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Gång på gång ser vi att Sverige toppar 
listorna över världens bästa länder att 
leva i. Många ser det som en självklarhet, 
men det är det ju inte. Det är resultatet av 
att vi har ordnat vårt samhälle så som vi 
gjort. En modell som brukar kallas den 
svenska modellen. På slutet av 1800-talet 
bildade fackföreningarna i Sverige det 
socialdemokratiska partiet för att man 
tyckte det var orättvist att bara rika män 
fick rösta – och att de rika männen hade 
all makt över hur villkoren i arbetslivet såg 
ut. De rika utnyttjade att arbetarna skulle 
svälta utan ett jobb, och därför kunde de 
låta arbetsförhållandena vara dåliga och 
farliga. 

Socialdemokraterna bildades 1889. Idag 
är Sverige inte längre ett fattigt land utan 
rösträtt för fattiga och kvinnor. Mycket tack 
vare socialdemokratisk politik när vi haft 
den politiska makten. Socialdemokraterna 
har i över hundra år kämpat för och stått 
upp för jämlikhet, solidaritet och demokrati, 
både i Sverige och resten av världen. 

Socialdemokratisk politik
Skola och utbildning 

Svensk skola är ojämlik och långtifrån alla 
elever får det stöd de behöver för att klara sin 
utbildning. Barns möjligheter att klara skolan ska 
inte avgöras av efternamn eller postnummer. 
Skolvalssystemet måste förändras i grunden så 
alla får samma chans att välja skola. Skolvalet 
ska integrera, inte segregera elever. Att växa 
upp i en fattig kommun ska inte betyda en sämre 
skola, därför måste politiken på riksnivå ta större 
ansvar för skolan. Skattepengarna till skolan 
ska gå till utbildning – inte in i friskoleägares 
fickor. För att alla unga ska ha råd att plugga 
efter gymnasiet måste även CSN:s studiemedel 
kraftigt höjas. Skolan behöver garantera studiero 
och en god arbetsmiljö för alla. SSU vill se ett 
maxtak för hur många elever en lärare ska 
ansvara över. 
  
Välfärd

Oavsett var du bor eller hur mycket du tjänar 
ska du kunna lita på att vården finns där när du 
behöver den. Pengarna som vi betalar in i skatt 
ska gå till vården – och inte till bolagsvinster eller 
aktieutdelningar till riskkapitalister. Sverige har 
allt för länge styrts av idén om att marknaden 
och skattesänkningar kan lösa allt. Så har det 
inte blivit.
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Sverige behöver investera i vår gemensamma 
välfärd och vår trygghet. Vi har råd. SSU tycker 
att det är de allra rikaste som ska betala mest 
för välfärden. Vi måste minska stressen och 
förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar 
inom sjukvården och äldreomsorgen genom 
att anställa fler med rätt utbildning. De som blir 
sjuka och inte kan jobba måste få ekonomiskt 
stöd tills de blir friska och kan jobba igen.

Trygghet och segregation

Alla som bor i Sverige ska känna sig trygga, 
oavsett vart de bor. Idag är den tryggheten 
ojämlikt fördelad. Möjligheten att tjäna snabba 
pengar genom en kriminell livsstil lockar 
fler idag. Vi vill förebygga att unga lockas av 
kriminalitet genom att investera mer i skolan och 
socialtjänsten samtidigt som redan kriminella 
personer ska stoppas och lagföras med genom 
att stärka polisen. Vi måste investera långsiktigt 
i vår gemensamma trygghet genom att bygga 
bort segregationen och rusta upp eftersatta 
bostadsområden. 

Klimat

Vi vill ha gemensamma lösningar och en 
ambitiös investeringspolitik för en snabbare 
omställning som kommer ta oss ur klimatkrisen 
– och skapa framtidens gröna jobb i Sverige. 
Om klimatomställningen ska lyckas måste 
klimatpolitiken utgå från ett rättvise-, klass- och 
landsbygdsperspektiv. SSU vill att Sverige blir 
världens första klimatneutrala välfärdsland. Då 
kan vi också ställa högre krav på omvärlden och 
exportera våra gröna lösningar till andra länder. 

Jobb och ekonomi

Det ska vara bra arbetsvillkor för alla som arbetar 
i Sverige. Starka fackförbund är den främsta 
garanten för trygga och goda villkor på 
arbetsmarknaden. Ju fler som är med i facket 
desto fler vågar säga ifrån mot oseriösa 
arbetsgivare och driva på för en bättre 
arbetsmiljö. A-kassan är ett viktigt ekonomiskt 

stöd för den som förlorar jobbet medan 
de söker nytt jobb. Ingen ska behöva välja 
bort medlemskap i facket och A-kassan av 
kostnadsskäl. Familjer ska inte bli fattiga för att 
en fabrik läggs ned.
  
Många utsätts för otrygghet genom 
anställningsformer som inte har bra arbetsvillkor. 
SSU vill att heltids- och tillsvidareanställningar 
ska vara norm på arbetsmarknaden. Personer 
med jobb som man inte vet om man får behålla 
utsätts för en särskild form av otrygghet och är 
extra svåra för fackförbunden att organisera.

Sveriges 
Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund
SSU är Socialdemokraternas och 
LO:s ungdomsförbund. Vi kämpar för 
människans frigörelse. Alla unga ska 
få samma möjligheter att uppnå sina 
drömmar i livet. Ingen ska begränsas av 
föräldrarnas ekonomi och utbildningsnivå, 
kön, sexuell läggning, hudfärg eller annat 
vi själva inte kan påverka. Vi håller inte med 
Socialdemokraterna i allt, SSU försöker 
påverka partiet i vår riktning. Om vi är många 
i SSU lyssnar Socialdemokraterna mer på 
våra krav. Därför uppmuntrar vi alla som 
håller med SSU att även bli medlem.

SSU är till för alla unga som delar våra 
värderingar om jämlikhet, frihet och 
solidaritet. Även om vi ibland tycker olika 
försöker vi påverka samhället i samma 
riktning. Vi samlar fler genom kampanjer, 
vi skolar oss i hur politiken fungerar och vi 
påverkar samhället tillsammans.

Hitta våra sociala medier på ssu.se/links. Du 
kan bli medlem i SSU från året du fyller 13. 
Medlemskapet är gratis.
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