
ETT MÄTT OCH BELÅTET SVERIGE
ÄR ETT BÄTTRE SVERIGE

VALMANIFIESTA 2018

TACOS
FÖRST,
SEDAN
ANNAT!

SV
ENSKA TACOPARTIET

Jimmie Olsson


Jimmie Olsson


Jimmie Olsson
2022



OM MANIFIESTAN
Manus/texter av ©Jimmie L Olsson 2018
Utgiven av ©Svenska Tacopartiet (STP) för  
©The Swedish Taco Association – Svenska 
Tacosällskapet Augusti 2018
Grafisk form: Yay!lo design
Tryck: Holmbergs, Malmö
Upplaga: Print-on-demand



INNEHÅLL
TACOS FÖRST, SEDAN ANNAT!     ..................................................5

VÅRA LÖFTEN TILL DIG     ............................................................5

TACOS ÅT ALLA!     .....................................................................7

ALLA TACOSARS LIKA RÄTT     ......................................................7

JOBB OCH SYSSELSÄTTNING     ....................................................9

EN TACOKOMAVECKA ÅT ALLA MED TACOS KVAR EFTER HELGEN     ....9

EN TACOTIMME EFTER LUNCHEN PÅ JOBBET     ...............................9

EN TACOTIMME FÖRE LUNCHEN PÅ JOBBET     ...............................11

MAÑANA SKA RÅDA PÅ JOBBET     ...............................................11

PÅ JOBBET SKA DU FÅ VARA DEN DU ÄR     ....................................11

SKOLA OCH UTBILDNING     .......................................................13

FOLKHÄLSA OCH SAMHÄLLSIDEAL     ..........................................13

KLIMAT OCH MILJÖ     ...............................................................15

TRYGGHET, INTEGRATION, SJUKVÅRD OCH ALLT ANNAT TJAFS     ....15



”Vår politik gör Sverige till ett 
mättare och gladare Sverige!”
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TACOS FÖRST, SEDAN ANNAT!

Sverige är redo för Svenska Tacopartiet! Det har vi varit ända sedan tidigt 
2000-tal. 

Svenskarna äter tillsammans med norrmännen mest tacos i hela Europa. Ända 
sedan tidigt 2000-tal är fredagsmyset utan tacos nästintill otänkbart hos många 
familjer.

Det är något vi ska vara stolta över. Det är något vi ska värna om. Och det är 
något vi ska använda för att bygga det nya Mexi… Sverige.

Vi tacopartister tror att en mätt mage är den bästa utgångspunkten för att över-
huvudtaget kunna åstadkomma någonting alls. Att gå hungrig är nedbrytande 
och hälsovådligt. Det påverkar humöret och tankeförmågan.

I vårt Sverige prioriteras magen först, och sedan allt det andra. Om människor 
slipper gå hungriga fattas bra beslut, vi blir friskare och gladare.

Och när vi är mätta och belåtna, friska och glada kan vi ta tag i alla andra saker 
som måste göras.

Det är vi övertygade om.

Vi vill verka för ett samhälle där vi alla bidrar till matglädje och en lugnare 
livsstil.

Ett sådant samhälle kan inte byggas på tom mage.

VÅRA LÖFTEN TILL DIG

Svenska Tacopartiet lovar att arbeta ihärdigt för att fler ska kunna äta precis så 
mycket tacos de vill, när de vill.

Vi kommer att jobba för att människor som av olika anledningar idag är hin-
drade från att äta tacos varje dag ska få göra det.

Vi kommer att se till så att alla, barn liksom vuxna, får en ordentlig utbildning 
i mexikansk matlagning och en förståelse för vart tacon kommer ifrån och 
varför den är så viktig för vår gemenskap och sammanhållning.

Och framförallt kommer vi att jobba mycket hårt för att våra arbetsplatser blir 
mer tacovänliga. 

Tacos bygger Sverige, och ett mätt och belåtet Sverige är ett bättre Sverige!



