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Dagens lagstiftning utgör också ett hinder för
människor att till exempel uppsöka akutvård
Inledning
eller anmäla en våldsam partner av rädsla för
Ung Vänster står för en restriktiv drog- och att den egna användningen ska upptäckas.
alkoholpolitik. Drog- och alkoholmissbruk Samhällets ansvar är att hitta metoder för
beror dels på en ökad tillgång, men också på att människor inte ska hamna i missbruk, inte
ett hårdnande klassamhälle. När otryggheten att straffa redan utsatta grupper för
breder ut sig, när människor blir utförsäkrade, samhällets misslyckanden.
sparkade från sina jobb eller drabbas på annat
sätt ökar också missbruket. Samtidigt slår den Subsitutionsbehandling
nedmonterade välfärden hårt mot de allra mest Det saknas idag forskning ur nationellt och
utsatta grupperna i samhället. Ohälsan ökar internationellt perspektiv som undersöker
särskilt bland unga tjejer och när samhället inte sambanden mellan klass och missbruk, vilket
finns där för att fånga upp, så kan droger kännas försvårar möjligheten att ta fram stödinsatser
som ett sätt att hantera stress och ångest. som tar tillräcklig hänsyn till sociala faktorer.
Tillgången till professionell vård och Substitutionsbehandling är en del av missbehandling är avgörande för att människor brukarvården som hjälper människor att få
ska ha möjlighet att komma tillbaka till ett en fungerande vardag trots ett missbruk och
liv utan missbruk och vi vill se en utökad som i slutändan strävar efter att beroendet
missbrukarvård.
ska upphöra. Det är ibland en livsavgörande
insats för personer med missbruk. Den typen av
Att alkohol ger upphov till både sociala och behandlingar, som alltid ska användas i kommedicinska skador är väl känt. Ung Vänster bination med andra insatser som psykiatriskt
stödjer systembolagets alkoholmonopol. och socialt stöd, är en viktig del av vården. Men
Att släppa alkoholförsäljningen fri skulle för att minska riskerna för läkemedelsläckage
öka användandet vilket skulle leda till att med spridning av läkemedel med missbruksfler också skulle drabbas av missbruk. Detta potential är det av stor vikt att vid substitutionsskulle samtidigt leda till fler alkoholrelaterade behandlingar ha en välfungerande reglering
sjukdomar och Sveriges folkhälsa skulle och individuella prövningar.
försämras dramatiskt . Av samma anledning försvarar vi 20-årsgränsen på Systembolaget.
Sprututbyte
Ung Vänster ställer sig positiva till sprutNarkotika
utbyte. Så kallad skadereducerande åtgärder
Ung Vänster anser att tillverkning, försäljning får aldrig bli en ursäkt för att inte sätta
och innehav av narkotika ska vara olagligt. in mer kostsam behandling eller socialt
Dock anser vi inte att det ska vara kriminaliserat stöd. Målsättningen med alla vård- och
att bruka narkotika. Innehav av ringa mängder stödinsatser ska vara att såväl illegal som
ska inte straffas utan istället bara konfiskeras medicinsk narkotika-användning upphör helt.
utan vidare konsekvenser. Att straffa personer
som har eventuella missbruk är inte ett effektivt
sätt att minska den totala konsumtionen av
droger. I stället leder sådan bestraffning till stigmatisering och gör det svårare för människor
med beroendeproblem att söka hjälp.
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annans rätt att slippa hamna i missbruk. Vi
vill ha ett samhälle som tar hänsyn till de som
Varför ska det vara förbjudet att inneha råkar illa ut.
eller sälja droger, men inte att använda?
Vi vill stoppa användningen av droger. Det Det finns inget samband mellan att Systemtror vi att man gör bäst genom att det är bolaget skulle läggas ner och alkoholförbjudet att inneha och sälja vidare. Där- försäljningen släppas fri till ökat bruk.
emot tycker vi inte att det ska vara olagligt Detta är inte sant. Många forskare har gång
att ha narkotika i blodet, helt enkelt att för på gång påvisat detta sammanhang, i den
att det är drogen som ska kriminaliseras, forskning som finns menar man att försäljningen
inte den som råkat hamna i ett missbruk. skulle öka med nästan 30 % och att vi skulle
få cirka 1600 fler dödsfall varje år. Man ska
Men om man bara får köpa sprit på Systemet också vara medveten om att i de senare
så kommer folk hellre att köpa smuggelsprit. mätningarna ser man att en klar majoritet i
Skulle vem som helst kunna sälja alkohol Sverige vill behålla Systembolagets monopol.
