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Grundläggande förhållningssätt 
Du som läser detta kommer att vara med i 

Katedralskolans årliga riksdagsrollspel. Att 

spela rollspel innebär att vara skådespelare. 

Du måste därför uppträda som 

riksdagsledamot under rollspelet. Detta 

innebär att du ska spela en roll och ta till dig 

den ideologi som ditt parti har – oavsett vad 

du tycker i verkligheten.  

Att vara riksdagsledamot innebär också att 

visa de politiska motståndarna respekt när det 

gäller att välja sina ord och att lyssna på 

argument. 

Förberedelser inför 

riksdagsrollspelet 
Syftet med riksdagsrollsrollspelet är att du 

skall lära dig hur riksdagsarbetet fungerar, 

samt att du ska få träna dig i debatteknik och 

argumentation. 

För att du ska få ut så mycket som möjligt ut 

av detta spel, är det viktigt att du förbereder 

dig väl. Detta innebär bl.a. att du måste läsa 

på om hur riksdagsarbetet går till.  

När du känner att du har god kunskap om 

riksdagens arbete,  ska du göra dig bekant  

 

med ditt parti och dess ideologi. Det förväntas 

nämligen att du ska kunna spela rollen väl och 

lägga fram förslag och argument som ligger i 

linje med ditt partis idéer.  

För att den rätta känslan ska uppstå finns det 

en s.k. ”dress code” under del 2 i rollspelet, 

d.v.s. den del som är en schemabrytande 

halvdagsaktivitet.  

Varje ledamot av manligt kön ska bära kavaj 

och är du kvinna bör du undvika jeans och 

vara prydligt klädd. Detta är grundregeln; i 

övrigt kan man låta klädvalet präglas av 

partiets ideologi. Står partiet för en 

konservativ ideologi bör männen ha slips och 

kvinnorna uppsatt hår. Är partiets ideologi 

mer åt vänster sitter en flanellskjorta under 

kavajen fint. Behöver man inspiration kan man 

titta på riksdagens hemsida. Här finns bilder 

på ledamöterna.  

Hur spelet går till 
Spelet är uppdelat i två delar: 

motionsskrivandefasen och beslutandefasen.  

Under en eftermiddag kommer du att bli 

kallad till möte för att förhandla om och skriva 

förslag. Det är mycket viktigt att du då vet 

vilket parti du tillhör, vad detta parti har för 
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ideologisk inriktning och vilket utskott du 

tillhör.  

När du kommer till förhandlingsmötet tas du 

emot av spelledarna (som i regel är lärare), 

och har som uppgift att arrangera spelet. Du, 

tillsammans med dina partikamrater, träffas i 

ett partigruppmöte och diskuterar igenom 

propositionsförslagen. Det är mycket bra om 

ni har hunnit göra delar av detta arbete före 

mötet. Vill ni förhandla med regeringspartiet 

om propositionsförslaget? Har ni några 

motförslag? Fundera också på om ert parti har 

möjlighet att själva kunna få igenom förslaget 

eller om ni måste komma överens med ett 

annat parti och skriva en motion tillsammans.  

Efter ett tag kommer spelledaren bryta mötet 

för informella möten. Nu har du och dina 

partikamrater möjlighet att förhandla med 

andra partier. Därefter avslutas 

eftermiddagen med att ni skriver era förslag. 

En deadline för inskickandet av förslagen 

kommer då att anges.  

En särskild regel gäller för det parti som har 

regeringsmakten. De kan förändra 

propositionsförslaget. Grundprincipen är att 

förändringen inte ska vara avgörande för 

propositionsförslagets inriktning och syfte. 

Regeringens representanter måste dock 

godkänna förändringen – 

regeringsrepresentanter kommer att vara med 

under eftermiddagen.  

Under fas två i rollspelet kommer man att 

kunna göra strykningar och tillägg till 

förslagen, men för det finns speciella regler 

(mer om detta på s. 5.)  

Naturligtvis har man hela tiden möjlighet att 

lägga ner en eller flera av sina motioner i 

syfte att stödja andras motioner. 

Under den andra fasen i spelet ska du – 

tillsammans med de andra 

riksdagsledamöterna – ta beslut i frågorna. 

