan! Jobbet i
riksdagen är det jag trivs med och jag hoppas att jag kan sitta några
år till, förutsatt att hälsan håller i sig.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:
Gamla rävar känner likadant – fullärd blir man aldrig i politiken.
Det är mycket trevligt att komma till jobbet varje dag och träffa sina
gamla vänner från olika partier.
Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att vi tar hand om miljön. Därför bör man verkligen inte sälja sprayburkar och annat miljöfarligt förvaringsmaterial.

Ålder: 73 år
Parti:
Balanspartiet (BP)
Tidigare yrke:
Civilingenjör
Hemort: Ekerö
Valkrets:
Stockholms län

Om mitt parti:
Balanspartiet (BP)
Balanspartiet vill ha ett hållbart samhälle. Det betyder att man vill lämna världen till nästa generation i samma skick som man fick den. Naturen ska smutsas
ner så lite som det bara går. Fabriker ska inte släppa ut så mycket farliga ämnen
i luften. Balanspartiet vill att vi ska återvinna saker vi använder som tidningar,
burkar, metaller och papper. De andra partierna håller oftast med om dessa saker, men Balanspartiet tycker att det är viktigast av allt.
Balanspartiet vill höja skatterna på miljöfarliga ämnen så att människor och
företag inte använder dem så mycket. Bilar är miljöfarliga och därför vill Balanspartiet ha mer och bättre kollektivtrafik och fler cykelbanor. Pengar och prylar
är inte det viktigaste i tillvaron. Slit-och-släng-samhället är orimligt.
Balanspartiet tycker också att det är viktigt att samarbeta i hela världen eftersom vi alla andas samma smutsiga luft och badar i samma smutsiga vatten. Det
är också därför som Balanspartiet tycker att vi ska ge mycket bistånd till fattiga
länder.
Några viktiga frågor för Balanspartiet:

»»Människor ska jobba mindre. Det ska vara sex timmars arbetsdag eller fyra dagars arbetsvecka. Då får fler människor jobb.

»»Sverige ska inte vara med i EU. Bryssel (där saker beslutas i EU) kan inte veta
vad som är bäst för Sverige.

»»Vi ska ta bort kärnkraften. I stället ska vi satsa på alternativa energikällor som
sol- och vindkraft. Vi kan spara bort mycket av den kärnkraft vi har i dag.

»»Gifter och cancerframkallande ämnen ska minska i naturen och hos männisDecember 2007

kor.
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Fördelning av mandat i riksdagen

Namn: ...........................................................................................................
Bakgrund:
Jag träffade min svenska partner för snart femtio år sedan och har
bott i Sverige sedan dess. Mina äldsta barn har nu tagit över vårt
stora familjeföretag. Sedan jag gick i pension har jag varit aktiv inom
politiken.
Jag gillar att sitta i riksdagen för att:

Ålder: 82 år

Det är trevligt att gå till jobbet och träffa alla nya unga engagerade
politiker. Man lär sig fortfarande nya saker och folk lyssnar och tar
till vara på min långa livserfarenhet.

Parti: Gemenskapspartiet (GP)

Den politiska fråga jag tycker är viktigast är att fler unga människor
måste bli aktiva i politiken och i samhället. Deras frågor måste tas på
allvar.

Tidigare yrke:
Direktör
Hemort: Västerås
Valkrets: Västmanlands län

Om mitt parti:
Gemenskapspartiet (GP)

Gemenskapspartiet tycker att man ska börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och en. Om samhället och det vi skapar tillsammans är tillräckligt bra så har människorna i samhället det också bra. Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar samhället
tillsammans och att vi har ett gemensamt ansvar för att alla ska ha det bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin. Gemenskapspartiet tycker också att
alla ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering
förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska inte
kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.
Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket bistånd. Vi tycker också att det är bra
att vara med i EU.
Några viktiga frågor för Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag ska ges till dem som har lite pengar.
»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli utsatt för fördomar. Alla människor har
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lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
Bilaga 3 – Roller 30

Fördelning av mandat i riksdagen

Partigruppsmöte 1
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Dagordning
1. Öppna mötet.
2. Välj gruppledare.

3. Gå igenom ärendena genom att läsa ert förslag (er proposition eller
motion).
4. Dela upp gruppen i två utskottsgrupper där ni fördelar er jämnt
på respektive utskott. Kulturutskottet ska koncentrera sig på
kampsportsärendet och justitieutskottet på klotterärendet.
5. I varje utskottsgrupp: Skaffa gemensamma argument för varför ni
tycker som ni skrivit i er motion eller proposition.
6. I varje utskottsgrupp: Bestäm vem som ska tala för er sak i det
kommande utskottsmötet.
7. Avsluta mötet och gå till utskottsmötet. De som arbetar med
kampsportsärendet går till kulturutskottet och de som jobbar med
klotterärendet går till justitieutskottet.

Tänk på att en motion
eller en proposition ko
mmer till genom
ett långt och hårt arbete
, denna motion eller
proposition är vad ni
har kommit överens om
i
partiet. Nödvändigtvis
tycker inte du som pe
rson
exakt så i frågan men
det är viktigt att du
stödjer ditt parti.
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Dagordning
1. Öppna mötet.

