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 Rösta på oss!

Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska
varför du ska rösta på dem i år.
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Rösta på oss!

I år, 2014, är det val den 14 september.  

Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18 år rösta.   

Det är val till vilka som ska styra  

i din kommun, i ditt landsting och i riksdagen. 

I den här broschyren finns information från  

sju av de politiska partierna som är med i riksdagen.  

Partierna är Centerpartiet, Folkpartiet,  

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. 

I broschyren står texterna om partierna i bokstavsordning.  

Centrum för lättläst har bearbetat texterna 

till lättläst svenska.  

 

Sverigedemokraterna är med i riksdagen 

men de har valt att inte vara med i broschyren.  

 

Det finns andra partier också som du kan rösta på, 

men de är inte heller med i den här broschyren.  

Här finns bara information  

från partier som är med i riksdagen. 

Mer information på lättläst svenska om valet 

hittar du på webbplatserna: 

allavaljare.se  

val.se/lattlast
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Centerpartiet

För oss är jobben och miljön 

de viktigaste frågorna i valet 2014. 

Du kan läsa mer om de två frågorna längre ner i texten. 

Här är fyra viktiga värderingar 
som vi i Centerpartiet utgår från:

Vi vill att du ska få välja själv hur du vill ha ditt liv. 

Det gäller var du än bor, var du än är född, 

om du är gammal eller ung, frisk eller sjuk.

Vi vill att alla ska ha bra möjligheter i livet. 

Det måste finnas skola, vård och omsorg 

som betalas med skatter och är öppna för alla. 

Vi är ett feministiskt parti  

och vi vill ha ett jämställt samhälle. 

Ditt kön ska inte avgöra hur hög lön du får, 

eller hur mycket makt du får i samhället. 

 

Vi står för att alla människor är lika mycket värda.  

Vi är mot rasism, fördomar och diskriminering.
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Jobb i hela landet
Hela Sverige behöver fler människor som arbetar. 

Alla ska ha rätt till den frihet och trygghet 

som du får när du tjänar dina egna pengar. 

När många jobbar får vi också mer pengar 

till vård, skola och omsorg.

De små företagen är viktiga för att skapa nya jobb. 

Vi vill göra det lättare för småföretagen 

att växa och anställa nya personer. 

Därför vill vi sänka skatter och andra kostnader

som gör det dyrt att anställa fler. 

 

Det är viktigt att grundskolan och gymnasiet fungerar bra. 

Vi behöver ge unga som inte klarar gymnasiet 

möjlighet att kunna få jobb ändå. 

Praktiska kunskaper ska vara mer värda än de är i dag. 

Fler lärlingar i arbetslivet är en bra idé. 

 

Vi tror att det blir lättare för unga att få jobb 

om vi ändrar på krångliga lagar och regler 

på arbetsmarknaden. 

Idag skyddas de som redan har jobb,

medan de som inte har jobb stängs ute. 

 

Vi vill också ändra på Arbetsförmedlingen. 

Du som söker arbete ska själv välja 

vem som ska hjälpa dig att få jobb. 

Om du får vara med och påverka tror vi 

att du kan få jobb snabbare.
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Miljö
Det som är bra för miljön ska vara billigt, 

och det som är dåligt för miljön ska vara dyrt. 

Klimatet får inte bli varmare för då hotas miljön.

Vi vill ha högre skatt på farliga utsläpp 

som hotar klimatet. 

Vi vill ha lägre skatt på arbete 

och på sådant som är miljövänligt.

Vi vill ha fler miljövänliga företag i Sverige. 

Vårt mål är att all energi ska vara bra för miljön.

Sverige ska ha ännu mer vindkraft och bioenergi.

Det ska bli lättare att ha egen solvärme och solceller. 

Den som köper en miljöbil ska få en stor bonus. 

Vi vill också satsa på tågtrafiken i hela landet.

Det är viktigt att det inte ska finnas några gifter 

i skolor, leksaker, mat och möbler. 

Du som köper saker ska inte behöva fundera på 

vad som är fritt från gifter.

Alla sådana giftiga kemikalier ska tas bort. 

 



7

Vill du kontakta Centerpartiet? 
 

E-post: centerpartiet@centerpartiet.se 

Telefon: 08-617 38 00

Webbplats: www.centerpartiet.se

Partiledare Annie Lööf
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Folkpartiet liberalerna

Folkpartiet liberalerna har varit med i regeringen, 

alliansen, sedan valet år 2006. 

Vi har varit med och gjort många förbättringar för Sverige. 