Under denna fas ska du 1) rollspela i 

partimöten, där du kommer att diskutera 

strategier för att få igenom förslagen och 2) i 

utskottsmöten, där du kommer att debattera 

med andra partiers representanter, samt i 3) i 

informella möten, där du kommer att finna 

allianser med andra partier, samt 4) i 

plenisalen, där du tillsammans med andra 

debatterar och slutligen fattar beslut.  

Hur skriver man ett förslag till 

beslut? 
Propositioner och motioner är förslag till 

beslut. Motioner är förslag som måste handla 

om samma sak som propositionen. När du och 

ditt parti ska skriva era motioner ska de alltså 

handla om sakfrågan och ingenting annat. 

En motion och en proposition ska struktureras 

på ett speciellt sätt. I rubriken ska det anges 

vad förslaget handlar om och vilket parti som 

har skrivit förslaget. I den del som följer ska 

förslaget presenteras med motivering. I den 

avslutande delen ska förslagen i korthet 

presenteras. 

Exempel på en proposition: 

”Regeringens (gemenskapspartiets) 

proposition om treterminssystem i 

grundskola och gymnasieskola 

Under lång tid har tvåterminssystemet varit 

grunden för skolåret. Runt om i Europa ser det 

emellertid annorlunda ut. Där är skolåret 

baserat på tre terminer. I förhållande till flera 

länder är andelen undervisningstimmar i 

Sverige lågt. Skollagen har en reglering på ca. 

6665h lärarledda lektioner i grundskolan per 

år. Detta ger i snitt ca.749 timmar per läsår. 

Snittet i EU ligger på ca 920 timmar per läsår. 

En avsevärd skillnad. Samtidigt visar 

undersökningar att studieresultaten sjunker i 

Sverige i förhållande till många länder. Ett tre 

terminssystem skulle göra det möjligt att öka 
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andelen lärarledda lektioner inom såväl 

gymnasieskola som grundskola. Dessutom 

införs då en anpassning till flertalet länder i 

Europa. Idag är det mycket vanligt att elever 

läser hela eller delar av sin grundskole- eller 

gymnasietid utomlands. Allt fler föräldrar 

arbetar under lång tid eller under en period 

utomlands. Barnen går då antingen i svenska 

utlandsskolor eller i internationella skolor. En 

anpassning till ett system som gäller i flera 

länder underlättar för familjer och elever som 

flyttar mellan internationella skolor och skolor 

i Sverige.  

Fler lärarledda lektioner är en garant för att 

kunna höja kvaliteten i de kunskaper elever 

från svensk skola har med sig när de lämnar 

grundskolan och gymnasieskolan. Fler insatser 

behövs för detta men mer tid i skolan med 

välutbildade lärare är ett steg på vägen. Ett 

viktigt steg.  

Tre terminer skulle innebära ett kortare 

sommarlov. Vi menar att barn och ungdomar 

behöver sommarlov. Ett nytt system får därför 

inte korta sommarlovet avsevärt. Det bör 

utredas hur det nya terminssystemet skulle se 

ut och hur antalet skoldagar ska fördelas över 

läsåret för att ge möjlighet till ett sommarlov 

som kan ge vila och återhämtning. Samtidigt 

bör det nya systemet så långt som möjligt 

stämma överens med läsårsorganisationen ser 

ut i andra länder i Europa. Skolåret har 

fortfarande olika struktur länderna inom EU. 

Sverige bör därför verka för ett enhetligt 

system inom EU. 

Regeringen (Gemenskapspartiet) föreslår att: 

 

 Ett treterminssystem införs i 

grundskolan och gymnasieskolan. 

 Att Sverige verkar för ett enhetligt 

terminssystem för grundskola och 

gymnasieskola inom EU.” 

 

En motion ska svara på förslaget till beslut och 

ska ha samma struktur som propositionen. 

Dock behöver inte den vara lika omfattande. 

Nedan följer ett exempel på en motion som 

handlar om ovanstående proposition:  

 

”Frihetspartiets motion om treterminssystem 

i grundskola och gymnasieskola 

Ett nationellt system där alla kommuner måste 

följa samma fördelning av skolårets dagar 

hämmar kommuners frihet att anpassa 

skolåret efter kommunens och dess skolors 

behov. Det kan gälla t.ex. när tid för 

fortbildning för personal inom skolan ska ligga 

för att så lite som möjligt påverka den 

lärarledda garanterade tiden eller att det i de 

södra delarna av landet är sommar under 

längre tid och värmen kommer tidigare. För 

kommuner i de norra delarna av landet kan en 

tidig avslutning för sommarlov innebära att 

elever i stället får gå i skolan under den 

varmaste delen av sommaren.  