2. Presentation av deltagarna och vilket parti de tillhör.
3. Val av utskottsordförande. Det får inte vara samma person
som är utsedd talesperson från något av partierna som blir
utskottsordförande.
4. Låt varje parti redogöra för sin proposition eller motion och
argumentera för sin sak enligt följande talarlista:
a. Gemenskapspartiet
a. Värdepartiet
a. Frihetspartiet
a. Balanspartiet
a. Solidaritetspartiet
2. Information från omvärlden: Be talmannen om ytterligare
information.
3. Frågor och diskussion: Varje ledamot i utskottet får ställa frågor
och föra fram åsikter till övriga representanter i utskottet.
4. Avsluta mötet och gå tillbaka till partigrupperna.
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Partigruppsmöte 2

Dagordning
1. Öppna mötet.

2. Gå igenom vad som hände på respektive utskottsmöte.
3. Diskutera om ni har stöd för er ståndpunkt hos de andra partierna.
4. Bestäm vilka ni ska söka samarbeten med. Tänk på hur
styrkeförhållandet i kammaren är, ni kan se detta på era rollkort.
5. Avsluta mötet.
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Dagordning
1. Öppna mötet.

2. Varje parti redogör för vilka partier man har kommit fram till att
man vill samarbeta med.
3. Gå igenom betänkandet och rösta om varje punkt. Tänk på att
man räknar partiets procentsats när man röstar och att varje parti
har en röst. Ordföranden jämför procentsatserna för partiernas
röster och redogör för dessa inför utskottet.
4. Avsluta mötet och ta med betänkandet till era partigrupper.
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Dagordning
1. Öppna mötet.

2. Gå igenom betänkandena från utskottsmötet.
3. Fastställ hur partiet ska rösta vid varje beslutspunkt.
4. Förbered ett kort anförande där ni förklarar vad ni tycker i de
båda ärendena. Förklara också hur ni ska rösta och varför. Utse en
talare som anmäler sig hos talmannen.
5. Avsluta mötet.
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Motion till riksdagen
av Frihetspartiet
med anledning av propositionen: Klotter

Klotter
Förslag till riksdagsbeslut
a. Maxstraffet för klotter höjs från sex månader till ett år i fängelse.

Motivering

December 2007

Delar av regeringens förslag är bra. Vi vill inte ha övervakningskameror eller förbud mot att köpa
sprayburkar med färg. Polisen ska inte heller få kroppsvisitera för att leta efter sprayburkar. Förberedelse till klotter ska inte bli straffbart.

Bilaga 5 – Motioner och propositioner 1

Motion till riksdagen
av Värdepartiet
med anledning av propositionen: Klotter

Klotter
Förslag till riksdagsbeslut
a. Maxstraffet för klotter höjs från sex månader till ett år i fängelse.
b. Polisen får rätt att kroppsvisitera när misstanke finns om att någon bär på saker som kan användas
för klotter.
c. Försök till klotter blir straffbart.
d. Förbud för personer under 18 år att köpa sprayburkar med färg införs.

Motivering

December 2007

Vi är nöjda med regeringens förslag. Vi vill gärna ha ännu hårdare lagar. Helst ska det vara förbjudet
att köpa sprayburkar med färg om man är under 18 år. Då blir det svårt för unga klottrare att få tag i
de verktyg som de behöver och det blir mindre klotter.

Bilaga 5 – Motioner och propositioner 2

Motion till riksdagen
av Solidaritetspartiet
med anledning av propositionen: Klotter

Klotter
Förslag till riksdagsbeslut
a. Övervakningskameror sätts upp på platser där det klottras mycket.

Motivering

December 2007

Vi vill inte att regeringens förslag ska bli lag. Vi vill att regeringen ska arbeta med förebyggande
åtgärder. Vi förespråkar att mer pengar går till ungdomsverksamhet, till exempel fritidsgårdar, lagliga klotterväggar med mera. Maxstraffet för klotter ska inte höjas och försök till klotter ska inte bli
straffbart. Polisen ska inte få rätt att kroppsvisitera om de misstänker att någon bär på sprejburkar.
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Motion till riksdagen
av Balanspartiet
med anledning av propositionen: Klotter

Klotter
Förslag till riksdagsbeslut
a. Övervakningskameror sätts upp på platser där det klottras mycket.

Motivering

December 2007

Vi vill inte att regeringens förslag ska bli lag. Vi vill att regeringen arbetar med förebyggande åtgärder. Vi vill ge mer pengar till ungdomsverksamhet till exempel fritidsgårdar, lagliga klotterväggar
med mera. Maxstraffet för klotter ska inte höjas och försök till klotter ska inte bli straffbart. Polisen
ska inte få rätt att kroppsvisitera om de misstänker att någon bär på sprejburkar.
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Motion till riksdagen
av Frihetspartiet
med anledning av propositionen: Kampsport

Kampsport
Förslag till riksdagsbeslut
a. Det ska inte behövas några tillstånd för att arrangera kampsportsmatcher.

Motivering

December 2007

Vi vill inte att regeringens förslag ska bli lag. Vi har alla ett personligt ansvar. Dessutom har människor möjlighet att välja vad de vill ägna sig åt på fritiden. Vissa vill spela schack medan andra hellre
utövar kampsporter. Detta val måste individen själv kunna göra utan att samhället har synpunkter.
Förslaget innebär även mer byråkrati, vilket i sin tur kostar skattebetalarna pengar. Vem som helst
ska kunna anordna en kampsportsmatch, och självklart ska proffsboxning vara tillåtet.
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Motion till riksdagen
av Värdepartiet
med anledning av propositionen: Kampsport

Kampsport
Förslag till riksdagsbeslut
a. Det ska krävas tillstånd för att arrangera kampsportsmatcher där det är tillåtet att slå och sparka
mot huvudet. Men det är idrottsrörelsen själv som ska ge tillstånd, inte staten.
b. Deltagare i en kampsportsmatch som saknar tillstånd ska inte kunna dömas till böter eller
fängelse.