skulle konsumtionen skjuta i höjden. Det
skulle också bli svårare att kontrollera försäljningen och de alkoholrelaterade skadorna
skulle öka. Vi tycker att det är bra att System- Ung Vänster kräver:
bolaget har monopol på alkoholförsäljningen.
• Avkriminalisering av bruk och ringa
Vad tycker ni om gårdsförsäljning av alkohol?
innehav av narkotika
Vi tycker att Systembolaget ska ha monopol
på alkoholförsäljningen i Sverige. Öppnar man • Fortsatt restriktiv alkoholpolitik
upp för gårdsförsäljning ser vi en överhängande
risk för att även annan typ av försäljning skulle • Att folkhälsan prioriteras framför kapitalet
bli tillåten. Det menar vi vore ett slag mot
folkhälsan och leda till ett ökat alkoholmissbruk.
Varför tycker ni det är okej med alkohol, men
inte med droger? Alkohol är mycket farligare.
Att alkohol är farligt är knappast ett argument för att tillåta droger, snarare tvärtom.
Skulle man legalisera marijuana skulle vi få
ytterligare en drog som slår mot folkhälsan.
Vi tycker att alkoholförsäljningen ska vara
väl kontrollerad och att man bara ska kunna
sälja alkohol på Systembolaget. Att legalisera droger skulle vara ett steg i fel riktning.
Ni pratar bara om missbruk, men de flesta som
dricker alkohol eller röker på klarar det bra.
Det är sant att de flesta som dricker alkohol inte
blir alkoholister. Samtidigt så tycker vi inte att
rätten att dricka sig full ska få stå över någon
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princip blir fast i sina hem och att föräldrar
tvingas sluta jobba för att ta hand om
Inledning
sina barn, något vi aldrig kan acceptera.
Idag stängs människor med funktions- Socialdemokraterna måste lära sig att vill
nedsättning ute från en rad olika områden man ha ett samhälle för alla så måste det
på grund av bristande tillgänglighet. Arbets- också få kosta.
lösheten är högre och ekonomin sämre för
många
människor
med
funktionsnedsättning och många barn får inte det
stöd som behövs för att klara skolan. Kvinnor
med funktionsnedsättning är dubbelt utsatta
och osynliggörs alltför ofta.
LSS
LSS, lagen om stöd och service, är en lag som
reglerar stöd till människor med en funktionsvariation. Centralt är personlig assistans då det
ofta är en förutsättning för att kunna delta i
samhället. Idag delar kommuner och staten
på ansvaret där kommuner betalar för upp till
20 timmar assistans i veckan och försäkringskassan betalar för eventuell övrig assistans.
En grundtanke i LSS är att alla ska kunna delta
i samhället på likvärdiga villkor. Då är rätten
till arbete och försörjning en mycket viktig
del. För den som inte kan arbeta heltid går
det att få socialbidrag på deltid men det är
krångliga regler som ofta gör det svårt att
kombinera med arbete. Den som inte kan
arbeta alls får bara ut socialbidrag och riskerar
därmed fattigdom och är oftast beroende
av ekonomiskt stöd från närstående.
Den nuvarande regeringen gav försäkringskassan i uppdrag att minska kostnaderna för
assistans vilket såklart lett till att massor av
människor blivit av med sin assistans trots att
de behöver det. Efter en massiv proteststorm
och folkligt rörelse i protest mot förändringarna
tvingades regeringen backa. Men i februari
2018 läckte ett förslag från den statliga utredningen och den här gången vill man helt
undanta barn under 12 år och äldre över
80. Ändringen skulle innebära att barn i
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Det är kraven på tillgänglighet som gör
att det blir dyrt att bygga nya bostäder.
Det är knappast kraven på tillgänglighet som
gör att det inte byggs tillräckligt. Det handlar
om att politikerna har lämnat över bostadsbyggandet till marknaden. Det går att bygga bra
lägenheter som dessutom är billiga. Självklart
ska människor kunna flytta hemifrån även om
de sitter i rullstol och man ska kunna ta hem
en kompis som som inte kan gå i trappor. Att
skylla på tillgänglighetskraven är bara osakligt.
Det är klart det måste ställas höga krav
på assistansersättningen när folk fuskar.
Att folk skulle fuska med ersättningen är
en myt. Den andel som faktiskt gör det är
ytterst liten och för alla de andra är assistansersättningen många gånger en förutsättning
för att kunna leva ett självständigt liv på jämlika villkor. Försäkringskassans orimliga krav
slår mot människor som nekas en meningsfull
fritid eller som istället blir beroende av anhöriga.