Det här har vi gjort tidigare
Vi i regeringen har gjort det mer lönsamt att arbeta, 

eftersom du betalar mindre skatt på din lön nu än förut.

Vi har också skapat nya jobb.

Sedan år 2006 har 270 tusen fler människor fått jobb,

trots att det varit ekonomisk kris.

Många har också fått högre lön.

När fler arbetar och betalar skatt

kan mer pengar gå till vård, skola och omsorg.

Nu finns fler läkare, sjuksköterskor,

vårdcentraler och apotek.

Det går snabbare att få vård 

och vården har blivit bättre. 

Vi har gett mer pengar till utbildning och forskning.

Vi har höjt lönen för många lärare

och vi har sett till att fler lärare är utbildade.

Vi har gett lärarna mer makt, 

så att de ska kunna hålla ordning i klassrummen.
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Vi har infört att barn i skolan får betyg tidigare,

från årskurs 6.

Fler elever kan nu välja att gå som lärlingar.

Men vi vill göra ännu mer

för att Sverige ska bli ett bättre land!

Det här vill vi göra i framtiden
Skolan ska bli ännu bättre.

Sverige måste fortsätta med de ändringar

som vi i Folkpartiet börjat med.

 

Vi vill att grundskolan ska vara 10 år.

Elever ska få det stöd de behöver tidigare.

Ännu fler ska vilja jobba som lärare.

Staten ska ta över det mesta ansvaret för skolorna.

 

Vi måste skapa ännu fler jobb.

Små företag ska få det lättare att växa.

 

Det ska också bli lättare för alla att få jobb.

Vi vill ändra lagen om anställningsskydd.

När ett företag behöver säga upp personal

ska det vara människors kunskaper som räknas,

inte hur länge de har varit anställda på företaget.

 

Vi vill också att en försäkring för arbetslöshet

ska vara statlig och gälla alla som arbetar.
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Vi vill öka jämställdheten mellan kvinnor och män. 

Våld mot kvinnor måste stoppas, särskilt hedersvåld.

 

Vi vill ha mer jämställda löner mellan män och kvinnor. 

Yrken med många kvinnor, som lärare och sjuksköterskor, 

ska kunna få högre löner. 

Folkpartiet vill ändra föräldraförsäkringen. 

Av försäkringens dagar vill vi 

att båda föräldrarna ska ha tre månader var 

som de inte kan byta bort till den andra föräldern. 

 

Vi vill att invandrare ska komma till Sverige, 

men vi måste bli bättre på att ta emot dem!

De som flyttar till Sverige ska lära sig språket och få jobb. 

 

Folkpartiet är för Europeiska unionen, EU.  

Sverige ska samarbeta mer med EU 

när det gäller demokrati, handel, brott och miljö. 

Men vi vill att EU använder mindre pengar till jordbruk 

och mer pengar till att bekämpa brott.  
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Vill du kontakta Folkpartiet? 

E-post: info@folkpartiet.se 

Telefon: 020-53 53 53 

Webbplats: www.folkpartiet.se  

Partiledare Jan Björklund
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Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill att människor 

ska ta ansvar för sig själva och för varandra. 

Det är inte bara staten som ska ta ansvar. 

Vi människor behöver gemenskap med varandra. 

 

Vi vill att livet ska vara så bra som möjligt 

för barn, ungdomar och familjer. 

Vi vill också ha bra vård och omsorg och många företag.

Vår politik har värderingar som grund. 

Exempel på en värdering är just 

att familjer är viktiga. 

En annan värdering är 

att varje människa är unik och värdefull.

 

Vi tycker att många andra partier i Sverige 

har glömt bort de här viktiga värderingarna. 

 

Kristdemokraterna är inte ett kristet parti, 

du måste inte tro på Gud för att stödja oss. 

Vi heter Kristdemokraterna för att vi menar 

att våra värderingar kommer från kristendomen.
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Så här tycker Kristdemokraterna 
i några viktiga politiska frågor:

Familj
Familjen är den viktigaste gemenskapen i samhället. 

Därför ska familjer själva få bestämma

så mycket som möjligt om sin vardag. 

Jobb
För att människor ska få jobb måste det finnas företag. 

För att anställa fler behöver företagen enklare regler 

och lägre skatter. 

När du betalar lägre skatt på din lön 

får du mer pengar kvar att bestämma själv över. 

Handel är bra för samhällets ekonomi, 

och leder till fler nya jobb. 

Äldreomsorg
Sverige är ett bra land att bli gammal i, 

men det kan bli ännu bättre. 

