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Jos saisit valita miltä maailma näyttäisi, se olisi 
ehkä vihreämpi. Se olisi ehkä modernimpi, inhimil-
lisempi ja ympäristöystävällisempi. Valitsisit ehkä 
yksilönvapauden, kestävän kasvun ja sosiaalisen 
turvallisuuden. Sinä voit valita. Syyskuussa ää-
nestetään valtiopäivävaaleissa. Ympäristöpuolue 
haluaa vihreää muutosta koko yhteiskuntaan. 

Se on paras valinta Ruotsille Valinnallasi voit 
vaikuttaa vihreään vaikutusvaltaan uudessa  
hallituksessa. 

Valitse politiikka, jolla on visioita  
– äänestä vihreää 19. syyskuuta!



Ilmaston ystävät
Yhteiskuntaa on modernisoitava. Tulevaisuuden 
haasteista selviämiseen tarvitaan uutta politiikkaa. 
Ruotsi on suurten ympäristöä, taloutta ja työtä 
koskevien koettelemusten edessä. Ympäristöpuol-
ueen politiikka vastaa näihin haasteisiin. Vihreän 
muutoksen avulla suojelemme ilmastoa, teemme 
yhteiskunnasta modernimman ja lisäämme 
työpaikkoja ja hyvinvointia. Tällainen muutos on 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. 

Ruotsin on otettava vastuu ilmastosta. Ne maat, 
jotka uskaltavat mennä edeltä, tulevat olemaan 
maailman kärkimaita. Viimeisiksi jäävät maat 
tulevat jäämään toivottomasti jälkeen taloudessa 
ja kehityksessä. Meidän maamme pystyy ottamaan 
johtavan roolin ilmastotyössä. Ympäristöpuolue 
haluaa investoida voimakkaasti infrastruktuuriin, 
tekniikkaan ja energiaan. Vihreät satsaukset 
lisäävät työpaikkoja ja kestävää kehitystä torjuen 
samalla ilmastonmuutoksia.

Ilmastoystävällisen elämisen on oltava kannat-
tavaa. Jokainen ihminen jättää jälkiä ympäristöön. 
Jokainen ihminen on tärkeä, ja yhä useamman 
meistä on tehtävä enemmän ilmaston hyväksi. 
Kestävän elämäntavan ei tarvitse olla uhraus. 
Ratkaisut ovat jo olemassa. Niiden toteuttamis-
een tarvitaan politiikkaa. Ympäristöpuolue haluaa 
rakentaa Ruotsista maan, jossa ilmastoystävälliset 
valinnat ovat helpoimpia ja halvimpia.

Vihreä politiikka lisää  
työpaikkoja
Tulevaisuuden työ on vihreää työtä. Ilmastonsuo-
jelu synnyttää paljon uusia työpaikkoja. Panos-
taminen rautateihin, raitiovaunuihin ja pyöräteihin 
lisää työpaikkoja. Panostaminen tuulivoimaan, 
aaltovoimaan, aurinkovoimaan ja energiatehokku-
uteen lisää työpaikkoja. Voimakkaat ilmasto-
pyrkimykset ovat vastaus ilmastonmuutoksiin, 
työttömyyteen ja lamaan.

Erityisen tärkeitä yhteiskunnan kehittymiselle 
ovat yrittäjät. Uudet ideat, kiinnostus ympäristöön 
ja sosiaalinen vastuu lisääntyvät usein juuri yrittäj-
ien ansiosta. Tätä Ympäristöpuolue haluaa edistää. 
Yrittämisen on oltava helpompaa, turvallisempaa ja 
riskittömämpää. Silloin yhä useammat uskaltavat 
toteuttaa omia visioitaan. Silloin pienet yritykset 
pystyvät kasvamaan. Tästä on hyötyä koko Ruotsille.

On aika luopua kertakäyttöyhteiskunnasta. Ym-
päristöpuolue haluaa kannustaa kestävään kulu-
tukseen alentamalla palveluiden arvonlisäveroa. 
Tavaroiden korjaamisen on oltava halvempaa kuin 
uusien tavaroiden ostamisen. Tämä lisää työpaik-

koja palvelualoilla. Vihreä muutos on järkevä ja 
kannattava, mutta se edellyttää, että joku uskaltaa 
ajatella uudella tavalla. Ympäristöpuolue uskaltaa.

Turvallisuus on vapautta
Hyvinvoinnin edellytyksenä on se, että ihmiset 
tekevät töitä. Mutta sellaista hyvinvointia, joka ei 
auta työttömiä tai niitä, jotka eivät pysty tekemään 
töitä, ei voida kutsua hyvinvoinniksi. Me ihmiset 
olemme vastuussa toisistamme. Turvallisuuden 
lisääminen vähentää syrjäytymistä ja tekee koko 
Ruotsista vahvemman. Tuhoutunut turvajärjest-
elmä tarvitsee korjausta.

Sairaiden ihmisten on saatava sairauskorvausta. 
Kaikkien työttömien on kuuluttava työttömyysvaku-
utuksen piiriin. Yhteiskunnan on tarjottava yksilölle 
hänen tarvitsemaansa apua, esimerkiksi kuntoutus-
ta tai koulutusta. Ihmiset eivät parane köyhtymällä. 
Työpaikat eivät lisäänny ihmisten köyhtymisellä.

Ympäristöpuolue haluaa luoda yhteiskunnan, jossa 
ihmisten sallitaan olla erilaisia. Ihmisten, jotka 
ovat kokeneet vastoinkäymisiä, on saatava tilaisuus 
aloittaa alusta. Turvallisuus on vapautta. Turval-
lisuus rohkaisee yhä useampia kokeilemaan omia 
ideoitaan. Ideoita tarvitaan yhteiskunnan kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Ympäristöpuolueen 
ideoihin kuuluvat syrjinnän väheneminen sekä 
tasa-arvon ja inhimillisyyden lisääminen.

Sinun äänesi ratkaisee
Tämän päivän ongelmista ei selvitä eilisen ratkai-
suilla. Vihreällä muutoksella pelastamme ilmas-
ton, luomme lisää työpaikkoja ja parannamme 
taloutta. Ympäristöpuolue on voima, johon voi luot-
taa, ja jos meitä on vielä enemmän, olemme entistä 
vahvempia. 

Voit liittyä Ympäristöpuolueen jäseneksi maksa-
malla jäsenmaksun tekstiviestillä. Lähetä tekstivi-
esti mpmedl vvvvkkppxxxx numeroon 72456 Hinta: 
50 kruunua + pvm

Tarvitsemme henkilönumerosi, jotta tiedämme 
kuka olet. Lähetä myös sähköpostiosoitteesi, jotta 
voimme ottaa sinuun helposti yhteyttä. Voit liit-
tyä jäseneksi myös maksamalla luottokortilla tai 
tilaamalla tilillepanokortin.

Jos haluat maksaa luottokortilla tai tilata ti-
lillepanokortin, mene osoitteeseen www.mp.se/
blimedlem. Voit myös soittaa numeroon  
08–545 224 50.

Ota yhteyttä Ympäristöpuolueeseen  
vierailemalla sivulla www.mp.se,  
tai soita numeroon 020–94 20 00.