”Vår politik ger alla rätt till en 
daglig medborgartaco!”
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TACOS ÅT ALLA!

Dessvärre så finns det idag en massa människor i Sverige som inte har råd eller 
möjlighet att äta tacos varje dag, antingen beroende på plånboken eller för att 
tillgängligheten är dålig.

Så ska det naturligtvis inte vara.

I Sverige ska vi vara mätta och belåtna, det ger ett bättre Sverige för alla.

Därför vill vi:

• Införa en Medborgartaco som säkerställer att alla oavsett plånbok kan äta 
tacos åtminstone en gång per dag

• Avskaffa tillståndskravet för Taco-trucks för att underlätta tillgängligheten

• Avsätta 10 miljoner kronor till subventioner för Food Trucks som serverar 
tacos och annan mexikanskinfluerad mat

ALLA TACOSARS LIKA RÄTT

Tacos kommer i många olika former. Det finns de med nötkött och fläskkött, 
kyckling och fisk, vegetariska och veganska.

Det finns även tacos med skilda kulturella inslag; mexikanska, tex-mextacos, in-
diska tacos, asiatiska varianter och vår egen svenska fredagsmystaco med köttfärs 
och hårda tacoskal och syntetisk salsa och guaccamole från Santa Maria.

Idag finns spänningar mellan de grupper som gillar svenska fredagsmystacos 
och äkta mexikanska tacos lagade från grunden.

I våra skolor mobbas barn för att deras familjer inte köper pulled pork och 
habanerochili. Detta är ett stort problem, inte minst i storstadsområdena.

Vi tror på alla tacosars rätt att existera. Ingen taco är sämre än den andra och 
alla har lika värde.

Därför vill vi:

• Verka för en nolltolerans mot tacomobbning, tacodiskriminering och ta-
cohån

• Skapa en särskild tacokommision som utreder tacomobbing i skolan

• Tillsätta en statlig tacodiskrimineringsombudsman (TDO)



”Vår politik ger alla med tacos 
kvar efter helgen en extra ledig 
tacokomavecka per år!”
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JOBB OCH SYSSELSÄTTNING

Alla måste ju jobba. Inte minst för att vi ska ha råd att dela ut gratistacos till 
varenda kotte i Sverige. Därför måste de som inte just för stunden frossar i 
tacos också jobba.

Vi tror att människor presterar som bäst när de är mätta och belåtna. Det vill vi 
ta vara på i vår politik. Vi ska se till att alla som jobbar får en så dräglig tillvaro 
som möjligt, i samklang med tacos.

Idag jobbar vi mer än någonsin. Vissa tar inte ens lunch på grund av hög ar-
betsbelastning.

Så vill vi inte ha det.

Arbetsgivare har länge kommit undan med att sätta sina egna regler. I Svenska 
Tacopartiets Sverige är det Tacos först, och sedan annat – och det ska gälla inte 
minst på våra jobb.

EN TACOKOMAVECKA ÅT ALLA MED TACOS KVAR EFTER HELGEN

Ibland missbedömer man hungern och lagar alldeles för mycket tacos inför 
fredagsmyset. Tacos kan ätas ett par dagar efter att de lagats, men de håller inte 
hur länge som helst.

Det gör att tusentals människor varje vecka tvingas slänga tacos i soptunnan 
när arbetsveckan börjar. Att slänga mat är dåligt för miljön och onödigt. Vi vill 
minska det här matsvinnet genom att införa en så kallad Tacokomavecka till 
alla som råkar ha tacos kvar efter helgens tacofrossa och inte kommer att hinna 
äta upp dem innan de blir dåliga.

Det är fem dagar som ska kunna tas ut när som helst under året, antingen som 
enskilda dagar eller en hel vecka i sträck, när tacobaljan därhemma har blivit 
överfull. Det låter människor frossa så mycket de vill och samtidigt minska det 
meningslösa matsvinnet.