De äldre måste få vara med och bestämma mer 

hur deras omsorg ska vara. 

Brott
Den som begår brott kan inte skylla på någon annan, 

den har ansvar själv.

Vissa straff behöver därför skärpas, 

särskilt för dem som begår brott flera gånger. 

Men det är också viktigt att arbeta så att vi hindrar brott. 



14

Andra länder
Sverige ska också ta ansvar för dem 

som har det svårt i andra länder. 

Vi ska ge pengar i bistånd 

och bidra med fredsbevarande militär när det behövs.

Vård
Vården kan bli ännu bättre. 

Landstingen ska inte ta allt ansvar för vården, 

staten ska ta över en del av ansvaret.

 
Skola
Skolorna måste bli bättre. 

Vi vill att lärarna ska undervisa eleverna 

i fler timmar än idag.

Barnomsorg
Barnfamiljer ska kunna välja fritt 

vilken sorts barnomsorg de vill ha. 

Om föräldrar vill vara hemma med sina barn i flera år 

ska de få det. 

Därför ska det finnas många olika sorters 

dagis, dagmammor och föräldrakooperativ.

Bostäder
Sverige bygger för få bostadshus, 

även jämfört med våra grannländer. 

Vi vill göra det enklare och billigare att bygga hus. 
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Vill du kontakta Kristdemokraterna? 

E-post: info@kristdemokraterna.se 

Telefon: 08-723 25 00 

Webbplats: kristdemokraterna.se  

Partiledare Göran Hägglund
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Miljöpartiet de gröna

Sverige är ett fantastiskt land, 

men vi tror att Sverige kan bli ännu bättre. 

Därför tycker vi att Sverige behöver en ny regering 

och vi vill vara med i den regeringen.

Vi i Miljöpartiet tycker att de viktigaste sakerna 

som Sverige måste bli bättre på 

är miljön, arbetslösheten och skolorna.

Vi är också mot rasism

och vi är mot stora skillnader mellan fattiga och rika. 

Vi tror att alla kan vara med och göra Sverige bättre. 

Det ska inte spela någon roll hur du ser ut, 

var du kommer ifrån eller vad du har för kön. 
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Miljö och klimat
Klimatet förändras i hela världen 

eftersom människor förstör miljön. 

Det tycker vi är ett mycket stort problem.

Sverige måste ha hårdare gränser för miljöfarliga utsläpp. 

Vi vill att Sverige ska bestämma om 

nya gränser för utsläpp 

senast i december år 2015. 

Då ska världens ledare mötas 

för att förhandla om klimatet.  

På så sätt kan Sverige inspirera andra länder 

att göra samma sak.

Arbete
Fler människor borde få jobb. 

Vi tycker att den regering som Sverige har nu 

har misslyckats med det. 

Många är fortfarande arbetslösa, 

och livet har blivit sämre 

för de som är arbetslösa eller sjuka.

Vi vill skapa tiotusentals nya jobb åt människor.  

För att lyckas med det 

ska vi satsa på mer och bättre tågtrafik. 

Vi vill också bygga nya bostadshus 

och göra förorterna bättre. 
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Skolorna
Det ska inte finnas bra och dåliga skolor. 

Alla skolor ska vara bra. 

 

Alla elever ska må bra och vara trygga i skolan. 

Lärarna ska trivas med sina jobb 

och många ska vilja bli lärare.

I dag måste lärarna lägga mycket tid 

på att förstå nya regler från regeringen, 

och lärarna gör mycket arbete i onödan. 

Det vill vi ändra på. 

Lärarna ska jobba med att undervisa!

Alla lärare ska ha gott om tid för sina elever. 

Därför vill vi också anställa fler vuxna i skolorna.
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Vill du kontakta Miljöpartiet? 

E-post: info@mp.se 

Telefon: 08-786 55 21 

Webbplats: www.mp.se  

 

Språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson
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Nya Moderaterna

Vi tror på ett Sverige där alla människor behövs 

och där vi tar hand om varandra. 

Det är vi tillsammans som gör 

att Sverige är så bra som det är.

Men det kan bli bättre.

Vi vill göra Sverige ännu bättre.

Alla som vill och kan jobba ska få göra det
Den viktigaste frågan för Nya Moderaterna är jobben.

Vi vill att alla ska ha ett jobb.

Det kallar vi för arbetslinjen.

Om fler arbetar får vi mer pengar till välfärd, 

alltså till skolan och sjukvården.