Ung Vänster kräver:
•

Återupprätta LSS – sluta neka stöd

•

Höjt socialbidrag för de som inte kan arbeta

•

Alla nya byggnader och infrastruktur
ska vara tillgänglighetsanpassade
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Djurskyddsfrågor

Vi som bor i västvärlden måste äta mindre
kött än vad vi idag gör. Vi menar att det trots
Inledning
EU-regler måste bli möjligt för kommunerna
Ung Vänster vill se en djurhållning som i att ställa krav på närproducerat och mer
möjligaste mån ger utrymme för djuren att leva vegetarisk mat i den offentliga upphandlingen
ett så naturligt liv som möjligt. Djur ska inte få i skolor och i vården. Att införa mer vegetarisk
hållas i trånga utrymmen eller behöva genom- mat i skolan är ett bra steg för att gå mot en
lida långa transporter. Vi kräver att den svenska mer varierad och vegetarisk kost.
djurskyddslagen ska följas och vi motsätter
oss en anpassning till EU:s regler på området. Idag fraktas djur långa sträckor innan slakt.
På grund av EU:s regelverk sätts den fria konUnder den förra borgerliga regeringen för- kurrensen före både klimat och djurskydd. Vi
sämrades villkoren för den svenska djur- tycker att det är orimligt att djur ska fraktas
hållningen. Den regeringen la bland annat ner mellan olika länder i trånga utrymmen
Djurskyddsmyndigheten och sänkte forsknings- och vi vill se ett stopp för de långa djurstödet till alternativ till djurförsök och till transporterna inom EU.
djurskyddsbefrämjande forskning.
Pälsindustrin
Livsmedelsindustrin
Ung Vänster vill förbjuda alla typer av pälsLivsmedelsindustrin är det område där det farmer i Sverige. Det finns inget behov av en
största antalet djur används, antingen för pälsdjursproduktion och de djur som används
produktion av ägg och mjölk eller för kött- lever sina liv i extrema miljöer, utan hänsyn till
produktion. Idag är industrin byggd för att deras naturliga behov. Vi är också kritiska till
generera mesta möjliga vinst, vilket lett till de många onödiga djurförsök som idag görs.
en hård avel och storskalig produktion för att Många gånger har man istället möjlighet att
pressa kostnaderna. Det behöver göras stora använda andra metoder. Vi är medvetna om
förändringar när det gäller animalie- att att försök på djur i vissa fall är nödvändiga,
produktionen i livsmedelsindustrin. Fler djur till exempel när det kommer till att säkerän idag måste få möjlighet till utevistelse och ställa säkra mediciner. Men de ska i så fall
naturligt beteende. Djurskyddskontrollerna har ske med djurens välmående i åtanke och i
de senaste åren präglats av dålig organisering möjligaste mån undvika lidande. Djurförsök
och har nästan halverats från 23 018 gjorda ska användas mycket restriktivt och alla försök
kontroller 2008 till 10 899 kontroller 2016. som inte är helt nödvändiga ska förbjudas.
Idag utsätts djur för ett onödigt lidande och
lever ofta i trånga utrymmen eller fraktas många
mil innan slakt. Svensk livsmedelsproduktion
måste byggas hållbart, både med tanke på
klimat och djur. Sverige måste ta ställning
för ett bättre djurhållning och utmana de
EU-regler som idag finns på området. För att
garantera att djurskyddslagen följs krävs
naturligtvis säkra kontroller och vi vill se en
bättre samordning med fler och bättre inspektioner.