EN TACOTIMME EFTER LUNCHEN PÅ JOBBET

Lunchen är för många en av dagens höjdpunkter. Men det är lätt att äta för 
mycket. Särskilt när du äter tacos.

När du ätit gott och är mätt och belåten så är det lätt att känna sig sömnig och 
omotiverad.

Undersökningar har visat att vi är som minst effektiva en timme direkt efter 
lunch. Så mycket som 85% av tiden den första timmen efter lunch ägnas åt att 



”Vår politik minskar stressen på 
våra arbetsplatser!”
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försöka vakna till för att kunna utföra jobbet resterande tiden på eftermiddagen.
Vi vill införa en tacotimme på jobbet som ger alla rätt att vila på maten efter 
lunch. Det ger effektivare arbete och en högre produktivitet. Alla tjänar på det.

EN TACOTIMME FÖRE LUNCHEN PÅ JOBBET

Lunchen är för många en av dagens höjdpunkter. Men när klockan börjar 
krypa mot elva börjar de flesta också skruva på sig och längta efter den. I 
kombination med att magen också börjar protestera sänks effektiviteten mar-
kant under den närmsta timmen innan lunch. Undersökningar har visat att 
bemötandet hos människor i exempelvis serviceyrken har försämrats markant 
timmen innan lunch.

Vi vill införa en tacotimme före lunchen på jobbet som ger alla utrymme att 
sura och förbereda sina tacos i god tid. Det ger gladare kunder och högre kvali-
tet på arbetet. Alla tjänar på det.

MAÑANA SKA RÅDA PÅ JOBBET

Stress i arbetslivet är en av våra största utmaningar. Fler och fler går in i väggen 
och blir utbrända i förtid. Många hamnar i långa sjukskrivningar och vissa 
kommer aldrig tillbaka till jobbet.

Vi vill råda bot på detta. Stress är inhumant och ett dåligt sätt att tackla hög ar-
betsbelastning. Ingen tjänar på att stressa, vare sig den som jobbar, arbetsgivare 
eller företagens kunder. Många gånger leder stress till slarv och dåliga resultat.

Vi vill att varje arbetsplats ska verka aktivt för en Mañana-kultur.

För att underlätta detta inför vi en helt ny lag som säger att alla arbetstagare 
kan hävda Mañana om de anser att arbetet inte kan utföras förrän lite senare.

PÅ JOBBET SKA DU FÅ VARA DEN DU ÄR

Vi vill att jobbet ska vara en human plats där du ska kunna känna dig fri att 
vara den du är utan krav på dresscode eller andra förnedrande påhitt.

Vill du bära sombrero och poncho även på jobbet ska du också få göra det.

Har du yvig mustasch är det inget som ska tittas snett på. Likaså om du har 
permanentat lilafärgat hår och bär blus med storblommig krage.

Och vill du ha med dig din akustiska mariachigitarr ska det vara lika självklart 
som det idag är helt okej att ta med sig sin hoverboard till kontoret.

Det är dessutom trevligt för alla.



”Vår politik inför obligatorisk 
studieresa till Mexico för våra 
barn, subventionerat för vuxna”



13

SKOLA OCH UTBILDNING

Vi tror att kunskapen om andra länder och andra kulturer, särskilt den mex-
ikanska, är nyttiga kunskaper som rustar oss för våra liv här hemma. Vi tror 
också att dessa kunskaper tillskansas bäst på plats.

Det är inte nyttigt att barn växa upp med att tro att den enda tacon som finns 
är den svenska fredagsmystacon. Vi tror att kunskaper om ursprunget till tacos 
kan sporra och stimulera barns tacomakande senare i livet.

Vi tycker också att det är viktigt att vuxna som inte sedan tidigare har haft möj-
lighet att lära sig detta också ska få den möjligheten.

