Teraz

VALBROSCHYR POLSKA

Klimat nie może czekać.

Teraz
wybieramy drogę
Teraz w Arktyce topnieje lód. Teraz
narastają konflikty i wojny w ślad za suszą.
Zmiany klimatyczne nie są już kwestią
odległej przyszłości.To dzieje się teraz.

Wybory 2018 to szansa na to, byśmy mogli
spojrzeć naszym dzieciom i wnukom w
oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko,
co było w naszej mocy.

Podczas kadencji Miljöpartiet w rządzie
budżet Szwecji na ochronę środowiska
został zwiększony ponad dwukrotnie. Inne
partie chcą nadal wstrzymywać i ciąć
wydatki niezbędne do prowadzenia polityki
klimatycznej. Gdy trzeba podjąć decyzję
istnieje tylko jedna partia ochrony
środowiska.

Klimat nie może czekać.

Rozwiązania istnieją: 100% energii
odnawialnej, szybkie pociągi, ekologiczna
żywność, funkcjonujące obszary wiejskie
i przyjazne dzieciom miasta.
Społeczeństwo, w którym nie wypalamy
ani naszej planety ani samych siebie.

Wejdź na stronę Miljöpartiet www.mp.se
i dowiedz się więcej o naszym programie
oraz jakie znaczenie może mieć Twój głos.

Wiele ludzi robi tak wiele. Dla środowiska
i dla siebie nawzajem. Ale jeśli Szwecja
ma być pierwszym krajem dobrobytu
na świecie nie korzystającym z energii
z paliw kopalnych, wiele zależy od tego,
co robimy wspólnie.

9 września zagłosuj na Partię
Zielonych Miljöpartiet!

Wybory 2018 Partia Zielonych Miljöpartiet

Partia Miljöpartiet:
Chcemy postawić na szybkobieżne
pociągi, rozbudować i usprawnić
koleje w całym kraju.
Podróżowanie przyjazne klimatowi ma
być łatwe, Pociągi powinny przyjeżdżać
punktualnie, a system biletowy powinien
być zintegrowany. Chcemy uruchomić
pociągi nocne do innych krajów
Europy, rozbudować ścieżki rowerowe,
komunikację publiczną i postawić na
odnawialne paliwa w całej Szwecji.

Chcemy wspierać ekologiczną i
przyjazną klimatowi żywność.
Szkoły i domy opieki dla osób starszych
powinny podawać więcej ekologicznej i
lokalnie produkowanej żywności. Chcemy
wprowadzić podatek od importowanego
mięsa, do którego produkcji używa się
niepotrzebnych antybiotyków.

Chcemy powstrzymać zanieczyszczanie mórz i innych wód plastikami i
truciznami.
Chcemy chronić więcej obszarów
morskich, zabronić używania artykułów
plastikowych, które nie są niezbędne i
wprowadzić podatek od jednorazowych
artykułów plastikowych. Przedsiębiorstwa
powinny deklarować długość życia swoich
produktów, a ich naprawianie powinno być
łatwiejsze.

Wszyscy powinni móc w większym
stopniu dysponować swoim czasem i
mieć większy wpływ na swoją
sytuację w pracy.
Chcemy skrócić czas pracy i postawić na
równouprawnienie w kwestii zarobków i
emerytur. Gdy inwestujemy w przyjazne
środowisku technologie i ciągłe
dokształcanie, powstają nowe przyjazne
środowisku miejsca pracy.

Ludzie młodzi, którzy nie czują się
dobrze psychicznie, powinni wcześnie otrzymywać pomoc i wsparcie.
Chcemy wzmocnić zdrowie uczniów i
stopniowo wprowadzać system ochrony
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
bez kolejek. Nauczyciele powinni mieć
więcej czasu dla swoich uczniów i
możliwość zmniejszenia obciążenia
w pracy. Gwarancja umiejętności
czytania, pisania i liczenia ma stać się
rzeczywistością.

Szwecja powinna być krajem równouprawnienia, pokoju i humanitarnej polityki migracyjnej wobec
uchodźców.
Szwecja nie powinna eksportować broni do
krajów-dyktatur i mówimy NIE członkostwu
Szwecji w NATO. Chcemy chronić prawo
do azylu i dać uchodźcom prawo do
połączenia z ich rodzinami. Tu chodzi o
człowieczeństwo i solidarność.

Partia Zielonych Miljöpartiet Jeżeli chcesz wesprzeć działalność partii
finansowo, prześlij swoją darowiznę za pomocą Swish, nr tel. 123 453 50 50.
Zostań członkiem partii na www.mp.se/bli-medlem