Motivering

December 2007

Många kampsporter har långa historiska traditioner. Men det finns också riktigt brutala kampsporter
som inte borde utövas. För att få bort dessa anser vi att branschen behöver saneras, men det ska vara
idrottsrörelsen själv som sköter den uppgiften. Regering och riksdag ska så lite som möjligt lägga
sig i idrottens värld.

Bilaga 5 – Motioner och propositioner 6

Motion till riksdagen
av Solidaritetspartiet
med anledning av propositionen: Kampsport

Kampsport
Förslag till riksdagsbeslut
a. För att få tillstånd måste deltagarnas säkerhet kunna garanteras.
b. Arrangör av kampsportsmatch utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
c. Deltagare i en kampsportsmatch som saknar tillstånd döms till böter eller fängelse.

Motivering

December 2007

Vi är nöjda med regeringens förslag. Det är bra att samhället tar ansvar för att minska våldet, och vi
vill gärna ha ännu hårdare lagar. Solidaritetspartiet anser att höga krav måste ställas på arrangören
av en kampsportsmatch. Vi vill att det alltid ska vara ett läkarteam på plats vid matcher. Dessutom
måste det vara vårt gemensamma ansvar att inte ställa upp på olagliga kampsportsmatcher. För att
poängtera detta ansvar vill vi att deltagare i olagliga kampsportsmatcher ska kunna dömas till fängelse.

Bilaga 5 – Motioner och propositioner 7

Motion till riksdagen
av Balanspartiet
med anledning av propositionen: Kampsport

Kampsport
Förslag till riksdagsbeslut
a. All kampsport ska förbjudas. De som ägnar sig åt kampsportsmatcher som tillåter slag och sparkar
mot huvudet ska dömas för misshandel.

Motivering

December 2007

Vi vill inte att regeringens förslag ska bli lag. Vi vill ha ännu hårdare lagar. Det är inte sport att slå
eller sparka en annan människa i huvudet. Därför är det fel att tillåta kampsporter. Vi måste stoppa våldet, och vi i Balanspartiet anser att ett förbud mot kampsporter minskar våldet i samhället.
Kampsport ska likställas med misshandel och vara straffbart.
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Motion till riksdagen

Motion till riksdagen

av Frihetspartiet
med anledning av propositionen: Klotter

av Värdepartiet
med anledning av propositionen: Klotter

Klotter

Klotter

Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

a. Maxstraffet för klotter höjs från sex månader till ett år i fängelse.

a. Maxstraffet för klotter höjs från sex månader till ett år i fängelse.
b. Polisen får rätt att kroppsvisitera när misstanke finns om att någon bär på saker
som kan användas för klotter.

Motivering

c. Försök till klotter blir straffbart.

Delar av regeringens förslag är bra. Vi vill inte ha övervakningskameror eller förbud mot att köpa sprayburkar med färg. Polisen ska inte heller få kroppsvisitera för
att leta efter sprayburkar. Förberedelse till klotter ska inte bli straffbart.

d. Förbud för personer under 18 år att köpa sprayburkar med färg införs.

Motivering

Oktober 2007

Vi är nöjda med regeringens förslag. Vi vill gärna ha ännu hårdare lagar. Helst ska
det vara förbjudet att köpa sprayburkar med färg om man är under 18 år. Då blir
det svårt för unga klottrare att få tag i de verktyg som de behöver och det blir mindre klotter.

BILAGA 5 – MOTIONER OCH PROPOSITIONER 1

BILAGA 5 – MOTIONER OCH PROPOSITIONER 2

Motion till riksdagen

av Solidaritetspartiet
med anledning av propositionen: Klotter

av Balanspartiet
med anledning av propositionen: Klotter

Klotter

Klotter

Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

a. Övervakningskameror sätts upp på platser där det klottras mycket.

a. Övervakningskameror sätts upp på platser där det klottras mycket.

Motivering

Motivering

Vi vill inte att regeringens förslag ska bli lag. Vi vill att regeringen ska arbeta med
förebyggande åtgärder. Vi förespråkar att mer pengar går till ungdomsverksamhet,
till exempel fritidsgårdar, lagliga klotterväggar med mera. Maxstraffet för klotter
ska inte höjas och försök till klotter ska inte bli straffbart. Polisen ska inte få rätt
att kroppsvisitera om de misstänker att någon bär på sprejburkar.

Vi vill inte att regeringens förslag ska bli lag. Vi vill att regeringen arbetar med
förebyggande åtgärder. Vi vill ge mer pengar till ungdomsverksamhet till exempel
fritidsgårdar, lagliga klotterväggar med mera. Maxstraffet för klotter ska inte höjas
och försök till klotter ska inte bli straffbart. Polisen ska inte få rätt att kroppsvisitera om de misstänker att någon bär på sprejburkar.

December 2007

Motion till riksdagen
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Motion till riksdagen

Motion till riksdagen

av Frihetspartiet
med anledning av propositionen: Kampsport

av Värdepartiet
med anledning av propositionen: Kampsport

Kampsport

Kampsport

Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

a. Det ska inte behövas några tillstånd för att arrangera kampsportsmatcher.

a. Det ska krävas tillstånd för att arrangera kampsportsmatcher där det är tillåtet att
slå och sparka mot huvudet. Men det är idrottsrörelsen själv som ska ge tillstånd,
inte staten.

Motivering

b. Deltagare i en kampsportsmatch som saknar tillstånd ska inte kunna dömas till
böter eller fängelse.

