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MUF:S
IDEOLOGI



LIBERALKONSERVATISM
Moderata Ungdomsförbundets ideologi är en kombination av 
liberala och konservativa idéer. Vi tror på individuell frihet förenat 
med en hänsyn till att samhället är komplext. Politiker kan göra 
mycket, men många beslut fattas bäst av enskilda. Ingen människa 
är perfekt, inte heller politiker. 

STATEN OCH INDIVIDEN
Statens allra viktigaste uppgift ska vara att säkerställa att varje 
människas grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls. Var 
och en ska förväntas ta ansvar för att försörja sig. Vi menar att 
när människor får en chans att stå på egna ben, kan alla utvecklas 
för att nå sin fulla potential. Därför är det viktigt att var och en får 
bestämma själv över sitt liv.

ETT FRAMGÅNGSRIKT SAMHÄLLE
Vi menar också att frihet är en förutsättning för välstånd. Det är 
inte tack vare politiker som Sverige är ett rikt land, utan det är tack 
vare att driftiga personer har kunnat starta framgångsrika företag 
och att enskilda människor har arbetat hårt. Marknadsekonomin, 
att man fritt får köpa och sälja varor och tjänster, har varit den 
viktigaste drivkraften för att Sverige ska bli ett rikt land.

LAG OCH ORDNING
Samtidigt behövs en stark stat som kan upprätthålla lag och 
ordning samt försvara Sverige mot yttre hot. Vi behöver också en 
välfärd som fungerar och som garanterar att alla får tillgång till 
vård och utbildning. 

FRIHET UNDER ANSVAR
Vår ideologi kan sammanfattas i att vi värderar individens 
frihet högt och att vi säkerställer den bäst genom en stark men 
begränsad stat. Ofta brukar det sammanfattas med begreppet 
frihet under ansvar. Med friheten medföljer även ett ansvar för sig 
själv och för andra.



TRYGGHET
Sverige ska vara ett land där alla känner sig 

trygga. Ingen ska vara rädd för att gå hem ensam 
på kvällen, och alla ska kunna vara säkra på 

att polisen och rättsväsendet har de resurser 
som behövs. Men så är det inte i dag. Sverige 
har allvarliga problem med brottslighet och 

otrygghet.



VERKLIGHETEN 2022
Varannan ung tjej känner sig otrygg på kvällen. Gängkriminaliteten 
är ett utbrett problem i många förorter och områden runtom i 
landet. Dessutom går för många våldtäktsmän fria. Betalar vi bland 
världens högsta skatter måste vi också kunna känna oss trygga.

STATENS ROLL
Vi menar att en av statens viktigaste uppgifter är att garantera 
människors fri- och rättigheter. Staten kan och ska därför göra 
mycket när det kommer till trygghet. En del i det är poliser. Antalet 
poliser per invånare är lägre i Sverige än i andra länder, samtidigt 
som många platser på polishögskolorna står tomma och erfarna 
poliser väljer att sluta.

Den största anledningen till att poliser slutar är att de inte trivs på 
jobbet. Många poliser som slutar gör det för att lönen är för låg 
samtidigt som jobbet är tufft. Vi behöver höja polisernas löner och 
se till så att poliserna blir fler.

STRAFFEN
Straffen för brottslingar i Sverige är låga jämfört med andra länder. 
Även den som döms för allvarliga vålds- eller sexualbrott får korta 
straff. Vi vill höja straffen så att brottslingar sitter i fängelse längre. 
Den som sitter inne kan inte begå nya brott förrän straffet är 
avtjänat. Det är också viktigt att samhället markerar mot dem som 
begår allvarliga brott.

DETTA VILL MUF

Höja polislönerna och se till att de trivs på jobbet

Anställa 10 000 fler poliser

Skärpa straffen för vålds- och sexualbrott



KLIMATET
Grundstenen i vår klimatpolitik är att den som 

smutsar ner också ska betala för sig.



UTSLÄPPSRÄTTER
EU har idag ett system där vissa företag, exempelvis elbolag 
eller stora industriföretag, måste köpa något som kallas 
för utsläppsrätter för att kunna få släppa ut växthusgaser. 
Det systemet tycker vi är bra och vi vill att ett motsvarande 
system ska införas världen över. Antalet utsläppsrätter ska 
minska varje år och priset på dem ska också höjas. På så sätt 
blir det dyrare och dyrare att släppa ut samtidigt som företag 
får en chans att ställa om.

Men vi behöver också agera för klimatet nu. Vi i MUF tror 
på företagande och innovation. Elbilar, elbussar med mera 
kommer vara avgörande i att se till så Sverige gör sin del för 
att lösa klimatkrisen. Vi inser också att om alla 4,9 miljoner 
personbilar som är i trafik i Sverige ska ställa om till eldrift 
kommer det att krävas mer el.

KÄRNKRAFT JA TACK
Kärnkraften är ett av de absolut säkraste sätten att producera 
el. Kärnkraft genererar mycket små utsläpp och det är också 
billigt. Men i stället för att satsa på fossilfri el har regeringen 
lagt ner flera kärnkraftverk och framställt el genom att elda 
hundratusentals liter olja, vilket både är dyrt och dåligt för 
klimatet.

DETTA TYCKER MUF
Det ska kosta att släppa ut växthusgaser

Klimatförändringar är en global fråga

Elbilar och elektrifieringen kräver kärnkraft



SKOLA
Det ska inte spela någon roll varifrån du 

kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra 
utbildning. Det ställer krav på att alla skolor är 

bra skolor, att lärare har rimliga förväntningar på 
alla sina elever och att eleverna tar sitt ansvar. 
Det måste också finnas studiero i klassrummet. 
År 2021 gick var fjärde elev ut grundskolan utan 
fullständiga betyg, vilket är helt oacceptabelt.