Jakt och rovdjur
Jakt är en folkrörelse och det finns ungefär 260
000 jägare i Sverige (Naturvårdsverket). De län
med flest jägare är Västra Götaland, Stockholm,
Skåne, Västerbottens och Norrbottens län. Jakt
är nödvändigt för att hålla olika viltstammar i
schack och kött från jakt är bättre än den från
köttdjursuppfödning ur en djurskyddsaspekt. Vi
menar att jakt precis som djurhållning ska följa
principen om minsta möjliga lidande och därför
ska fällor som orsakar stress och skador samt
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vapen med hög risk för skadeskjutning
förbjudas. Jakt ska inte vara en fråga om hur
stor plånbok man har eller om man äger
mark. Vi motsätter oss de kraftiga arrendekostnaderna för att upplåta mark för jakt
som exempelvis statliga Sveaskog har drivit
upp. Jakt ska inte vara ett lyxnöje för de rika.
Ung Vänster motsätter sig jakt på hotade
arter så som varg. Rovdjuren, som är högst
upp i näringskedjan, har en speciellt viktigt
roll för våra ekosystem. För att våra ekosystem även i framtiden ska vara tåliga och
hållbara måste de stora rovdjuren tillåtas att
nå långsiktigt livskraftiga nivåer. Självklart
måste dock skyddsjakt tillåtas i de fall
enskilda rovdjur utgör en fara för människor.
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Hur många vargar tycker ni det ska finnas?
Det exakta antalet vargindivider som ska finnas
i Sverige måste det vara forskarna som svarar
på. Vi vill ha en livskraftig vargstam utan risk
för inavel. Vi anser att det är rimligt att följa
de riktlinjer som Naturvårdsverket tar fram för
hur stort beståndet bör vara. Samtidigt måste
jordbrukare och renägare få hjälp med förebyggande åtgärder för att skydda sina djur. Om
de tamdjur man äger ändå blir skadade eller
dödade ska man få full ekonomisk ersättning.
Vad tycker ni om köttfria måndag i skolan?
Kött är ett dyrt, ineffektivt och miljöfarligt sätt
att få i sig näring på – även om det kan vara
gott. Ska vi klara klimatmålen måste vi äta
betydligt mindre kött och ett ställe att börja på
är att skolan ska servera betydligt mindre kött.
Vi vill istället ha god, nyttig och mättande vegetarisk mat. Idag är ofta den vegetariska maten
i skolorna dålig, men det borde ändras på. Vi
vill ha riktiga kök i alla skolor och utbildning i
vegetarisk matlagning för all skolmåltidspersonal.
Vilket tycker ni är bäst, närproducerat eller
ekologiskt?
Vi tycker inte att man kan sätta de två
sakerna i motsättning till varandra. Vi vill se
en livsmedelsproduktion som är så närproducerad som möjligt. Samtidigt är det helt
nödvändigt att ställa om till en mer hållbar produktioner. Vi vill se båda delarna.

Ung Vänster kräver:
•

Förbud mot pälsfarmar

•

Mindre kött i skolmaten

•

Fler djurskyddskontroller
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Kultur och idrott
Inledning
Alla människor har rätt att uttrycka sig och
skapa. Genom kultur kan människor definiera
verkligheten och formulera hur de skulle vilja
att den såg ut. Tyvärr är konst och kultur alldeles för ofta beroende av kommersiella
intressen. Högerns kulturpolitik leder till ett
samhälle där kultur reserveras för en liten elit.
Man har minskat konstnärsstödet och på många
håll även minskat stödet till de kommunala
musik- och kulturskolorna. Ung Vänster
kräver att kulturen ska vara tillgänglig för alla
oavsett plånbok, kön eller bostadsort.
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information som finns att tillgå, hotas både
objektiviteten och det fria ordet. Biblioteken
måste värnas från kommersiella intressen
och samhället måste istället ta ett större
ansvar för att göra litteratur mer lättillgänglig.