Vi vill inte att regeringens förslag ska bli lag. Vi har alla ett personligt ansvar.
Dessutom har människor möjlighet att välja vad de vill ägna sig åt på fritiden.
Vissa vill spela schack medan andra hellre utövar kampsporter. Detta val måste individen själv kunna göra utan att samhället har synpunkter. Förslaget innebär även
mer byråkrati, vilket i sin tur kostar skattebetalarna pengar. Vem som helst ska
kunna anordna en kampsportsmatch, och självklart ska proffsboxning vara tillåtet.

Motivering

Oktober 2007

Många kampsporter har långa historiska traditioner. Men det ﬁnns också riktigt brutala kampsporter som inte borde utövas. För att få bort dessa anser vi att branschen
behöver saneras, men det ska vara idrottsrörelsen själv som sköter den uppgiften.
Regering och riksdag ska så lite som möjligt lägga sig i idrottens värld.

BILAGA 5 – MOTIONER OCH PROPOSITIONER 5

BILAGA 5 – MOTIONER OCH PROPOSITIONER 6

Motion till riksdagen

Motion till riksdagen

av Solidaritetspartiet
med anledning av propositionen: Kampsport

av Balanspartiet
med anledning av propositionen: Kampsport

Kampsport

Kampsport

Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

a. För att få tillstånd måste deltagarnas säkerhet kunna garanteras.

a. All kampsport ska förbjudas. De som ägnar sig åt kampsportsmatcher som
tillåter slag och sparkar mot huvudet ska dömas för misshandel.

c. Deltagare i en kampsportsmatch som saknar tillstånd döms till böter eller
fängelse.

Motivering

Motivering

Vi vill inte att regeringens förslag ska bli lag. Vi vill ha ännu hårdare lagar. Det är
inte sport att slå eller sparka en annan människa i huvudet. Därför är det fel att tillåta kampsporter. Vi måste stoppa våldet, och vi i Balanspartiet anser att ett förbud
mot kampsporter minskar våldet i samhället. Kampsport ska likställas med misshandel och vara straffbart.

Vi är nöjda med regeringens förslag. Det är bra att samhället tar ansvar för att
minska våldet, och vi vill gärna ha ännu hårdare lagar. Solidaritetspartiet anser att
höga krav måste ställas på arrangören av en kampsportsmatch. Vi vill att det alltid
ska vara ett läkarteam på plats vid matcher. Dessutom måste det vara vårt gemensamma ansvar att inte ställa upp på olagliga kampsportsmatcher. För att poängtera
detta ansvar vill vi att deltagare i olagliga kampsportsmatcher ska kunna dömas till
fängelse.

Bilaga 5 – Motioner och propositioner 10
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b. Arrangör av kampsportsmatch utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst
sex månader.

Regeringens proposition

Klotter
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 februari 2006

Propositionens huvudsakliga innehåll
Klottrandet i Sverige ökar stort. Klotter gör offentliga platser fulare och bostadsområden blir sämre
platser att leva på. Ingen bryr sig om att plocka upp skräp om de känner att de bor i en slum. Att
tvätta bort klotter är dyrt. Regeringen vill därför minska klottrandet.
Regeringen vill ge polisen möjlighet att kroppsvisitera misstänkta personer för att hitta saker som
kan användas för klotter. När man kroppsvisiterar någon söker man genom deras kläder, väskor och
så vidare. I Sveriges grundlag står det att man inte får kroppsvisitera, men regeringen tycker att man
ska göra ett undantag i det här fallet. Polisen ska däremot inte få kroppsvisitera hur som helst. För
att få kroppsvisitera måste polisen ha starka misstankar om att den som visiteras bär på någonting
som kan användas för klotter. En sprejburk med färg är ett typiskt exempel. Polisen ska alltså inte få
kroppsvisitera bara därför att någon har en viss klädstil, frisyr, hudfärg eller liknande.
Regeringen vill också höja det högsta möjliga straffet för klotter från fängelse i sex månader till
fängelse i ett år. Man ska också kunna straffas för försök till klotter, det vill säga om man inte lyckas
genomföra klottrandet men det kan bevisas att man försökte.
Regeringen (Gemenskapspartiet) föreslår att:

December 2007

a. Maxstraffet för klotter höjs från sex månaders fängelse till ett års fängelse.
b. Polisen får rätt att kroppsvisitera när misstanke finns om att någon bär på saker som kan användas
för klotter.
c. Försök till klotter blir straffbart.
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Regeringens proposition

Kampsport
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 februari 2006

Propositionens huvudsakliga innehåll
Allt fler personer i Sverige sysslar i dag med någon form av kampsport. I många av kampsporterna
slår och sparkar utövarna sina motståndare i huvudet. När det är tävling kan sparkar och slag mot
huvudet ge poäng. Regeringen vill att den som ordnar en kampsportsmatch ska vara tvungen att ha
ett tillstånd. En arrangör ska bara få tillstånd för en match om det finns regler och bestämmelser som
innebär en tillräcklig säkerhet för dem som deltar i matchen. För att få tillstånd ska man bland annat
titta på hur utrustningen ser ut vid matchen, hur arrangörerna hanterar en knockout, matchtiden och
deltagarnas ålder. Alla kampsporter som tillåter att deltagarna slår och sparkar mot motståndarens
huvud måste ha tillstånd.
Sedan 1970 är proffsboxning förbjudet i Sverige. Däremot är kampsporter i dag tillåtna trots att
många av dessa är minst lika brutala som proffsboxningen. Vi föreslår därför en lag som behandlar
alla sporter, som innehåller slag mot huvudet, lika.
Regeringen (Gemenskapspartiet) föreslår att