Frihetspartiet föreslår att: 

Det bör vara fritt för varje kommun att besluta 

hur skoldagarna fördelas över skolåret. ” 

Särskilda regler om de olika 

delarna av rollspelet 

Partimöten 
Partimötena leds av gruppledaren. 

Gruppledaren spelas av någon i din klass – 

kanske är det du?. En vice gruppledare finns i 

regel som hjälp (som i så fall spelas av en äldre 

elev). Det är viktigt att hålla på de formella 

reglerna i partimötena. Man sitter vid bordet, 

talar enbart när man blir tillsagd och för att få 

ordet måste man räcka upp handen.   
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Utskottsmöten 
Utskottsmötena är möten där de olika 

partierna möts för att diskutera de förslag 

som har lagts fram. I vårt rollspel har vi 5 olika 

utskott, som är specialiserade på specifika 

sakfrågor (i verkligheten finns det 15). I 

utskottsmötena ska du diskutera de olika 

förslagen som har lagts fram och försöka vinna 

röster till ditt och dina kamraters förslag.  

Det går att göra strykningar och tillägg och 

strykningar till förslagen. Då gäller följande:  

1. Tilläggen och/eller strykningarna får inte 

förändra propositionens eller motionens 

inriktning och syfte.  

2. Tilläggen och/eller strykningarna får inte 

vara för långa. Detta betyder varje att det i 

varje tillägg inte få strykas mer än 15 ord och 

läggas till fler än 15 ord.  

3. Tilläggen/strykningarna måste stödjas av 

de som har skrivit motionen. Är det t.ex. två 

partier som har skrivit en motion måste båda 

partierna vara överens om 

tilläggen/strykningarna.  

4. Efter att ett tillägg/strykning har 

annonserats av utskottsordföranden, räknas 

förslaget som ett nytt förslag. Om ytterligare 

tillägg och strykningar ska tillföras ett förslag 

måste de som skrev förslaget från början 

samt de som skrev föregående tillägg vara 

överens om förändringen. 

En ändring får inte överstiga 15 strykningar 

och 15 tilläggsord.  

Vid ett tillägg måste regeringspartiet, som 

arbetar för att få stöd för propositionen, få 

godkännande från regeringen. Regeringen är 

samma personer som spelledningen. 

Ex 1 

Frihetspartiet vill göra ett tillägg på 

propositionen. De kontaktar 

Gemenskapspartiet, som tycker att det verkar 

vara okej. De måste dock höra med 

Regeringen först. Regeringen tycker att det 

verkar bra, och de annonserar tillägget 

tillsammans under utskottsordförandes tillsyn. 

Nu räknas förslaget som ett gemensamt 

förslag från Gemenskaspartiet och 

Frihetspartiet. Om något annat parti eller 

måste alltså både Frihetspartiet, 

Gemenskapspartiet, samt Regeringen 

tillfrågas.  

Ex 2.  

Värdepartiet har skrivit en motion och 

Balanspartiet samt Solidaritetspartiet vill göra 

ett gemensamt tillägg. Alla tre partier är med 

på det och Regeringen behöver inte tillfrågas 

eftersom det inte är en proposition. När 

ändringarna föreslås för utskottsordföranden 

märker denne att ändringarna bryter mot 

förslagets huvudsyfte. Utskottsordföranden 

säger därför till partierna att de måste ändra 

tillägget eller lägga ner det. 

Det är respektive utskottsordförande som 

kontrollerar om tilläggen är godkända eller 

inte. Det är också utskottsordföranden som 

bestämmer deadline för inlämnandet av 

tillägg. Om ett tillägg är godkänt läggs det till 

förslaget. Talmannen läser sedan upp 

tillägget i plenisalen direkt före votering.  

Man kan lägga ner sitt förslag om man tycker 

att någon annans förslag är bättre eller om 

man har kommit överens om någon taktisk 

deal. 

