
Nyt
Ilmasto ei odota.

VALBROSCHYR FINSKA

Nyt on se aika,
jolloin meidän on 
valittava tie
Nyt on se aika, jolloin arktisen alueen 

jää sulaa. Nyt on se aika, jolloin sodat ja 

konfliktit pahenevat kuivuuden jäljiltä. 

Ilmastonmuutokset eivät ole enää 

tulevaisuuden kysymys. Ne tapahtuvat 

parhaillaan.

Sinä aikana, kun Ympäristöpuolue on ollut 

hallituksessa, Ruotsin ympäristöbudjetti 

on yli kaksinkertaistunut. Muut 

puolueet haluavat edelleen pysäyttää 

välttämättömän ympäristöpolitiikan ja 

vähentää sitä. Kun on päätösten aika – 

silloin on vain yksi ympäristöpuolue. 

Ratkaisuja on olemassa: 100 % uusiutuva 

energia, nopeat junat, luonnonmukaiset 

elintarvikkeet, elinvoimainen maaseutu ja 

lapsiystävälliset kaupungit. Yhteiskunta, 

jossa emme polta itseämme tai maapalloa 

loppuun. 

Vuoden 2018 vaaleissa on kyse siitä, 

että voimme katsoa lapsiamme ja 

lapsenlapsiamme silmiin ja sanoa, että 

teimme parhaamme. 

Ilmasto ei odota.

Niin monet tekevät niin paljon. Ympäristön 

ja toisensa hyväksi. Mutta jotta Ruotsi 

voisi olla maailman ensimmäinen 

fossiilisista raaka-aineista riippumaton 

hyvinvointivaltio, meidän täytyy myös 

toimia yhdessä. 

Sivustolla mp.se voit lukea lisää siitä, mitä 

haluamme ja millä tavalla sinun äänesi voi 

auttaa. 

Äänestä Ympäristöpuoluetta  
9. syyskuuta!

Vuoden 2018 vaalit Ympäristöpuolue Vihreät 



Ympäristöpuolue 
haluaa
Panostaa suurnopeusjuniin, laa-
jentaa rautatieverkostoa ja kun-
nostaa rautatiet koko maassa. 

Ilmaston kannalta älykkään matkustamisen 

tulisi olla helppoa. Junien tulee 

kulkea aikataulussa ja koordinoidulla 

lippujärjestelmällä. Haluamme mantereelle 

kulkevia yöjunia. Haluamme rakentaa lisää 

pyöräilyteitä, laajentaa julkista liikennettä 

ja lisätä uusiutuvia polttoaineita koko 

Ruotsissa. 

Edistää ilmaston kannalta älykä-
stä ja luonnonmukaista ruokaa. 

Kouluissa ja hoitolaitoksissa tulee tarjoilla 

enemmän luonnonmukaista lähiruokaa. 

Haluamme periä veroa maahantuodusta 

lihasta, jossa eläinten kasvatuksessa on 

käytetty tarpeettomasti antibiootteja. 

Lopettaa muovien ja myrkkyjen 
leviämisen merissä ja vesistöissä. 

Haluamme suojella merialueita, kieltää 

tarpeettomat muovituotteet ja ottaa 

käyttöön kertakäyttötuotteista perittävän 

veron. Yritysten tulee ilmoittaa tuotteiden 

käyttöikä ja korjaamisen tulee olla 

helpompaa. 

Antaa kaikille enemmän 
mahdollisuuksia vaikuttaa omaan 
ajankäyttöönsä ja työelämäänsä.

Haluamme vähentää työaikaa ja panostaa 

tasa-arvoisiin palkkoihin ja eläkkeisiin. 

Vihreät työpaikat lisääntyvät, kun 

investoimme ilmaston kannalta älykkääseen 

tekniikkaan ja elinikäiseen oppimiseen.   

Että huonosti voivat nuoret 
saavat ajoissa tukea. 

Haluamme edistää oppilaiden terveyttä 

ja toteuttaa asteittain jonottoman 

lastenpsykiatrian. Oppilaiden tulee saada 

enemmän aikaa opettajien kanssa ja 

opettajien tulee saada helpotusta työssään. 

Lue-kirjoita-laske-takuun tulee toteutua. 

Että Ruotsi puolustaa vapautta, 
tasa-arvoa ja inhimillistä 
pakolaispolitiikkaa. 

Ruotsi ei saa viedä aseita diktatuureihin ja 

sanomme ei Nato-jäsenyydelle. Haluamme 

suojella turvapaikkaoikeutta ja yhdistää 

pakolaiset perheidensä kanssa. 

Tässä on kyse inhimillisyydestä.

Ympäristöpuolue Vihreät Jos haluat lahjoittaa meille avustuksen, 
lähetä rahaa swish-älypuhelinsovelluksella puhelinnumeroon 123 453 
50 50. Liity jäseneksi osoitteessa www.mp.se/bli-medlem 