Idrott
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse.
Tyvärr har nedskärningarna i det offentliga
också drabbat idrotten. De senaste årens
skattesänkningar har haft som följd att
kommunerna fått lägre statliga anslag, vilket
har inneburit mindre pengar till ungdomsidrotten. Det märks särskilt tydligt för unga
idrottsutövande tjejer i form av mindre pengar,
sämre träningstider och att verksamheten
Rätten till kultur ska inte vara en fråga om osynliggörs. Idag satsas mest pengar på de
hur stor plånbok du eller dina föräldrar har. idrotter som främst killar utövar. Ung Vänster
Alla har rätt till att skapa och uttrycka sig på kräver att mer pengar satsas på idrottssina egna villkor. I Sverige är konst och kultur anläggningar för de sporter som tjejer främst
någonting reserverat för en liten elit. Vi vill utövar.
tvärtom se ett brett och tillgängligt kulturliv
utan kommersiella intressen.
Skolan har ett ansvar i att uppmuntra och
motivera till en aktiv fritid. Den ordinarie
Kultur i skolan
skolidrotten behöver utökas och omfatta
Skolan skulle kunna vara en arena där unga får fler idrotts- och motionsformer. Ung
tillgång till kultur på lika villkor, men idag skiljer Vänster kräver möjlighet till spontanidrott
sig arbetet med kultur i undervisningen väldigt och att det finns idrottsplatser i bostadsmycket mellan olika skolor och kommuner. I områden som unga kan använda sig av enkelt
samband med gymnasiereformen 2011 togs och kostnadsfritt. Kommunala simhallar och
estetisk verksamhet bort som ett kärnämne i liknande anläggningar ska vara avgiftsfria.
gymnasiet, vilket också utarmar möjligheterna till kulturutövande på skoltid. Ung Vänster
vill ha en skola där kultur ges större utrymme i undervisningen, där elever får möjlighet
att skapa och utöva kultur, och där ett kritiskt
förhållningssätt uppmuntras. Vi kräver att estetisk verksamhet åter införs som ett kärnämne
i gymnasiet.
Bibliotek
I vissa kommuner privatiserar man eller
lägger ut biblioteksverksamhet på entreprenad. Det är ett allvarligt demokratiskt
problem. När privata aktörer styr över vilken
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Ung Vänster kräver:

Varför ska skattebetalarna betala för •
konst och musik ingen ändå vill ha?
Vi tycker inte att det är politikerna som ska
bestämma vad som är bra eller dålig konst. Vi •
vill ha ett fritt kulturliv som inte styrs av vilka som har störst plånbok. Då är det viktigt
att även mindre teatrar och andra arenor
för kultur får stöd för sin verksamhet.
Varför ska man hålla på med kultur i
skolan om man ska bli bilmekaniker?
Vi tycker inte att konst och kultur ska vara
reserverat för en liten elit. Det finns ingenting
som säger att man inte gillar musik för att man
också gillar att mecka med bilar. För oss är det
självklart att alla elever ska ha rätt till estetisk
verksamhet i skolan. Sen måste skolan också
bli bättre på att visa olika typer av kultur – inte
bara klassisk musik och oljemålningar. Serier och tv-spel hör också till vad som är kultur.
Vad menar ni med en feministisk idrottspolitik?
Idag får killars idrottsutövande de stora
resurserna, medan tjejer ofta får nöja sig
med sämre träningstider eller killagets avlagda matchtröjor. Det är självklart inte
rimligt. Tjejer och killar måste få möjlighet
att utöva idrott på lika villkor. Till exempel måste både de statliga och kommunala
idrottsstöden fördelas rättvist och kommunerna ska utfärda sanktioner mot föreningar
som inte ger killar och tjejer samma villkor,
till exempel genom indragna bidrag. Vi tycker
också att kommunerna ska kräva att idrottsföreningarna aktivt arbetar mot objektifiering
av kvinnor för att kunna få föreningsbidrag.
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Estetiska ämnen ska vara grundämnen
på gymnasiet
Lika mycket resurser
tjejers idrottande