Utskottsmötena är mer formella än 

partimötena och leds av en 

utskottsordförande, som är en tvåa. Frasen ”Vi 

inom X-partiet anser…” ska inleda varje 

anförande. Syftet med detta är att poängtera 

att det inte är den egna åsikten man ska föra 

fram utan sitt partis åsikt. 
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I utskottsmötena ska du som 

partirepresentant möta andra representanter 

och resonera och debattera fram ett 

utskottsbetänkande. Ett utskottsbetänkande 

är ett förslag från utskottet till kammaren om 

hur den ska rösta.  

I det sista utskottsmötet kommer 

utskottsordföranden hålla votering i utskottet 

och därefter skrivs ett betänkande, som 

majoriteten av utskottets medlemmar ska stå 

bakom. De som inte står bakom det, och i 

stället väljer att stödja någon motion, ska säga 

detta under mötet.  

Det sista partimötet hålls direkt efter det 

sista utskottsmötet och då måste alla 

partimedlemmar uppdateras om hur de ska 

rösta i plenisalen. 

Informella möten 
De informella mötena syftar till att du och 

dina partikamrater ska ha möjlighet till att 

knyta kontakter och förhandla med de andra 

partierna. Rasterna betyder alltså inte att du 

går i väg och fikar, uppdaterar din 

facebookstatus eller motsvarande, utan 

istället ska du lyssna på de andra politikerna, 

förhandla och finna allianser i syfte att få 

igenom ditt partis politik.  

Plenisalen 
Den sista delen av rollspelet hålls i plenisalen. 

Här gäller följande:  

Det är inte tillåtet med prat, applåder, 

störande ljud, mobiltelefoner, eller 

datorsurfande. Talmännen har rätt att 

förändra dessa regler. Det är dock mycket 

viktigt att alla deltagare är helt fokuserade på 

det som sker i denna sal, nämligen att debatt 

ska hållas och beslut ska fattas. 

Om man ska få sin proposition eller sin 

motion till votering, måste man yrka på den. 

Detta betyder att någon av dem som står 

bakom förslaget går upp i talarstolen och 

säger: ”Vi inom partiet (eller partierna) yrkar 

på att motionen (eller propositionen) om 

XXXXXXX, ska tas upp till votering”.  I samband 

med yrkandet brukar man hålla ett kortare 

anförande där man för fram sina bästa 

argument.  

Hela anförandet får inte vara längre än en och 

en halv minut och måste adresseras till 

talmannen, ex. ”Fru talman…” ”Herr talman…” 

Talmännen kan ändra talartiden om de finner 

det lämpligt.  

Observera – om man vill upp och tala i 

talarstolen bör man anmäla detta till 

talmannen före själva debatten. Finns det tid 

över så kan talmannen besluta om 

möjligheten att skriva upp sig på talarlistan 

under debatten. Detta görs då genom att 

hålla upp en hand. 

Beslutsprocessen 
Voteringen går till så, att talmannen läser upp 

förslagen. Han, eller hon, kommer därefter be 

dem som står bakom respektive förslag att 

ställa sig upp. Med hjälp av 

utskottsbetänkandet och en uppskattning av 

mängden stående riksdagsledamöter bedömer 

talmannen utfallet. När talmannen har slagit 

med klubban i bordet har riksdagen tagit 

beslut – detta är oåterkalleligt, så 

invändningar är meningslösa. En 

riksdagsledamot har dock möjlighet att begära 

rösträkning innan talmannen har tagit 

beslutet. Då ropar man helt enkelt 

”rösträkning”, och varje röst kommer då att 

räknas. I verkligheten är det regel att räkna 

röster. I vårt rollspel bör denna möjlighet 

endast utnyttjas om det är motiverat. Det tar 

nämligen lång tid att räkna röster, eftersom vi 

måste göra det för hand.  

Notera att tvåorna inte är med och röstar; 

det är bara ettornas röster som räknas. De 

tvåor som tidigare har fungerat som vice 
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gruppledare och utskottsordförande, 

kommer att ha andra funktioner i plenisalen. 

Vilket förslag vinner? 
När man tar beslut går till på följande vis: 

Finns det flera förslag som står mot varandra 

kommer man att rösta i flera omgångar. Om 

det exempelvis finns två motioner och en 

proposition i en fråga, så kommer först de 

förslag som har minst antal stödjande att 

ställas emot varandra. Vinnarförslaget i denna 

omgång ställs mot huvudförslaget, som är det 

förslag som har stöd från flest antal 

ledamöter. I verkligheten är huvudförslaget 

nästan alltid samma som propositionen. Men 

så behöver det inte vara i vårt rollspel 

Tänk på att ni ställer er upp när det förslag ni 

tänker rösta för ropas upp. Det finns dock 

inget som hindrar att man röstar med andras 

motioner också.  

