
• 41 år

• Bor i Uppsala med man och son

• Riksdagsledamot för Nya Moderaterna i 
Uppsala län

• Har studerat juridik

• Tidigare arbetat inom bl.a. handel, 
kommunikation och varit redaktör för 
Svensk Tidskrift

• Åker gärna skidor, träffar vänner, läser en 
god bok och umgås med familjen

• Arbetar i riksdagens EU-nämnd och 
Utrikesutskott

• Ansvarar för Nordafrika och Mellanöstern, 
demokratiutveckling och mänskliga 
rättigheter, samt FN i den Moderata 
riksdagsgruppen

• Ordförande i riksdagens SRHR-grupp 
(sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter)

• Ledamot i Europarådet, som har till 
uppgift att bevaka mänskliga fri- och 
rättigheter

• Ledamot i den globala styrelsen 
som representerar världens kvinnliga 
parlamentariker

• Ledamot i den internationella styrelse 
som globalt övervakar Internationell 
Humanitär Rätt

• Ledamot i styrgrupp inom FN som 
arbetar med att stärka flickors och 
kvinnors rättigheter, samt bekämpa 
mödradödlighet 

• Ideellt juridiskt ombud för asylsökande

twitter.com/Ulrika_Uppsala

facebook.com/UlrikaUppsalaulrikakarlsson.se

ulrika.karlsson@moderat.se

”Rösta 
för ett 
Sverige 
där Alla 
behövs

Ulrika Karlsson
#1 till riksdagen
för Uppsala län

Foto: Sanova Fotocenter

Vill du veta mer om Nya Moderaterna? 
Bjud hem mig.
Jag berättar gärna mer om Nya Moderaternas politik och mitt arbe-
te i riksdagen. Eller vill du kanske veta mer om hur jag fick Paraguay 
att förbjuda barnäktenskap. Det enda du behöver göra är att ordna 
en lokal, t.ex. ditt vardagsrum, arbete eller favoritcafé och samla 
ihop tio personer eller fler.

Är du intresserad? Hör av dig till 
uppsala@moderat.se eller ring 018 - 50 43 00

Om Ulrika



Jag är moderat riksdagsledamot för Uppsala län och står nummer ett på 
riksdagslistan. I valet söker jag ditt förtroende för att fortsätta mitt arbete 
för att skapa dig större frihet och mer makt över din vardag.

Jag arbetar för varje enskild människas fri- och rättigheter. Att enskilda 
människors möjlighet att bestämma över sitt liv, sin framtid och sin kropp 
inte begränsas.

Därför arbetar jag bl.a. med att bekämpa hedersrelaterat våld, sexuella 
övergrepp och trafficking. Jag har lett förhandlingar inom FN-systemet 
som resulterat i krafttag mot mödradödlighet, barnäktenskap, samt sexuellt 
våld och förtryck. Jag har lyckats förmå världens parlamentariker att för 
första gången någonsin arbeta för att legalisera abort, införa 18 årsgräns för 
äktenskap och garantera homosexuellas rättigheter.

”Politikens uppgift är att underlätta för människor att 
förverkliga sina drömmar.”

För mig handlar politik om att tillvarata varje människas förmåga att växa 
av egen kraft. Med en god skola läggs grunden för att varje barn ska kunna 
växa till sin fulla potential och förverkliga sina drömmar. Med ett gott fö-
retagarklimat lägger vi grunden för fler framgångsrika och växande företag. 
Med det följer fler jobb som ger fler en inkomst som lägger grunden för 
självständighet och möjlighet att forma sitt eget liv.

Jag är för en human flyktingpolitik, tolerans och öppenhet, sänkta skatter 
och valfrihet inom skolan, sjukvården och omsorgen. Jag är emot höga 
skatter, rasism och främlingsfientlighet, handelshinder, monopol, förmyn-
deri och politiskt förtryck. 

Kryssa Ulrika Karlsson

Rösta på Nya Moderaterna

#1 till riksdagen för Uppsala län

Med ditt förtroende vill jag fortsätta jobba för:
• Frihet och mänskliga rättigheter 

Stärkta mänskliga rättigheter och jämställdhet - alla människor ska ha rätt 
att bestämma över sitt liv, sin framtid och sin kropp.

• Trygghet och säkerhet 
Stärkt rättsväsende – alla ska känna trygghet och framtidstro. Att känna sig 
trygg i vardagen är en förutsättning för att känna sig fri.

• Jobb och företagande 
Stimulera företagandet och skapa fler jobb – det ska bli lönsammare att 
utbilda sig, att arbeta och billigare att anställa.

”Nya Moderaterna vill att jobben ska bli fler och komma fler till 
del. Vi tar ansvar för ordning i ekonomin. Vi lovar inte allt till alla, 
men vi håller vad vi lovar.

Varje människa och alla människor behövs. Alla som vill och kan 
arbeta ska ha ett jobb att gå till. Tillsammans bygger vi Sverige 
starkt.”