för

killar

och
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övervakningskameror mångdubblats. Krav på
utdrag ur brottsregister, urinprov, avlyssning
Inledning
av telefonsamtal och kontroll av mejl blir allt
Idag har 95 procentav svenskarna tillgång till vanligare och gör det allt svårare att hävda
internet. Det krävs för att utföra bankärenden, sin integritet på jobbet. Vi vill förbjuda överför att sköta skolarbete och för att kommunicera vakning i skolan och ha en lag om integritetsmed vänner och familj. Inte minst är internet skydd i arbetslivet. Vi måste ha rätt till ett
viktigt för att kunna delta i samhället och privatliv som arbetsgivaren inte har insyn i.
demokratin. Det handlar om att varje medborgare ska kunna ta till sig den information Infrastruktur
som finns på internet, men också kunna göra Internet är ett verktyg som är en självklar del i
sin röst hörd.
det moderna samhället och bör därför betraktas
som nödvändig infrastruktur som samhället
Fildelning
är skyldigt att tillhandahålla. Vi i Ung Vänster
Vi vill att samhället ska uppmuntra, inte mot- anser att internet borde vara avgiftsfritt och
verka, spridning av kultur genom fildelning. tillgängligt för alla – på samma sätt som vägar
Vi vill även att offentliga digitala bibliotek ska internet vara fritt för var och en att nyttja.
byggs upp. Digitala bibliotek är ett bra sätt
att distribuera kultur och samtidigt se till Näthat
upphovsmännens arbete. Ung Vänster vill Varken rasismen, könsmaktsordningen eller
se en upphovsrättsreform som släpper den fascismen stannar utanför internet. På nätet
icke-kommersiella kopieringen fri. Det behövs kan vi uttrycka våra åsikter, både anonymt
också en stark remixrätt, för att ge den och i eget namn och det är dessutom enklare
professionella kulturproduktion friare uttrycks- än någonsin att kontakta främlingar. Därför
möjligheter. Detta gör också att den används internet ofta till att sprida hat och hot,
kommersiella makten över kulturen blir mindre inte minst mot feminister, antirasister, hbtqoch även utövare som inte har ett skivbolag personer och antifascister. Ofta är hatkampanjer
i ryggen har en chans att slå igenom.
mot enskilda aktivister, journalister och
politiker organiserade av extremhögern i ett
Övervakning
försök att skrämma och tysta oss. Vi vill att polisen
Utvecklingen mot ett övervakningssamhälle ska prioritera upp bekämpandet av förtal,
har blivit allt tydligare under 2000-talet. Att hot och hatbrott som sker på nätet. Samtidigt
staten, EU och privata företag tar sig större vet vi att fascismen, oavsett om den visar sig
befogenheter gentemot människors kommu- på gatan eller på nätet bäst bekämpas genom
nikation visar att rätten till ett privatliv behöver bred, folklig och konfrontativ antifascism.
stärkas. Du ska kunna kommunicera fritt – på
nätet, på arbetet och i vardagen. Vi säger nej Näthatet drabbar främst kvinnor. Både hat med
till lagar som Ipred, FRA och implementering politisk bakgrund men även hot och hat kopplat
av EU:s datalagringsdirektiv och vill istället till det sexualiserade våldet. Unga tjejer är främst
att skydd för den personliga integriteten utsatta för utpressning av personliga bilder och
ska vara utgångspunkten för all lagstiftning. information via internet, mobbning och andra
hatiska kommentarer för att de är just tjejer.
Också i skolan och på arbetsmarknaden blir det Det behövs en större prioritering för att lösa
allt vanligare att elever respektive arbetstagare dessa brott och att det i skolundervisningen
kontrolleras och övervakas. På skolor har antalet arbetas med att minska näthatet i förebyggande
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syfte. En annan grupp som utsätt för mycket