Nedan finns en skiss som förklarar proceduren 

– eller kontrapropositionsvoteringen – som 

den kallas för i Sveriges riksdag. 

 

I röstomgång 1 möts de förslag som har minst antal stödjande. Huvudförslaget är alltid det förslag 

det som har mest antal stödjande. I exemplet ovan har förslag 1  fått flest röster i röstomgång 1, och i 

röstomgång 2 vinner förslag 1 mot förslag 3. Mot huvudförslaget (som ofta är propositionen) förlorar 

dock förslag 1. 

Partierna 
När vi spelar rollspel på Katedralskolan har vi 

sex partier. Partierna är påhittade, men har 

delvis kopplingar till verkliga ideologier. Tänk 

på att sätta er in i ert partis ideologi 

ordentligt, men läs också på om de andra 

partierna. Vilka tänkbara allianser finns det? 

Vilka partier kan vi samarbeta med? Det är  

 

viktigt att understryka att man kan finna 

samarbetspartier oberoende av ideologi i 

enstaka frågor – det är alltid en avvägning hur 

mycket man vill kompromissa med sin 

ideologi. Detta är något som du tillsammans 

med dina partikamrater måste fundera över.  
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Här följer en beskrivning av de olika partiernas 

ideologier: 

 

 

Gemenskapspartiet tycker att man ska 

börja med att se 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, enligt 

Gemenskapspartiet, 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 parlamentet. 

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. 

Exempelvis ska sjukvård och utbildning vara 

gratis för alla. Gemenskapspartiet är 

misstänksam 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. De 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 de 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 

 

Frihetspartiet sätter individen i centrum. 

De 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 själva, 

utan att staten lägger sig i, så ska man också 

ha låga skatter. 
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Frihetspartiet är för frihandel, de vill alltså inte 

att det ska finnas tullar eller hinder för att 

handla mellan länder. De 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 de som arbetar 

i vården och omsorgen. Det ska också vara fler 

män som jobbar där. 

• Samhället ska bli mer handikappanpassat. 

 

 

Värdepartiet vill skynda långsamt. De 

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 istället 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. De tycker att det är viktigt att bevara 

sitt lands 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 i och vilket sjukhus man ska 

få vård i. 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 idag. Betyg ska också ges i tidigare 

årskurser än i dag. 

 

 
 

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 



 

 Sida 
10 

 
  

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 6 

timmars arbetsdag eller fyra dagars 

arbetsvecka. Då får fler människor jobb. 

• Vi ska ta bort kärnkraften. Istället ska vi 

satsa på alternativa energikällor som sol- och 

vindkraft. Vi kan spara bort mycket av den 

kärnkraft vi har idag. 

• Gifter och cancerframkallande ämnen ska 

minska i naturen och hos människor. 

 

 

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 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 politikerna 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. De 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 är 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 det 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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Verklighetens parti är ett populistiskt 

parti. De har ingen direkt ideologi, eller deras 

ideologi är mycket svår att urskilja. De gör ofta 

utspel om att det är viktigt med välfärden och 

at t jämlikhet ska vi sträva efter, men de har 

ibland svårt att lägga fram konkreta förslag. 

De säger sig lyssna på vad folket vill och tar 

gärna upp frågor som tas upp i media eller 

som de tror har stöd bland den allmänna 

opinionen. De frågor som Verklighetens parti 

har drivit den senaste tiden står listade nedan. 

Dock! De kan lika gärna driva motsatta 

åsikten om de har opinionsmässiga eller 

taktiska skäl att göra det.  

 Upprusta försvaret 
 Satsa mer pengar på skolan 
 Sänk skatten  
 Höj skatten (för de rika) 
 Gör Olof Palmes dödsdag till en 

sorgedag 
 Gör Gustav Vasas dödsdag till en 

allmän sorgedag 
 Förbjud räntor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ihåg att spela rollen väl och respektera varandras 

åsikter! 

   

http://www.vepa.nl/