December 2007

a. Personer som arrangerar en kampsportsmatch där deltagarna slår och sparkar varandra i huvudet
måste ha tillstånd.
b. Arrangör av kampsportsmatch utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
c. Deltagare i en kampsportsmatch som saknar tillstånd döms till böter eller fängelse.
d. För att få tillstånd måste deltagarnas säkerhet kunna garanteras.
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Kulturutskottets betänkande

Tillstånd för kampsportsmatcher m.m.
Sammanfattning
Genomför en kontroll av vilka beslutspunkter som vinner majoritet i utskottet, använd tabellen för
att vara säker på röstfördelningen.
a. Personer som arrangerar en kampsportsmatch där deltagarna slår och sparkar varandra i huvudet
måste ha tillstånd.
b. Arrangör av kampsportsmatch utan tillstånd döms till böter eller fängelse i högst sex månader.
c. Deltagare i en kampsportsmatch som saknar tillstånd döms till böter eller fängelse.
d. Det ska krävas tillstånd för att arrangera kampsportsmatcher där det är tillåtet att slå och sparka
hot huvudet. Men det är idrottsrörelsen själv som ska ge tillstånd, inte staten.
e. För att få tillstånd måste deltagarnas säkerhet kunna garanteras.
f. All kampsport ska förbjudas. De som ägnar sig åt kampsportsmatcher som tillåter slag och sparkar
mot huvudet ska dömas för misshandel.

Fyll i om partiet håller med om beslutspunkterna i betänkandet eller inte, räkna ut resultatet i högerspalten.

Resultat

Parti
Punkt

33%

22%

20%

12%

A
B
C
D

December 2007

E
F
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13%

Justitieutskottets betänkande

Skärpta straff för klotter m.m.
Sammanfattning
Genomför en kontroll av vilka beslutspunkter som vinner majoritet i utskottet, använd tabellen för
att vara säker på röstfördelningen.
a. Maxstraffet för klotter höjs från sex månaders fängelse till ett års fängelse.
b. Polisen får rätt att kroppsvisitera när misstanke finns om att någon bär på saker som kan användas
för klotter.
c. Övervakningskameror sätts upp på platser där det klottras mycket.
d. Försök till klotter blir straffbart.
e. Förbud för personer under 18 år ålder att köpa sprejbrukar med färg införs.

Fyll i om partiet håller med om beslutspunkterna i betänkandet eller inte, räkna ut resultatet i högerspalten.

Resultat

Parti
Punkt

33%

22%

20%

12%

A
B
C
D
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Husägarnas
Intresseorganisation

Husägarnas intresseorganisation, Avd. Norr, Box 196, 192 07 Umeå

Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Umeå 2007-05-07

Med anledning av propositionen om klotter
Stoppa unga från att köpa sprejburkar!
Vi i Husägarnas intresseorganisation anser att unga människor under 18 år inte borde få köpa sprejburkar: Klottret förorenar våra byggnader och det enda vettiga sättet att stoppa det är genom att
agera förebyggande.Vi menar vidare att man mycket väl kan förbjuda människor under 18 år att köpa
sprejburkar och hänvisar till lagen om cigaretter som också säljs i vanliga affärer.

Med vänliga hälsningar

December 2007

Anders Nilsson
Husägarnas intresseorganisation
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Riksbladet

Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Linköping 2007-05-10

Notis från Riksbladet den 4 maj angående klotter
Höjda straff är inte lösningen på
klotterproblemen!

December 2007

Med ett växande klotterproblem
i landets storstäder funderar nu
riksdagen på hur man ska komma
till rätta med problemen. Många
förslag finns att ta ställning till,
men Lena Beckner på Sandstorpskolan vet vad det är som gäller: ”Man måste se till att skapa
förståelse för vad det är man gör
när man klottrar och få unga människor att inse att det kostar stora
pengar att sanera.” Vidare säger
Lena: ”Att höja straffet ytterligare
för unga människor med den här
livsstilen vore förödande.” Hon
hänvisar till att lagliga väggar på
många orter gjort att klottrandet
i det närmaste har försvunnit och
att man verkligen bör prova detta
i större skala.
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Föreningen Föräldrar
mot Våld

Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Umeå 2007-05-07

Med anledning av propositionen om kampsport
Att sparka någon i huvudet borde inte vara lagligt!
Den allt mer råa attityden i samhället gör att man börjar fundera över hur det står till i dagens Sverige.
Nu när man återigen börjar diskutera en kampsportslag måste ni beslutsfattare ta ert förnuft till fånga,
det finns ingen som helst rim och reson i att man ska få slå och sparka varandra i huvudet. Oavsett om
man kallar det sport eller underhållning bör detta inte finnas i ett civiliserat samhälle.Vi hoppas verkligen
att ni tar ert förnuft till fånga i denna fråga och förbjuder kampsport i alla dess former.