hat och hot är rasifierade. Som rasifierad har
hatet och hotet en rasistisk och våldsam prägel.
Nätneutralitet
Privata internetleverantörer diskuterar och
arbetar för att få möjlighet att strypa hastigheten för vissa tjänster eller på annat sätt
kontrollera vad den enskilde kan söka efter
och tillgå på internet. Idag finns starka lagar
inom EU för att motverka den sortens manipulation, men bredbandsbolag försöker kringgå lagstiftningen och arbetar för att luckra upp
den. En sådan utveckling är ett allvarligt hot
mot internet som demokratisk arena och ska
inte tillåtas. Företag ska aldrig få ta sig rätten
att styra vilken information vi får tillgång till
– Ung Vänster står upp för nätneutraliteten.
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Frågor och svar
Hur ska de som gjort filmerna få betalt
om man kan ladda ner gratis?
Vi vill utöka kulturstödet och upprätta ett digitalt bibliotek som ger ersättning till upphovsrättsinnehavarna. Filmskapare tjänar idag
främst pengar på biografvisningar, men det
gäller ändå bara några få oavsett hur mycket
vi laddar ner. Vi vill ha en bred och livlig
kultur där också ”smalare” former ryms, och för
det krävs mer pengar till kulturen generellt.
Den som har rent mjöl i påsen behöver inte
oroa sig.
Det är inte sant, tyvärr. När lagarna ger myndigheter och företag möjlighet att övervaka oss har
det också visat sig gång på gång att de tar sig
den rätten godtyckligt. Vi har sett skandaler på
internationell nivå där NSA genom Facebook,
Google och andra fått tillgång till privatpersoners kommunikation. Till exempel
innebär Ipred-lagen en stor rättsosäkerhet
eftersom du själv måste stå för rättegångskostnaderna om du blir anklagad för brott. Vi
tycker att det ska krävas misstanke om allvarlig
brottslighet för att myndigheterna ska få tillgång
till information och rätten att använda den.
Det behövs övervakning för att bekämpa
brottslighet!
Att bekämpa brott innebär inte per automatik
att yttrandefrihet och rättssäkerhet ska komma
i andra hand, tvärtom måste det komma först.
Det behövs mer resurser för att komma åt till
exempel trafficking via nätet, men det behövs
knappast fler integritetskränkande lagar. Det
är bekvämt för staten, men gör att vi andra
inte kan kommunicera fritt. Att bekämpa övervakningssamhället handlar om att skydda
demokratin, när våra rättigheter urvattnas så
innebär det att det i framtiden kan ske värre övergrepp. Det finns gott om historiska och nutida
exempel där stater och företag använt sig av
övervakning för att utöva makt och förtryck.

Ung Vänster kräver:
•

Riv upp IPRED, FRA-lagen och EU:s
datalagringsdirektiv

•

Legalisera nedladdning av musik, tv-serier
och film

•

Avgiftsfritt och utbyggt internet
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Ordlista
Alkoholmonopol
I Sverige är det bara statligt ägda Systembolaget
som får sälja förpackad alkohol. Ett monopol
är när bara ett företag eller en aktör får lov att
sälja en vara eller tjänst.
Funktionsnedsättning
Att en människa har nedsatt förmåga att
fungera fysiskt eller psykiskt, till exempel på
grund av rörelsehinder eller sjukdom.
Försäkringskassan
Myndigheten som sköter socialförsäkringen,
vilket innefattar bland annat sjukpenningen,
föräldrapenningen och assistansersättningen.
Restriktiv alkohol- och drogpolitik
En politik som har som mål att minska bruket
av alkohol och droger. Detta innefattar
bland annat motstånd mot att legalisera
fler droger och motstånd mot att göra det
lättare att köpa eller servera alkohol.
Substitutionsbehandling
Behandling av drogberoende där patienten får
ett narkotikaklassat läkemedel som ersättning
för den drog patienten är beroende av.
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