
Partiprogram Gröna partiet
Jorden är vår framtid! 

Naturen och miljön är det viktigaste vi har. Vi vill 
vara ett föregångsland vad gäller miljöteknik, hållbar 
utveckling, jämställdhet, utbildning, it och kultur. Med 
vår politik kommer att Sverige att bli ett av världens 
renaste och mest klimatsmarta länder.
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Partiprogram Orangea partiet
Tillsammans för en rättvisare värld

Sverige ska vara världens mest jämlika och rättvisa land. 
Klyftorna mellan fattiga och rika ska minska och, vi vill 
satsa stort på att ta hand om de svagaste i samhället. Vi 
vill göra skattehöjningar för att behålla en stark offentlig 
sektor och förbättra sjukvården och skolan. Vi anser att 
folket är viktigare än företagen. 
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Partiprogram Rosa partiet
Frihet och stabilitet!

Rosa partiet är för valfrihet, privat ägande och hårdare 
straff. Vi tror också på sänkta skatter. Initiativrika 
människor som vill starta eget och som vill pröva på 
att vara entreprenörer vill vi uppmuntra. Dessutom 
måste villkoren för att driva företag förenklas. Vi anser 
att välfärden ska ge alla en chans att nå sina dröm-
mar. Det är så vi möter framtidens utmaningar!
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Partiprogram Turkosa partiet
Jag väljer mitt liv!

Vi i Turkosa partiet är folkets egen röst som ropar efter 
frihet! Staten ska inte lägga sig i medborgarnas liv. Vi vill 
släppa svenskt företagande fritt och ta bort onödiga regler 
och byråkrati. Dessutom vill vi sänka skatterna drastiskt. 
Människor måste själva kunna bestämma hur mycket trygg-
het de vill ha. Vi anser att politiker ska ha mindre makt och 
väljarna mer makt! 



Partiprogram Lila partiet
Ansvar och gemenskap

Jobb, tillväxt och gemenskap. Det är så vi löser framtidens 
utmaningar. Vi i Lila partiet tror på ett samhälle där vi upp-
muntrar eget företagande. Vi vill behålla vårt sociala skydds-
nät och minska klassklyftorna i samhället. Det är viktigt att 
alla människor får samma chans i livet. Utan trygghet kan vi 
inte få någon verklig frihet!
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