LÄTTLÄST

Sverige behöver en
ny regering!
Sverige är ett fantastiskt land,
men de senaste åren har mycket blivit sämre i Sverige.
Det har blivit mer rasism
och större skillnader mellan fattiga och rika.
Vi är emot det.
Därför tycker Miljöpartiet att Sverige behöver en ny regering
och vi vill vara med i den regeringen.

VÅRA VIKTIGASTE FRÅGOR:
Miljö och klimat
Klimatet förändras i hela världen
eftersom människor förstör miljön.
Det är ett mycket stort problem.
Sverige måste ha hårdare gränser
för miljöfarliga utsläpp.
Vi vill att Sverige ska bestämma om
nya gränser för utsläpp
senast i december år 2015.
Sverige ska försöka få andra länder
att också ha hårdare gränser för utsläpp.
Det ska vara billigt och enkelt att leva miljövänligt.
Att åka tåg ska vara billigare än att flyga
och snabbare än att köra bil!

Arbete
Fler människor borde få jobb.
Vi tycker att den regering som Sverige har nu
har misslyckats med det.
Många är fortfarande arbetslösa,
och livet har blivit sämre
för dem som är arbetslösa eller sjuka.
För att skapa nya jobb vill vi satsa på
mer och bättre tågtrafik
och busstrafik.
Vi vill bygga nya bostadshus
och göra förorterna bättre att leva i.
Fler människor ska också kunna arbeta med
återvinning och ekoturism.

Skolorna
Det ska inte finnas bra och dåliga skolor.
Alla skolor ska vara bra.
Det viktigaste för en skola
ska aldrig vara att tjäna pengar.
I dag måste lärarna lägga mycket tid
på att förstå nya regler från regeringen,
och lärarna gör mycket arbete i onödan.
Det vill vi ändra på.
Lärarna ska jobba med att undervisa
och de ska ha tid för eleverna!
Vi vill att fler personer ska arbeta i skolorna.
Lärarna ska trivas med sina jobb
och många ska vilja bli lärare.
Alla elever ska må bra och vara trygga i skolan.
Vi vill ha mer kultur i skolan
och det ska vara enklare att få hjälp från elevhälsan.

Miljöpartiets språkrör heter
Åsa Romson och Gustav Fridolin.
ÅSA ROMSON - Språkrör

www.mp.se/om/asa-romson

– Klimatfrågan handlar om
vilken värld våra barn och barnbarn ska leva i.
Det är bråttom att minska de miljöfarliga utsläppen,
men vi kan göra det! säger Åsa Romson.

GUSTAV FRIDOLIN - Språkrör

www.mp.se/om/gustav-fridolin

– Alla elever har rätt att gå till skolan med glädje!
Det gäller både de elever
som har svårt att klara skolan,
och de elever som är stressade
för att de tänker för mycket på sina betyg.
Vi behöver lärare som har tid
att bry sig om och stödja eleverna!
säger Gustav Fridolin.

Stöd Miljöpartiet!
Vi i Miljöpartiet tror
att alla kan vara med och göra Sverige bättre.
Det ska inte spela någon roll
hur du ser ut, var du kommer ifrån
eller vad du har för kön.

Rösta på oss i valet 14 september!
Du kan också hjälpa till innan valet
genom att anmäla dig på webbplatsen: volontar.mp.se
Du kan bli medlem i Miljöpartiet
på webbplatsen: mp.se/bli-medlem
Om du har frågor, skicka e-post till: info@mp.se

men!

Välkom

