Vaali syksylä oon tärkeämpi ko pitkhään aikhaan. Met elämä
tyrpylentissä aijassa jossako yhä useampi maalaa mustila
pänseliveoila - ja jossako epäusko ja vierasviha leviä. Enämpi
ko koskhaan ennen met häymä puolustaa inhimillisyyttä, tohtia
nähhä maholisuuksia ja uskoa ihmisitten vetovoihmaan. Se oon
tullu tärkeämäksi ko koskhaan ette ottaa kantaa. Meile vastaus
oon selvä. Met halvaama etheenpäin.
Vie Ruotti etheenpäin.
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ETHEENPÄIN!

SINUN ÄÄNI
viepii Ruottin ETHEENPÄIN!

Met halvaama pittää
Ruottia koossa.
Oon riski ette Ruotti jakkaintuu. Yks suuriimista halkeimista
mennee niitten välissä joilako oon työ ja joilako ei ole työtä. Met
halvaama ette useamat saavat maholisuuen ette tehhä töitä, osalistua ja elättää ittensä. Sen takia met halvaama:
• Helpottaa ihmisille ette saaja heän ensimäisen työn.
• Huolehtia ette tullee halvemaksi pienyrittäjille ette palkata töihiin.
• Helpottaa yrittäjille ette laittaa töitä koko maassa.

Met halvaama laittaa
turvalisuutta koko maassa
Missä paikkaa maassa sie vain asut sie piät saattaa tuntea ittesti
turvaliseksi ette hoito ja polisi oon likelä. Sen takia met halvaama:

Minkäs tien sie valikoittet?
Monela laila Ruottila mennee hyvin. Mutta ei kaikila laila.
Integrasuuni epäonnistuu, hoitojonot kasuavat, ulospäästöt
lissäintyvvät ja oon suuri riski ette Ruotti jakkaintuu.
Met olema kokohnaans eri suunthaanpäin. Ko muut ei ko näkevät
prupleemia met näemä putensiaalia. Ko muut oon vierasvihaset
met valikoittema inhimillisyyttä. Ko muut pitävät kasvua miljööuhkana,
met näemä maholisuuet uushiin vihriäishiin töihiin.
Ja ko muut levittävät rauhattomuutta, met laitama turvalisuutta.
Sen siihaan ko ette kääntää kappaa tuulen matkassa ja venyä enämpi
ulospäin syrjile, met valikoittema muun tien koko Ruottile: etheenpäin.

• Lisätä valikoimavaphautta ja lyhentää hoitojonoja.
• Antaa kaikile maholisuuen saaja fastan lääkärin.
• Pittää nollatoleransin kaikkia rikoksia vasthaan, ja pittää
useampia polisia kaikissa osissa maata.

Met halvaama satsata
vihriäisheen kasvhuun
Ulospäästöt lissäintyvvät ja vaikuttavat klimattia. Met emmä näe
kasvua miljööuhkana mutta maholisuutena kehityksheen ja
useamphiin vihriäishiin töihiin. Sen takia met halvaama:
• Huolehtia ette Ruotti saapii kokohnaisesti
uusiutuvan sähkötuotanon.
• Satsata miljööystävälishiin polttoaihneishiin.
• Ette kaikila oon arkipäivä ilman myrkkyjä.