När man jobbar får man lön.

Då kan man bestämma mer själv.

De som har ett arbete 

är också med i en viktig gemenskap på sin arbetsplats.

Man får vänner och arbetskamrater.



21

Vi tar ansvar för ekonomin
Nya Moderaterna tycker det är viktigt

att politikerna tar beslut som gäller under lång tid.

Då kan människor och företag känna sig trygga

eftersom de vet vilka regler som gäller.

Det är bra när det är ordning och reda i ekonomin.

Då kan människor känna sig lugna.

Vi har fått in mycket skattepengar.

Vi tar ansvar för att de går dit de ska.

När fler jobbar och företagen går bra,

kan vi satsa på det som är viktigt.

Det är bra för Sverige.

Mer kunskap i skolan
Skolan ska ge alla barn en bra start i livet.

Skolan ska vara en plats där barnen kan lära sig 

och utvecklas.

Vi vill att kunskaper ska vara det viktigaste.

Därför ska de elever som behöver extra stöd och hjälp 

få det.

Lärare och elever ska ha mer tid tillsammans.
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Alla ska vara trygga med välfärden
Om du blir sjuk eller skadad

ska du få den vård, hjälp och rehabilitering

som du behöver för att bli frisk

och komma tillbaka till arbetet igen.

Äldreomsorgen ska ha bra kvalitet.

De äldre och anhöriga ska känna sig trygga 

med äldreomsorgen.

Ingen ska behöva vara rädd för brott
Ett brott är en kränkning av människors frihet.

Nya Moderaterna vill att alla ska kunna leva ett tryggt liv

utan brottslighet och våld.

De som begår brott när de är unga ska stoppas tidigt.

De ska få tydliga straff och hjälp att komma på rätt väg,

så att de inte fastnar i brottslighet.

Polisen ska bli bättre på att lösa fler brott.

Det är viktigt att den som begår brott får ett straff. 
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Vill du kontakta Nya Moderaterna?

E-post: info@moderat.se 

Telefon: 08-676 80 00 

Webbplats: www.moderat.se

Partiledare Fredrik Reinfeldt

fo
to

: p
et

er
 k

nu
ts

on



24

Socialdemokraterna 
– framtidspartiet

Vi socialdemokrater tror på samarbete och solidaritet. 

Vi vill ha ett samhälle där vi ställer krav på varandra,  

där vi hjälps åt  

och där alla får bra möjligheter i livet.

Sverige är ett bra land, 

men det har blivit sämre de senaste åren.

 

Regeringen som leds av moderaterna 

har sänkt skatterna  

och privatiserat stora delar av vården.

Skattesänkningar har fått gå före resurser till fler jobb,  

bättre skola och tryggare välfärd.

 

Det är fel, för resultatet har inte blivit bra.

Nu utvecklas Sverige åt fel håll.  

Sverige har fått högre arbetslöshet, 

elever har svårare att klara skolan 

och människor får inte samma chans i livet. 

 

Vi socialdemokrater vill göra Sverige bättre. 

Vi tycker att den viktigaste frågan är jobben. 

Sedan kommer skola och välfärd.  

De frågorna är mycket viktigare 

än att sänka skatterna.
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Det här vill Socialdemokraterna göra 
om vi är med i en ny regering:

Fler jobb
Arbetslösheten är hög i Sverige.

Människor får inte den hjälp de behöver för att få ett jobb.

Det viktigaste ska vara att skapa nya jobb. 

Vårt mål är att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten 

i Europeiska unionen, EU, år 2020. 

Socialdemokraterna ska göra allt vi behöver 

och samarbeta med andra för att lyckas med det.

Unga som är arbetslösa ska få en 90-dagarsgaranti. 

Det betyder att vi garanterar att ungdomar får jobb, 

praktik eller jobbutbildning 

senast 90 dagar efter att de blivit arbetslösa.  

 

Vi vill samarbeta med företag och forskare 

för att komma på hur vi bäst ska använda våra pengar 

till att skapa många nya jobb.  

Arbetslösa ska få gå utbildningar så att de lär sig nya jobb.  

Bättre skola
Svenska elevers resultat i skolan har blivit sämre.

Färre elever klarar grundskolan. 

Svenska skolor ger elever mindre kunskap 

än skolor i andra länder.

Socialdemokraterna vill att varje elev ska lyckas, 

och alla ska klara av att gå gymnasiet.

Alla skolor ska vara bra. 
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Det ska också vara lätt att utbilda sig hela livet,

inte bara när du är ung. 