Därför vill vi:

• Införa en obligatorisk studieresa till Mexico för alla barn i grundskolan för att 
ta del av den mexikanska matlagningskulturen och lära sig vart tacos egentli-
gen kommer ifrån

• Avsätta 25 miljoner kronor för att subventionera tacomatlagninsresor till 
Mexico med 25% av kostnaden

FOLKHÄLSA OCH SAMHÄLLSIDEAL

I västvärlden har kroppsfixeringen gått alldeles för långt. Det driver unga tjejer 
till självskadebeteende, ger dåligt självförtroende och leder till mobbing i sko-
lan.

Vuxna som inte lever upp till idealet fryses ut på arbetsplatsen, hånas och kan 
inte hitta kläder som passar i klädbutikerna.

Vi vill att skönhetsidealet som det ser ut idag avskaffas. Att som man ha en rejäl 
tacokagge eller som kvinna ha stora kurvor ska vara lika okej som det idag inte 
är någon som höjer på ögonbrynen åt anorektikerna på reklampelarna.

Äter du tacos som du ska så går du upp i vikt. Det är inget att hymla om.

Därför vill vi:

• Investera 10 miljoner kronor i en kampanj om skönhetsideal i världen, fram-
förallt i Mexico

• Att all reklam måste innehålla lika många människor som skelett

• Införa en lag för klädbutiker att hålla ett lika stort sortiment för normal- och 
storvuxna som för anorektiskt tunna (samtliga klädbutiker måste även sälja 
sombreros och ponchos)



”Vår politik bidrar till snabb 
och effektiv biogasutveckling!”
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KLIMAT OCH MILJÖ

All forskning visar att vi är på väg mot en miljökatastrof om vi inte gör något 
NU. De övriga regeringspartierna har ju sina lama förslag på saker som ska 
vända den negativa utvecklingen.

Med allt från flygskatter, miljöbils- och elcykelpremier har man tänkt sig att 
minska utsläppen. Det är behjärtansvärt men inte något som kommer att ge 
tillräckligt snabba resultat.

Vår politik ger en naturlig miljövinsteffekt direkt nästan helt gratis.

Tacos är känt för att generera gaser. När vi tar tillvara på de gaser som bildas 
kan vi snabbt omvandla dem till biogasbränsle för våra bilar, bussar och inte 
minst flygplan.

En vuxen människa producerar ca 4 liter gas per dygn, varav 2 liter absorberas 
till blodbanan och resten passerar ut genom vädertömning.

Vi vill installera väderuppsamlare, dels i alla offentliga miljöer, och dels i 
människors privatliv. Våra bilar och kollektivtransport kan t ex drivas genom 
att en slang som förs upp i Nangiala leder gaserna direkt in i motorn medan 
man kör.

Skitenkelt.

Därför vill vi:

• Avsätta 12 miljoner kronor till forskning och utveckling av biogasuppsamlare

• Utrusta samtliga offentliga inrättningar samt kollektivtrafiken med biogassu-
gar

• Verka för att fastighetsägare och bilfabrikanter ska installera biogasuppsamla-
re i toalettstolar, jämte ventilationssystemet och i våra fordon

TRYGGHET, INTEGRATION, SJUKVÅRD OCH ALLT ANNAT TJAFS

Vi är övertygade om att när alla är mätta och belåtna är de gladare och snällare, 
men framförallt så dästa att de helt enkelt inte orkar ställa till med jävelskap 
eller bry sig nämnvärt om något alls egentligen.

Vad gäller sjukvård och åldringsvård m.m. så tror vi att vår politik kommer att 
se till så att folk dör i god tid innan det blir köer till vården och omsorgen på 
grund av förhöjda kolesterolvärden, fetma och andra tacorelaterade åkommor.

Det är ju lite synd förstås – men vi har fan varit mätta och belåtna under tiden.



VI TAR DITT PARTI!

DET HÄR ÄR SIESTA GÅNGEN DU BEHÖVER VÄLJA!
SV

ENSKA TACOPARTIET


