
Miljöpartiet är det enda 
partiet som ser miljö- och 
klimatfrågan för vår framtid, 
allt liv på vår planet, social 
rättvisa på riktigt och 
medmänniskors värde!

Göran Larsson
#1 regionen
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en Jag brinner för miljö- och klimatfrågan, vilken ska 
genomsyra all politik på alla nivåer i riksdagen, 
regionen och kommunen. Vi måste agera nu, inte 
vänta och se. Allt liv på vår enda kända, beboeliga 
planet i universum hänger på detta!
 Jag kommer att driva frågan om förbättrad 
social rättvisa på alla nivåer för lika rätt till vårt 
välfärdssamhälle. Jag är inte främmande för 
nödvändiga skattehöjningar där den rika delen av 
befolkningen får betala mer! Vi behöver en ökad 
social rättvisa och ta klimatklivet nu! 

Kryssa mig därför att:
• Jag kommer verka för en bättre vård nära dig.
• Jag kommer verka en ökad social rättvisa för 

medmänniskor.
• Det gröna folkhemmet är för alla — dig med!

Läs mer om Göran här! ----->> 
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en De viktigaste frågorna för mig är klimat, miljö och 

social hållbarhet. Vi behöver bygga ut sol- och 
vindkraft där så är möjligt, anlägga fler cykelvägar 
och göra kollektivtrafiken tillgängligare för alla.
 Alla måste få chansen att genomgå utbildning 
för ett bra jobb och bostad — förutsättningar som 
behövs för att utvecklas och leva ett gott liv.
 Allt detta är viktigt. I Sverige förbrukar vi 
naturresurser som motsvarar fler än fyra jordklot 
samtidigt som psykisk ohälsa ökar. Trots ett 
rikt samhälle mår inte alla bra. Utsläpp och 
resursförbrukning måste minska. Vi behöver 
satsa på förnyelsebar energi och cirkulär 
ekonomi för ett samhälle där det finns goda 
förutsättningar att må bra. Kultur, mötesplatser 
och närhet till naturen är viktigt såväl som stöd.

Kryssa mig för att:
• Jag ser och lyfter fram det positiva i en grön 

omställning.
• Jag är en grön, samarbetsvillig, konstruktiv 

och lösningsinriktad kraft.
• Jag ser människor som en tillgång – inte en 

kostnad.

Läs mer om Helen här! ----->> 

Jag är miljöpartist med 
omtanke om människor, miljö 
och kommande generationer.

Helen Persgren
#2 regionen
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Tom AnderssonLinnea Kläth
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