SKOLAN – BÖRJAN PÅ LIVET
Skolan är den bästa grunden för varje individ som vill förbättra sina 
livsmöjligheter. Det är språngbrädan ut i resten av livet. Det är i skolan 
alla elever, oavsett bakgrund, ska få en chans att själv forma sitt liv efter 
egna drömmar.

Alla elever har rätt till kunskap och studiero. Men ingen elev har rätt att 
förstöra någon annan elevs eller lärares undervisningstid. Många elever 
faller mellan stolarna i skolan i väldigt tidig ålder. Därför är duktiga lärare, 
en bra skolmiljö och tidig uppföljning genom betyg viktigt.

POLITIKER SKA INTE BESTÄMMA VILKEN SKOLA DU GÅR I
Valfriheten är viktig för oss moderater. Rätten att själv få välja skola 
möjliggör för alla elever själva får bestämma inriktning och plats för sin 
utbildning. Det driver också konkurrensen, eftersom dåliga skolor väljs 
bort. Unga ska själva få bestämma vilken skola de ska gå på, och det 
måste gälla oavsett om det är en friskola eller en kommunal skola man 
väljer. Socialdemokraterna pratar nu om att ”Ta tillbaka den demokratiska 
kontrollen över skolan.” I praktiken menar Socialdemokraterna att skolor 
som inte drivs av kommunen, kommer att behöva lägga ner.

LÄRARNA
Skolans största utmaning handlar i dag mycket om att i framtiden få 
riktigt bra och duktiga lärare. Läraryrket måste bli mer attraktivt med 
fler karriärtjänster. Riktigt bra, erfarna lärare ska också kunna tjäna bra. 
Lärare borde också ges större möjlighet att hålla ordning och reda i 
klassrummet samt få bättre chanser att göra karriär inom yrket.

DETTA VILL MUF
Höj lärarnas löner, de bästa ska tjäna upp till 60 000 kronor

Satsa på eleverna och ge mer pengar till BUP så att köerna blir 
kortare

Låt elever, inte politiker, välja skola



JOBB & EKONOMI
Om Sverige ska vara ett öppet och modernt land 
där alla kan lyckas måste politiken bidra till att 
göra människor fria och självständiga. Ett eget 

jobb är det viktigaste verktyget för att kunna stå 
på egna ben.



ARBETSLÖSHETEN EFTER SJU ÅR AV SOCIALDEMOKRATI
2021 var ungdomsarbetslösheten i Sverige på hela 23 procent.1 Det går 
att jämföra med USA där samma siffra låg på 8,3 procent Det är alltså 
inte bara på grund av coronapandemin som var fjärde ungdom i Sverige 
inte har ett jobb, utan det beror på de politiska beslut som regeringen 
har fattat. Exempelvis har regeringen fördubblat arbetsgivaravgifterna för 
unga.

BIDRAG
Alltför många unga växer i dag upp med föräldrar som inte har jobb att 
gå till. I stället lever många på bidrag. I Sverige kan man få så mycket 
att det i bland inte ens lönar sig att jobba i stället. Det är inte något fel 
på den personen som inte har ett jobb, utan det är snarare ett politiskt 
misslyckande.

JOBB
Alla som har jobbat vet att ett jobb innebär mer än att man får lön 
den 25:e varje månad. Det innebär en känsla av självständighet och 
självförtroende. Det är också tack vare att folk jobbar och betalar skatt 
som vi kan betala för allt det gemensamma vi har i samhället. Det är dina 
skattepengar som går till att finansiera nattbussen, skolan du går till, 
polisen, sjukvården med mera.

ARBETSLINJEN
Arbetslinjen innebär i grund och botten att alla som kan jobba, också ska 
jobba. Det är från jobb vi får skattepengar till allt vårt gemensamma, och 
det är jobben som är vägen till ett framgångsrikt samhälle.

1 Ekonomifakta (december 2021)

DETTA VILL MUF
Sänk skatten på att anställa unga

Inför bidragstak så att man inte kan tjäna mer på bidrag än jobb

Sänk skatten så att alla som jobbar kan behålla mer av sin lön



STÅ UPP FÖR FRIHETEN,
BLI MEDLEM I MUF!
Medlemskapet kostar 40 kronor och gäller till slutet på innevarande kalenderår 
eller då medlemmen till riksförbundet begär utträde ur organisationen. För nya 
medlemmar gäller medlemskap som erhålls under perioden 1 september – 31 
december fram till slutet på nästkommande kalenderår eller då medlemmen till 
riksförbundet begär utträde ur organisationen.

Medlem i MUF är också medlem i Moderaterna.

Från och med det år man fyller 12 till det år man fyller 30 kan man vara medlem.

SÄTT ATT GÅ MED
SMS
Ett medlemskap i MUF kostar 40 
kronor. SMS:a ”MUF” följt av ditt 
telefonnummer och personnummer 
till 72 550. Alltså enligt följande: 
”MUF 07X-XXX XX XX, ÅÅMMDD-
NNNN”. 

Eventuella andra upplysningar 
såsom e-postadress och 
föreningstillhörighet kan läggas till 
sist i meddelandet.

Swisha 40 kronor 
till 123 043 85 31 
och uppge ditt 
telefonnummer och 
personnummer i 
meddelandet. 

SWISH

Alltså enligt följande: ”07X-XXX 
XX XX, ÅÅMMDD-NNNN”.

Eventuella andra upplysningar 
såsom e-postadress och 
föreningstillhörighet kan läggas till 
sist i meddelandet.