Vi vill ha färre elever i varje klass och bättre lärare. 

Alla barn ska kunna få hjälp med läxor. 

Vinster till friskolornas ägare 

ska inte få gå före bra undervisning för eleverna. 

För Socialdemokraterna är en bättre skola viktigare  

än fler skattesänkningar.

 
Välfärd
Sjukvården och äldreomsorgen i Sverige 

håller en hög standard.  

Men välfärden håller på att försämras.   

Otryggheten ökar och resurserna räcker inte.

Både personal i sjukvården och patienter 

berättar om allvarliga brister i vården och i arbetsmiljön.  

 

Socialdemokraterna vill att vård och omsorg ska bli bättre, 

och välfärden ska vara till för alla.

Nya resurser till välfärden är viktigare 

än nya stora skattesänkningar. 

Med mer resurser till sjukvård och omsorg 

går det att anställa mer personal.

De som behöver vård, ska få vård. 

 

I välfärden ska inte vinst till ägarna 

vara viktigare än bra vård och omsorg för patienterna.  

Om fler jobbar och betalar skatt 

har Sverige råd med en välfärd som vi kan vara stolta över!
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Vill du kontakta Socialdemokraterna? 

E-post: info@socialdemokraterna.se  

Telefon: 08-700 26 00 

Webbplatser: www.socialdemokraterna.se 

www.socialdemokraterna.se/Var-politik/stall-din-fraga/ 

Partiledare Stefan Löfven
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Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill att människor ska hjälpa varandra 

och ta ansvar, vara solidariska. 

Under 1900-talet i Sverige 

kämpade kvinnorörelsen och arbetarrörelsen 

så att vi fick välfärd och ett mer jämlikt samhälle. 

 

Men de senaste 30 åren har Sverige blivit sämre igen.

Giriga företag har fått styra mer och mer.  

Sverige har fått hög arbetslöshet, 

brist på bostäder, 

sämre välfärd och ett mindre jämlikt samhälle. 

 

Vänsterpartiet är viktigt för Sverige. 

Om du röstar på oss så bidrar du till att byta regering. 

Vi vill vara med i en ny regering 

tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Där ska vi kämpa för rättvisa och jämställdhet 

och mot miljöförstöring.

 

Vi har redan visat att vi kan göra stora förbättringar 

i många kommuner i landet. 

Vi har till exempel höjt kvinnors löner i Malmö 

och infört gratis kollektivtrafik i Kiruna. 

 

Jobb, välfärd och jämställdhet är våra viktigaste frågor.
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Bra skola, vård och omsorg utan vinster i välfärden
Privata företag gör vinster eftersom de har färre anställda 

och betalar lägre löner. 

Företagen gör också vinster 

när de väljer de kunder som har mest pengar 

i stället för dem som har störst behov av vård eller skola.

Vi är det enda partiet som vill 

göra det omöjligt för privata företag 

att tjäna stora vinster på skola, vård och omsorg. 

 

Vi vill också ändra lagen så det blir svårare att sälja 

sådant som stat, kommun och landsting äger 

till privata ägare. 

 

Vi vill skapa fler vårdplatser 

och äldre ska få bestämma mer om sin äldreomsorg. 

Staten ska ta över ansvaret för skolorna 

och göra alla skolor lika bra. 

Det ska bli färre barn i varje grupp 

på förskolor och fritidshem. 

 
Fler och tryggare jobb i hela landet
Fler ska arbeta inom skola, vård och omsorg. 

Vi vill anställa 3 000 fler i vården och 6 000 nya lärare. 

 

Vi ska skapa jobb genom att bygga bostäder, 

särskilt hyresrätter. 
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Vi vill också bygga ut tågtrafik, bredband och mobilnät 

och satsa på jordbruk och ekologisk mat. 

Då blir livet bättre både i städer och på landsbygden.

 

Den borgerliga politiken som Sverige haft 

har lett till att många har osäkra anställningar. 

Vi vill ändra på det. 

Fler ska få fast anställning. 

Alla ska få jobba heltid om de vill. 

A-kassan ska bli bättre.  

Arbetslösa som är under 25 år 

ska få jobb eller utbildning inom 90 dagar. 

Alla ska också kunna klara sig bra på 

sin sjuklön, pension eller studiemedel. 

Vi vill höja studiemedlet med 750 kronor i månaden.

Feminism betyder rättvisa
Vi ska öka rättvisan mellan kvinnor och män. 

Vi vill ändra på föräldraförsäkringen  

så att föräldrar tar lika mycket hand om barnen. 

