
Rösta för miljön
och för mänskliga rättigheter i Europa.

EU-parlamentet behöver 
fler gröna politiker 

Vi i Miljöpartiet de gröna
tycker det är dags för EU 
att välja en mer miljövänlig politik.
EU måste ta ansvar för klimatförändringarna.

Konservativa partier i EU-parlamentet
tycker inte det. 
De tycker det är viktigare
att stora företag tjänar ännu mer pengar.

Därför ska du rösta på Miljöpartiet i EU-valet!
Miljöpartiet kämpar för en bra miljö i framtiden,
för att våra barn och barnbarn
ska få ren luft och rent vatten.

Miljöpartiet vill också 
arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.
EUs gränser ska vara öppna
för människor som behöver komma hit.

Vi vill ha mänskliga rättigheter
i hela Europa. 
Romer, asylsökande eller homosexuella 
ska inte bli diskriminerade eller förföljda.

Viktiga frågor i EU

EUs politiker bestämmer om
många saker som påverkar dig,
till exempel mat, rättigheter på internet
och hur du kan resa i Europa.
Därför är valet till EU-parlamentet viktigt för alla.

Det blåser kalla vindar i Europa. 
Dags för en varmare politik.

LÄTTLÄST



Vi i Miljöpartiet har visat att vi
kan påverka EU-politiken.
I samarbete med andra gröna partier i Europa
har vi förbättrat skyddet mot farliga kemikalier,
gjort EUs fiskepolitik mer hållbar,
och försvarat yttrandefriheten.

Här är exempel på mer
som Miljöpartiet vill arbeta med i EU:

• Vi vill att din mat ska vara fri från gifter 
och maten ska inte komma från plågade djur.

• Det ska vara enklare att åka tåg.
EU ska satsa på tåg, inte flyg och motorvägar. 

• Vi vill att plast ska återanvändas
istället för att bli skräp som hamnar i haven.

• Vi säger nej till massövervakning
och ja till att du ska ha kontroll över 
dina personuppgifter på internet.

Miljöpartiet vill ändra hur EU fungerar

EU ska arbeta med de frågor
som verkligen rör alla EU-länder,
till exempel miljöproblem och mänskliga rättigheter.
Många andra frågor som EU beslutar om nu
kan länder, regioner och kommuner ta hand om bättre själva.

Vi vill också att det ska vara enklare för medborgarna
att förstå EUs beslutsprocess.
Beslut ska vara tillgängliga för alla.
Medlemsländernas egna parlament ska få
större möjligheter att kontrollera EUs beslut.

Alla länder i Europa ska få bli medlemmar i EU
om länderna är demokratiska
och har mänskliga rättigheter.
Men länderna borde få välja mer fritt
vilka delar av EU-samarbetet de vill delta i.



VÅRA KANDIDATER TILL EU-PARLAMENTET

Isabella Lövin
– Jag tycker att EU-parlamentet
är det bästa stället för att påverka
problem med klimat och havsmiljö.
Luft och hav rör sig ju över länders gränser.

Vi vill att EU blir bäst i världen
på miljö och klimat.
Hela världen måste arbeta med de frågorna,
men jag vet att EU-parlamentet kan göra skillnad,
så din röst är viktig!

Peter Eriksson
– EU måste bli bättre på
demokrati och öppenhet.
Människor ska få fortsätta resa som de vill
inom Europa.

EU borde också ha hårdare krav
och tydligare regler för medlemsländerna,
för att minska korruption och diskriminering. 
Om du röstar på oss i EU-valet
kan du bidra till att människor i andra EU-länder
får det bättre.

Du kan läsa mer på internet:
www.mp.se/eu

Du kan följa oss på Facebook:
Facebook.se/Miljopartiet


