SUOMI

Euroopassa p uhaltavat kylmät
tuulet. On lämpimämmän
politiikan aika.
Me vihreät haluamme olla lämmin ääni EU-parlamentissa. Olemme vastakkainen voima, kun

muukalaisvihaan liittyvät kylmät tuulet puhaltavat Euroopan yli ja hädässä olevilta ihmisiltä
suljetaan ulkorajat. Kun näemme hyökkäyksiä Pride-kulkueita kohtaan ja sen, miten turvapaikan
hakijoita ja romaneja kohdellaan Euroopassa, koemme vahvasti, että EU:ssa tarvitaan lisää vihreitä poliitikkoja. Haluamme luoda avoimen ja humaanin Euroopan, jossa ihmisoikeudet pätevät
jokaiseen – asuinpaikasta riippumatta.
Ilmastopolitiikassa EU on tärkeän valinnan edessä. Konservatiiviset puolueet haluavat

luopua kunnianhimoisista ilmastotavoitteista ja asettaa suuryritysten edut lasten tulevaisuuden
edelle. Me vihreät haluamme puolestamme EU:n ottavan vastuuta ja taistelevan ilmastonmuutosta vastaan. Siksi vihreitä EU-parlamentin jäseniä tarvitaan lisää! Vaikka EU on maailman johtava
taho ilmastopolitiikassa, on tärkeää äänestää oikeita poliitikkoja.

Vihreiden johtoajatuksena on tuntea vastuuta siitä, että lapsemme ja lapsenlapsemme voivat
hengittää raikasta ilmaa, juoda puhdasta vettä, kylpeä puhtaassa vedessä ja varttua ilman vaarallisia kemikaaleja elimistössään.
EU-päätökset vaikuttavat lautasellasi olevaan ruokaan, ostamiisi tavaroihin, oikeuksiisi inter-

netissä, mahdollisuuksiisi liikkua Euroopassa ja moniin muihin asioihin. Haluamme, ettei ruokasi sisällä myrkkyjä tai ole peräisin kärsivistä eläimistä. Haluamme panostaa ensisijaisesti helpompiin junamatkoihin, emme lento- ja maantieliikenteeseen. Haluamme, että muoviroskat voidaan
kierrättää sen sijaan, että ne päätyvät roskiksi meriin. Emme hyväksy massavalvontaa ja haluamme sinun voivan valvoa omia henkilötietojasi internetissä.

EU:n tulee keskittää työnsä kysymyksiin, jotka todella koskettavat kaikkia – tällaisia ovat

ympäristöuhka, rajat ylittävät ympäristöongelmat ja ihmisoikeudet. Ympäristöpuolue on osoittanut voivansa vaikuttaa EU-politiikkaan. Me ja eurooppalaiset vihreät ystävämme olemme
yhdessä kansalaisten ja kansanliikkeiden kanssa onnistuneet vaikuttamaan EU:n kalastuspolitiikkaan – joka on asettanut ensimmäistä kertaa tavoitteeksi kalavarojen säilymisen! Olemme myös
parantaneet suojaa vaarallisia kemikaaleja vastaan ja puolustaneet kerta toisensa jälkeen kansalaisten sananvapautta ja tietosuojaa.

Ympäristöpuolue suhtautuu kriittisesti EU:n rakenteeseen ja toimintaan. Siksi haluamme

muuttaa unionia. Haluamme lisätä EU:n päätösprosessien avoimuutta ja taistella avoimuusperiaatteen puolesta EU:n instituutioissa.

Mielestämme päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä niitä, joita päätökset koskevat.

Monet EU:n päätösvallassa olevat asiat on parempi käsitellä kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Jäsenmaiden omat parlamentit tarvitsevat paremman mahdollisuuden tarkistaa,
ettei EU tee päätöksiä, joita sillä ei ole oikeus tehdä.
Haluamme luoda joustavamman EU-yhteistyön, jossa jokainen yksittäinen maa voi kohtuul-

lisissa rajoissa päättää, mihin osiin se haluaa osallistua. Ympäristöpuolue ei halua EU:sta eurooppalaista liittovaltiota. Haluamme kuitenkin, että jokainen demokratian ja ihmisoikeuksien
perusvaatimukset täyttävä Euroopan maa voi liittyä EU:hun.

EHDOKKAAMME:
Isabella Lövin

”Meri ja ilma eivät tunne rajoja. EU on paras foorumi vaikuttaa merkittäviin ilmastoa ja meriympäristöä koskeviin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Seuraava suuri ilmastokonferenssi Pariisissa vuonna 2015 on maailman mahdollisuus. Muut suurvallat eivät aio ottaa johtoasemaa, me
haluamme EU:n tekevän niin.”
”Haluan työskennellä jatkossakin paremman meriympäristön puolesta. Liikakalastus, merten
happamoituminen, ravinteiden liiallinen käyttö, kemikaalien ja roskien joutuminen vesistöihin
sekä arktisten alueiden suojelu ovat kaikki asioita, joihin tulee puuttua sekä EU:ssa että maailmanlaajuisesti. Haluan osallistua tähän työhön. Tiedän, että EU-parlamentti voi vaikuttaa asioihin, joten äänesi on tärkeä!”
Peter Eriksson

”Demokratia ja avoimuus ovat keskeisiä asioita. Rakennamme muureja ympäröivää maailmaa
vastaan. Yhä useammat rajoittaisivat myös ihmisten mahdollisuuksia liikkua vapaasti EU:n sisällä. Se olisi paha takaisku.”
”EU voi myös asettaa kovemmat vaatimukset ja selkeämmät säännöt yksittäisille maille korruption ja syrjinnän vähentämiseksi. Sillä tavoin voit auttaa Europarlamenttivaalien kautta luomaan
arvokkaampia ja toimivampia yhteiskuntia omassa maanosassamme.”
Sinulla on nyt mahdollisuus käyttää ääntäsi ja tehdä Euroopasta hieman parempi.
Muuta Eurooppaa, äänestä vihreitä.