Vänligen

Robert Nilsson

December 2007

Robert Nilsson
Föreningen Föräldrar mot Våld
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Sävhögs
Kickboxningsförening

Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Umeå 2007-05-07

Med anledning av propositionen om kampsport
En träningsform som inte borde underskattas!
Tusentals unga människor tränar i lokaler runt om i Sverige varje dag. Många av dem tränar för att få en
chans att visa hur de utvecklats och hur de har förbättrat sig genom åren. Kampsport är en idrott som
inte bara håller många människor i form utan som också skapar en mening för massor av killar och tjejer som annars varit på glid i det allt hårdare samhället. Att helt ta bort möjligheten för dessa att tävla
vore som att dra bort mattan under deras fötter, som att ta bort deras trygghet i tillvaron. Därför ber
vi er att mycket noga överväga dess konsekvenser innan ni fattar beslut som på något sätt försvårar för
kampsportsutövarna att utöva sin idrott.
Vänligen

Lilly Norena

December 2007

Lilly Norena
Sävhögs Kickboxningsförening
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Checklista för genomförande
Inför spelet

Läs grundligt om spelet och dess processer.
Förbered allt material och organisera det så att du lätt hittar rätt under genomförandet.
Planera tiden inför, under och efter spel. Tänk på hur du jobbar med efterdiskussionen.
Planera lokalen. Möblera den gärna innan deltagarna anländer.
Informera deltagarna om vad de behöver ha med sig till speltillfället.
Kontrollera att de tänkta deltagarna har tillräckliga förkunskaper.
Förberedelser

Informera deltagarna om vad som kommer att ske utan att man för den delen förstör
spelupplevelsen.

Svara kort på frågor. Låt inte detta moment stoppa flödet i spelet.
Genomför en ”icebreaker”.
Dela ut rollerna och låt deltagarna läsa igenom dessa.
Låt deltagarna presentera sig som sin karaktär inför resten av gruppen. Bra saker att säga
är:
1.
2.
3.
4.

Vad heter jag?
Vilket parti tillhör jag?
Vad är mitt yrke?
Varför har jag valt att jobba med politik?

Samla deltagarna partivis för att skapa första partigruppsmötet.
Partigruppsmöte 1

Dela ut dagordning för partigruppsmöte 1 samt motioner och propositioner till alla grupper.

Förklara att deltagarna ska följa dagordningen de har framför sig.
Var beredd att ge deltagarna hjälp om de har svårt för något begrepp eller om de är osäkra på vad de ska göra.

Se till att följande sker i grupperna:
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1.
2.
3.
4.
5.

Det utses en partigruppsledare.
Gruppen delas upp i två grupper som jobbar med varsitt ärende (två utskottsgrupper).
De skaffar argument för varför de tycker som de gör i sin motion eller proposition.
De utser en talesperson för gruppen inför utskottsmötet.
De avslutar mötet och samlas i utskottsgrupper.
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Utskottsmöte 1

Dela ut dagordning för utskottsmöte 1.
Se till att följande sker i utskotten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det utses en utskottsordförande.
Man går igenom varje partis åsikt i den aktuella frågan.
De lyssnar till varandras presentationer.
De får möjlighet att kort debattera frågan.
De får inspel från medier och intresseorganisationer (dela ut dessa handouts).
De avslutar mötet.

Partigruppsmöte 2

Dela ut dagordning för partigruppsmöte 2. Om du i partigruppsmöten 1 valt att dela ut
endast respektive partis motion, ska du här dela ut det samlade motionsdokumentet till
alla partier (se Handledningen, Utdelning av texter).

Se till att följande sker i utskotten:
1. Utskottsmötena sammanfattas.
2. Partierna börjar leta efter andra partier att samarbeta med.
3. Man använder sig av styrkeförhållandena i kammaren för att beräkna alliansernas
styrka. Dessa finns angivna på rollkorten.
4. Man förbereder sig för minglet.

Mingel

Ge deltagarna frihet att söka upp andra partier för att skapa allianser.
Styr gärna minglet så att man samlas utskottsvis.
Se till att utskotten samlas på utsatt tid.
Utskottsmöte 2

Dela ut dagordning för utskottsmöte 2.
Se till att följande sker:
1. Ordföranden går igenom betänkandena och kontrollerar vilka beslutspunkter som
majoriteten stödjer.
2. Alla punkter tas upp.
3. Varje parti är medvetet om var de står så att alla i partiet röstar på samma sätt i
kammaren.
4. Mötet avslutas och deltagarna går till sista partigruppsmötet.

Var observant på att ordföranden i utskottet kan behöva hjälp med ovanstående process.
Hänvisa till tabellen och procentsatsförhållandena i kammaren för att göra det enkelt för
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utskottsordföranden.
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Partigruppsmöte 3

Dela ut dagordning för partigruppsmöte 3.
Se till att följande händer:
1. Respektive utskott sammanfattar kort vad som sades på utskottsmötet.
2. Partierna går igenom hur de ska rösta i omröstningen i kammaren.
3. Partierna utser någon som ska tala för dem i kammaren.

Omröstning i kammaren

Se till att lokalen möbleras på ett mer passande sätt för att likna kammaren och vara lämplig för ett omröstningsförfarande.

Låt deltagarna hålla sina anföranden för sin åsikt i de olika ärendena.
Genomför voteringen. Låt deltagarna rösta på en betänkandepunkt i taget.
Genomför båda omröstningsförfarandena på samma sätt.
Sammanfatta omröstningens utslag.
Håll ett kort avslutande tal som talman.
Övergång till diskussion

Låt deltagarna ta av sig eventuella namnskyltar och lämna ifrån sig, eller slänga, rollen för
att på detta sätt tydligt markera att man bryter spelet.

Samla deltagarna i en ring av stolar utan bord mellan dem för att starta efterdiskussionen.
Diskussion

Börja med att låta alla kort uttala sig om hur de upplevde spelet, uppmuntra spontanitet,
möjliggör för alla att uttala sig men tvinga ingen att tala.

