
NU
Klimatet kan  
inte vänta.

VALBROSCHYR LÄTTLÄST

Det är nu  
vi väljer väg.
Det är nu  
isen smälter i Arktis.  
Det är nu  
krig och konflikter växer  
i torkans spår. 

Klimatförändringarna  
är inte längre en framtidsfråga.  
Klimatförändringarna  
händer nu.

Sveriges miljöbudget  
har blivit mer än dubbelt så stor 
under Miljöpartiets tid i regering. 
Andra partier  
vill fortfarande stoppa och skära ner  
den nödvändiga klimatpolitiken. 
När man ska ta beslut  
så finns bara ett miljöparti. 

Det finns lösningar, 
som till exempel: 
100 % förnybar energi,  
snabba tåg,  

ekologisk mat,  
levande landsbygd och  
barnvänliga städer.  
Ett samhälle där vi sparar på  
planetens och människornas resurser.

Valet 2018 handlar om  
att vi ska kunna säga ärligt  
till våra barn och barnbarn  
att vi gjorde allt vi kunde. 

Klimatet kan inte vänta. 
Så många människor 
gör så mycket.  
De agerar för miljön  
och för varandra. 

Men vi måste alla samarbeta  
för att Sverige ska kunna bli  
världens första  
fossilfria välfärdsland.

Gå in på mp.se och läs mer om vad vi vill 
och vilken skillnad din röst kan göra. 

Rösta på Miljöpartiet  
den 9 september!

Val 2018 



Miljöpartiet vill:

Satsa på höghastighetståg och  
bredda och renovera järnvägen  
i hela landet. 

Det ska vara enkelt  
att resa klimatsmart.  
Tågen ska gå i tid och  
biljettsystemet ska vara samordnat. 

Vi vill starta nattåg till kontinenten.  
Vi vill också bygga ut  
cykelvägar och kollektivtrafik, och 
använda mer förnybara bränslen  
i hela Sverige. 

Att maten ska vara klimatsmart och 
ekologisk. 

Skolor och äldreboenden  
ska servera mer ekologisk mat.  
Maten ska vara lokalt producerad.  
Vi vill sätta en skatt på importerat kött 
från djur som fått onödig antibiotika. 

Stoppa spridningen av plast och 
gifter i hav och vatten. 

Vi vill  
skydda fler marina områden,  
förbjuda onödiga plastartiklar och  
införa skatt på engångsartiklar.  
Företag ska redovisa  
livslängd på produkter.  
Det ska också vara  
enklare att reparera produkter. 

Ge alla människor mer makt  
över sin tid och sitt arbetsliv.

Vi vill göra arbetsdagen kortare  
och satsa på  
jämställda löner och pensioner.  
Vi investerar i  
miljösmart teknik och  
livslångt lärande  
för att skapa nya gröna jobb. 

Att unga som mår dåligt  
ska få stöd i tid. 

Vi vill stärka elevhälsan och  
utveckla en köfri psykiatri för barn och 
ungdomar.  
Elever ska få mer tid med sina lärare  
och lärare ska få hjälp i sitt arbete. 
Vi vill göra  
Läsa-skriva-räkna-garantin 
till verklighet. 

Att Sverige försvarar  
fred, jämställdhet och  
en human flyktingpolitik. 

Sverige ska inte  
exportera vapen till diktaturer  
och vi säger nej till Nato-medlemskap.  
Vi vill att människor 
ska ha rätt till asyl.  
Vi vill också ge människor på flykt  
rätt att återförenas med sina familjer.  
Det handlar om medmänsklighet.

Vill du skänka ett bidrag? Swisha till 123 453 50 50. 
Bli medlem på www.mp.se/bli-medlem