Det ska finnas barnomsorg på kvällar och helger. 

Kvinnors löner ska bli högre.  

Vi vill också ändra lagen 

så att det blir olagligt att ha sex med någon 

som inte tydligt visat att den vill ha sex. 
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 Vill du kontakta Vänsterpartiet? 
Telefon: 08-786 45 10 

E-post: info@vansterpartiet.se 

Webb: www.vansterpartiet.se

Partiledare Jonas Sjöstedt
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mailto:info@vansterpartiet.se
http://www.vansterpartiet.se
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Ordlista

Arbetsförmedlingen  � Arbetsförmedlingen hjälper personer  
som söker jobb att hitta ett ledigt jobb.

Bistånd   ����������� Bistånd är pengar eller hjälp  
som länder eller organisationer ger 
för att göra andra länder mindre fattiga 
och för att de ska bli mer demokratiska 
och ha en hållbar utveckling.

Demokrati   �������� En demokrati är ett sätt att styra ett land 
där människorna har rättigheter och friheter.  
En viktig del av en demokrati 
är att det finns politiska partier att rösta på.  
Sverige är en demokrati. 

Diskriminering  ����� Diskriminering betyder att  
en person blir sämre behandlad  
än en annan person 
för att personen till exempel är gammal, 
invandrare eller för att personen  
har en funktionsnedsättning. 

 
Feminist ����������� En feminist är en person som  

tycker att kvinnor och män 
ska ha samma rättigheter och möjligheter. 

Föräldraförsäkring ��� Föräldraförsäkring är pengar  
som föräldrar får 
när de är hemma med små barn 
eller sjuka barn. 
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Hedersvåld  �������� Hedersvåld eller förtryck kan vara  
när en familj eller en släkt  
sätter regler för vem du får träffa,  
vad du ska ha på dig, 
och vem du ska gifta dig med,  
och de straffar dig  
om du inte följer deras regler.

Jämställd ���������� När kvinnor och män har samma rättigheter 
och skyldigheter är de jämställda. 

Lagen om
anställningsskydd,  �� LAS är en samling regler som skyddar anställda
LAS från att bli av med jobbet utan anledning. 

I LAS finns till exempel turordningsreglerna. 
De reglerna säger att  
personen som blev anställd sist 
ska bli av med jobbet först, 
om arbetsgivaren har anledning  
att säga upp några av sina anställda.

Landsting 
och regioner �������� I Sverige finns det 20 landsting och regioner.  

Landstingen bestämmer om sjukvård,  
hälsovård och kollektivtrafik.  
De som bor i ett län eller en region 
väljer vilka politiker som ska styra  
i landstinget eller regionen. 

Miljövänligt �������� Det som är bra för miljön 
brukar vi kalla miljövänligt. 
Att resa med tåg  
är till exempel mer miljövänligt  
än att resa med flyg.
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Omsorg ����������� När vi hjälper till att ta hand om andra,  
till exempel  
personer med funktionsnedsättning, 
barn eller gamla personer 
kallas det att ge omsorg. 

Rasism ������������ En rasist tror 
att det finns olika raser av människor, 
och att vissa raser är bättre än andra.  
Diskriminering kan vara en form av rasism.

Regering  ���������� De partier som får flest röster  
i riksdagsvalet kan bilda en regering. 
Regeringen har stor makt.  
Men för att regeringen  
ska få igenom sina förslag 
måste mer än hälften  
av personerna i riksdagen  
rösta ja till regeringens förslag.

Riksdag ����������� När vi röstar i riksdagsvalet  
väljer vi vilka partier och personer  
som ska representera oss. 
Riksdagen har 349 personer, ledamöter. 
Riksdagen har mest politisk makt i Sverige. 
Riksdagen bestämmer till exempel om 
lagar, skatter och statens pengar.

Välfärd  ����������� Skola, vård och liknande  
som drivs av staten, kommunerna  
och landstingen 
kallas välfärd. 
Vi bekostar välfärden 
genom att betala skatt på vår lön.
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Egna anteckningar
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I den här broschyren finns information 

från sju av de politiska partierna 

som är med i riksdagen.  

 

Centrum för lättläst har bearbetat texterna 

till lättläst svenska.  

 

Du kan beställa fler exemplar av broschyren  

på webbplatsen www.lattlast.se/rostapaoss 

 

Telefonnummer: 

08-640 70 90 

   

Adress:  

Centrum för lättläst 

Box 9145 

102 72 Stockholm  
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