Gå igenom spelets delar och vad som egentligen hände steg för steg.
Börja leda in samtalet på korrelationer mellan spelet och verkligheten. Gör gärna liknelser
som: ”När ni gjorde så här, hur tror ni det fungerar på riktigt?”

Syntetisera verkligheten med spelet, utgå från verkliga processer och översätt in dem i
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spelet.
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Diskussionsunderlag
Diskussionsunderlaget består av ett större antal frågor. De utgör exempel på frågor
att ställa för att få i gång en bra diskussion. Det är inte nödvändigt att alla frågor
behandlas i diskussionen. I stället är det bättre att följa upp intressanta inlägg från
deltagarna med bra följdfrågor och låta diskussionen ”sväva ut”. De första frågorna
syftar till att få deltagarna ”ur rollen” och fokusera på ”vad hände”. Först därefter
kan man gå vidare i diskussionen och problematisera, resonera samt presentera
”fakta”. Om någon deltagare i diskussionen ”går rakt på sak” och direkt börjar
diskutera samband med verkligheten m.m. så lugna ner deltagaren och säg att den
frågan tas upp senare och att det är viktigt att första prata om vad som verkligen
inträffade.
Efter varje fråga finns ett antal tänkbara följdfrågor/kommentarer som stöd för
läraren om det är så att diskussionen går trögt.

Inledande frågor:

Hur var det att spela en roll?
Var det enkelt/svårt? Roligt/tråkigt?
Hur uppfattade du rollspelet?
Roligt/tråkigt? – Vad var din ”taktik”?
Kände sig någon deltagare överkörd vid något tillfälle?
Vad berodde det på? Varför blev just du överkörd?
Med vilka deltagare uppfattade ni att ni hade gemensamma intressen?
Uppstod det några ”läger” mellan partierna? Hur kändes det? Vad förenade er?
Vad handlar rollspelet om?
Vilka likheter/skillnader finns det med verkligheten?
Ämnesspecifika frågor:
I spelet skulle ni försöka få igenom era förslag i riksdagen, hur resonerade ni?

Hur tyckte du att demokratin fungerade i spelet?
Hur fungerade diskussionerna i partigruppen?
Hur fungerade diskussionerna i utskottet?
Kändes någon proposition viktigare än någon annan?
Var partierna olika? På vilka sätt?
Om du jämför partierna i spelet med de partier som är i riksdagen, går det att säga vilket
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parti i spelet som motsvarar ett parti i riksdagen?

Känns sättet att arbeta på demokratiskt? Finns det andra sätt att fatta demokratiska beslut?
Bilaga 9 – Diskussionsunderlag

Partiprogram

Solidaritetspartiet sätter jämlikhet
främst. Jämlikhet handlar om ekonomisk
rättvisa, men också om rättvisa mellan
män och kvinnor. Därför är feminismen
jätteviktig. Solidaritetspartiet tycker att
man ska se till vad som är bra för alla
innan man ser till vad som är bra för
individen. Det är bättre att alla har det
ganska bra än att några har det väldigt
dåligt och andra lever i lyx.
Solidaritetspartiet tycker också att politiken ska bestämma hur ekonomin ska
se ut. Det är viktigt att staten äger de
företag som är viktiga för samhället som
flyg-, tåg- och energiföretag, sjukhus och
skolor.
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Solidaritetspartiet vill ta bort skillnader
i samhället mellan människor. Vi tycker
att människor ska ha ungefär lika mycket lön för olika jobb. Alla ska få sjukvård,
bostad, dagis och utbildning. Om man
har jobb eller inte, eller hur mycket man
tjänar, ska inte bestämma hur man lever.

Solidaritetspartiet tycker också att det
är viktigt att hela världen har det lika
bra. Därför är bistånd viktigt. Solidaritetspartiet tycker inte om EU eftersom
det är byggt på en ekonomisk politik som
gör skillnaderna mellan rika och fattiga
större.
Några viktiga frågor för
Solidaritetspartiet:

»»De som är rika ska betala mer i skatt.
De som är fattiga ska betala mindre.

»»Det är staten som ska äga viktiga företag, sjukhus och skolor.

»»Alla ska ha rätt till egen bostad och
dåliga lägenheter i förorten ska förbättras.

»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli
utsatt för fördomar.

»»Miljön är viktig. Bilar och industrier
ska släppa ut så lite gifter som möjligt i
naturen.
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Partiprogram

Balanspartiet vill ha ett hållbart samhälle. Det betyder att man vill lämna världen till nästa generation i samma skick
som man fick den. Naturen ska smutsas
ner så lite som det bara går. Fabriker ska
inte släppa ut så mycket farliga ämnen i
luften. Balanspartiet vill att vi ska återvinna saker vi använder som tidningar,
burkar, metaller och papper. De andra
partierna håller oftast med om dessa saker, men Balanspartiet tycker att det är
viktigast av allt.
Balanspartiet vill höja skatterna på miljöfarliga ämnen så att människor och företag inte använder dem så mycket. Bilar
är miljöfarliga och därför vill Balanspartiet ha mer och bättre kollektivtrafik och
fler cykelbanor. Pengar och prylar är inte
det viktigaste i tillvaron. Slit-och-slängsamhället är orimligt.
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Balanspartiet tycker också att det är viktigt att samarbeta i hela världen eftersom
vi alla andas samma smutsiga luft och

badar i samma smutsiga vatten. Det är
också därför som Balanspartiet tycker
att vi ska ge mycket bistånd till fattiga
länder.
Några viktiga frågor för Balanspartiet:

»»Människor ska jobba mindre. Det ska
vara sex timmars arbetsdag eller fyra
dagars arbetsvecka. Då får fler människor jobb.

