Nyt

VALBROSCHYR TORNEDALSFINSKAN/MEÄNKIELI

Ilmasto ei
saata oottaa.

Nyt met
valittemma tietä
Nyt jäät sulava Arktiksessa. Nyt soat
ja konfliktit kasuavva kuivuuen jäljissä.
Ilmaston muutokset ei ole ennää
tulevaisuuen kysymys. Se tapahtuu nyt.
Miljööpuolueen hallituksen kautena
Ruottin miljööputjetti oon enämpi ko
kaksinkertastunnu. Muut puolueet halvava
vieläki topata ja leikata tarpheelista
ilmastopolitiikkaa. Ko päätöksiä tehhään –
silloin oon olemassa vain yks miljööpuolue.
Ratkasuja löytyy: 100% uuistuvvaa
eneršiitä, kieriä junia, ekolookista ruokaa,
elävää maaseutua ja lapsile passaavia
kaupunkia. Yhtheiskunta, missä met emmä
polta lophuun planettaa emmäkä itteä.

Vaalit 2018 Miljööpuolue vihreät

Vaalit 2018: kysymys oon saatamako met
kattoa meän lastenlapsia silhmiin ja sanoa,
ette met tehimä kaiken minkä saatoima.
Ilmasto ei saata oottaa.
Niin moni tekkee niin paljon. Miljöön
puolesta ja toinen toisen. Mutta jos
Ruottista meinaa tulla mailman ensimäinen
fossiiliton hyvinvointimaa kysymys oon kans
siittä mitä met tehemä yhessä.
Mene ja valitte mp.se ja lue lissää siittä mitä
met halvama ja mitä eroa sinun ääni saattaa
saa’a aikhaan.

Äänestä Miljööpuoluetta
9. syyskuuta!

Miljööpuolue halvaa
Satsata korkeavauhtijunhiin,
laajentaa ja rustata rautatiet
koko maassa.
Häätyy olla helppoa reisata
ilmastoälykhäästi junila, jokka lähtevä
aijoissa ja sitte häätyy olla yhistetty
piljettisysteemi. Met halvama alottaa
yöjunat Mannermaihin ja laajentaa
pyöräteitä, kolektiivitrafikkia ja saa’a
uuistuvvaa polttoainetta koko maahan.

Puoltaa ilmastoälykästä ja
ekolookista ruokaa.
Koulut ja ikkäintyvien asunot pitävä
tarjota enämpi ekolookista ruokaa
ja paikalisia tuotheita. Met halvama
verottaa maahantuonti lihhaa, jossa oon
käytetty turhaa anttipiotiikkaa elläinten
hoitamisessa.

Antaa enämpi valtaa kaikile oman
aijan ja työelämän yli.
Met halvama vähentää työaikaa ja satsata
tasavertashiin palkhoin ja pansuuhniin.
Uusia vihreitä töitä syntyy ko met
investeeraama miljööälykhääsheen
tekniikhaan ja elinaikasheen oppimisheen.

Nuoret, jokka voiva huonosti,
pitävä saa’a aijoissa tukea.
Met halvama vahvistaa oppilhaitten
terhveyttä ja asteethain totteuttaa
jonottoaman lasten- ja nuortenpsykiatriin.
Oppilhaat pitävä saa’a enämpi aikaa
opettajien kans ja opettajat helpotusta
työshään. Lukea-kirjottaa-räknätä taku
totheutethaan.

Topata plastiikin levittämisen ja
myrkyt merissä ja vesissä.

Ruotti pittää puoltaa rauhaa,
tasavertasuutta ja
pakolaispolitiikan ihmisyyttä.

Met halvama suojela meritienoja, kieltää
tarpheettomat plastiikikampheet ja
verottaa kertakäyttötavaraa. Yritykset
häätyvä antaa tietoa tavaran kestävyyestä
ja häätyy olla helpompi korjata.

Ruotti ei piä viä asheita tiktatuuhriin ja
met sanoma ei:tä Nato-jäsenyytheen.
Met halvama puolta asylioikeutta ja
antaa pakeneville ihmisille oikeuen yhtyä
perheishiinsä. Kysymys oon ihmisyyestä.

Miljööpuolue vihreät
Jos halvat anta avustusta, Swiššaa: 123 453 50 50.
Jäseneksi täälä: www.mp.se/bli-medlem