»»Sverige ska inte vara med i EU. Bryssel
(där saker beslutas i EU) kan inte veta
vad som är bäst för Sverige.

»»Vi ska ta bort kärnkraften. I stället ska
vi satsa på alternativa energikällor som
sol- och vindkraft. Vi kan spara bort
mycket av den kärnkraft vi har i dag.

»»Gifter och cancerframkallande ämnen
ska minska i naturen och hos människor.
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Partiprogram

Frihetspartiet sätter individen i centrum.
Vi tycker att livet kan delas upp i två områden, det som är för alla och det som är
privat. Politiken ska inte handla om den
privata delen. Människor är individer
som vill olika saker med sina liv, och då
är det bäst om staten inte blandar sig i
deras liv i onödan. Det är därför Frihetspartiet vill ha privata sjukhus och friskolor så att man inte bara har ett sjukhus
eller en skola att välja på. Man ska kunna
välja själv.
Frihetspartiet vill att alla ska ha samma
chanser att ta sig fram i livet. Därför
ska utbildning vara gratis och man ska
bekämpa diskriminering. Eftersom individen ska få göra sina val själv, utan att
staten lägger sig i, ska man också ha låga
skatter.

December 2007

Frihetspartiet är för frihandel. Vi vill
alltså inte att det ska finnas tullar eller
hinder för att handla mellan länder. Vi
tycker att marknaden ska få bestämma

priset på saker man köper. Om man har
tull vid gränsen till landet så bestämmer
ju staten vad priset kommer att bli, och
det vill inte Frihetspartiet.
Några viktiga frågor för Frihetspartiet:

»»Man ska inte ha tullar på handel mellan länder i världen.

»»Skatterna ska sänkas!
»»Det ska vara mer fritt att välja själv i
skolan. Alla ska till exempel inte behöva läsa samma ämnen.

»»Det ska finnas fler friskolor och privata
sjukhus.

»»Det ska vara bättre löner för dem som
arbetar i vården och omsorgen. Det
ska också vara fler män som jobbar
där.

»»Samhället ska bli mer handikappanpassat.
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Partiprogram

Värdepartiet vill skynda långsamt. Vi
tycker att man måste tänka på våra traditioner och vår historia när man ska
fatta beslut. Samhället kan inte bli perfekt, och därför måste man vara försiktig
när man ska göra stora förändringar. Värdepartiet tycker att man ska ta små steg
i rätt riktning i stället för att skynda för
mycket.
Värdepartiet tycker att familjen är viktig. Det är familjens ansvar att uppfostra
barn till trygga människor, inte statens.
Individen, familjen, kyrkan och andra
grupper i samhället är minst lika viktiga
som staten.
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För familjens skull är det viktigt att familjen själv får välja vilken skola eller vilket sjukhus man ska gå till. I skolan vill
Värdepartiet ha mer ordning och reda,
gärna med betyg i uppförande. Det ska
också finnas fler steg i betygen i skolan.

Värdepartiet tycker att nationen är en
naturlig enhet. Vi tycker att det är viktigt
att bevara landets historia, språk och
traditioner. Därför är ett starkt försvar
också viktigt.
Några viktiga frågor för Värdepartiet:

»»Det är viktigt att alla kan välja vilken
skola man ska studera vid och vilket
sjukhus man ska få vård på. Därför
måste det finnas privata alternativ.

»»Det ska vara enkelt att starta företag
och sköta sina egna affärer. Det ska
inte finnas så mycket svåra regler.

»»I skolan ska det vara tryggt. Ordning
och reda är viktigt.

»»Det ska finnas fler steg i betygen i skolan än vad det gör i dag.
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Partiprogram

Gemenskapspartiet tycker att man ska
börja se till vad som är bra för alla innan
man ser till vad som är bra för var och
en. Om samhället och det vi skapar
tillsammans är tillräckligt bra så har
människorna i samhället det också bra.
Solidaritet är ett viktigt ord för Gemenskapspartiet. Det betyder att vi skapar
samhället tillsammans och att vi har ett
gemensamt ansvar för att alla ska ha det
bra.
Gemenskapspartiet tycker att staten ska
ha mycket makt. Makten ska kontrolleras av människorna genom demokratin.
Gemenskapspartiet tycker också att alla
ska få vara som de är utan att bli diskriminerade. Så länge diskriminering förekommer får människor aldrig lika chanser att klara sig i livet.
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Gemenskapspartiet vill använda skatterna till att minska ekonomiska skillnader
i samhället. Sjukvård, utbildning med
mera ska vara gratis för alla. Gemenskapspartiet är misstänksamt mot privata sjukhus, skolor och vårdhem. Man ska
inte kunna köpa sig förbi en kö. Skolorna
ska få de pengar de behöver för att ha en
bra undervisning.

Solidaritet handlar inte bara om att hjälpas åt här hemma i Sverige utan Gemenskapspartiet tycker också att det är viktigt att dela med sig till andra, fattigare
länder i världen. Därför ska vi ge mycket
bistånd. Vi tycker också att det är bra att
vara med i EU.
Några viktiga frågor för
Gemenskapspartiet:

»»Ingen ska behöva vara fattig. Bidrag
ska ges till dem som har lite pengar.

»»Ingen ska vara diskriminerad eller bli
utsatt för fördomar. Alla människor
har lika värde.

»»Alla ska ha ett arbete.
»»En skola för alla.
»»Sverige ska vara ekologiskt.
»»Sverige ska vara med i EU.
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