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Meidän tiemme 
johtaa ETEENPÄIN!
Syksyn vaalit ovat tärkeämmässä asemassa kuin koskaan.  
Elämme myrskyisiä aikoja, jolloin yhä useammat näkevät  

tulevaisuuden synkkänä – epäluuloisuus ja muukalaisvihamielisyys 
saavat tällöin jalansijaa yhteiskunnassa. Enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin meidän täytyy pysyä myötätuntoisina, uskaltaa nähdä  
mahdollisuuksia ja uskoa ihmisten voimavaroihin. On tärkeämpää 
kuin koskaan aikaisemmin ilmaista mielipiteensä ja ottaa kantaa. 

Meille vastaus on selvä. Haluamme eteenpäin. 

Vie Ruotsia eteenpäin.
Äänestä Keskustapuoluetta!

SINUN ÄÄNESI
vie Ruotsia ETEENPÄIN!
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 Haluamme pitää 
Ruotsin  
yhtenäisenä
Ruotsalainen yhteiskunta uhkaa  
jakautua. Yksi suurimmista 
kuiluista vallitsee niiden välillä, 
joilla on työpaikka ja joilla sitä ei 
ole. Haluamme, että useammat  
saisivat mahdollisuuden osal-
listua, tehdä työtä ja elättää  
itsensä. Siksi haluamme:

• helpottaa ensimmäisen 
 työpaikan saamista.

• varmistaa, että pienyritysten 
 on edullisempaa palkata 
 työntekijöitä.

• edistää työpaikkojen 
 luomista eri puolile maata 
 yritystoiminnan kautta.

Haluamm
e lisää turval-
lisuutta koko 
maahan
Missä tahansa asutkin, sinun 
on pystyttävä tuntemaan itsesi 
turvatuksi ja luottamaan siihen, 
että saat sairaanhoitoa ja  
viranomaisapua tarvittaessa  
läheltä. Siksi haluamme:

• lisätä terveydenhuoltopalve-
 lujen valinnanvapautta ja 
 lyhentää niiden jonoja.
• antaa kaikille mahdollisuuden  
 henkilökohtaiseen omalääkäriin.

• suhtautua kaikkiin rikoksiin  
 nollatoleranssilla ja lisätä 
 poliisien määrää kaikkiallamaassa.

Haluamme in-
vestoida ihreään 
kasvuun
Ympäristöpäästöt kasvavat, ja 
ilmasto muuttuu. Emme näe 
kasvua ympäristöuhkana vaan 
mahdollisuutena kehittyä ja  
luoda vihreitä työpaikkoja. Siksi 
haluamme:

• varmistaa, että Ruotsin  
 sähköntuotannosta tulee 
 maanlaajuisesti täysin  
 uusiutuvaa.

• investoida ympäristöystäväl- 
 lisiin polttoaineisiin.

• pitää huolen siitä, ettei
 kenenkään tarvitse elää 
 arkeaan myrkyllisessä 
 ympäristössä.

Minkä tien sinä valitset?
Ruotsilla menee monessa asiassa hyvin. Ei kuitenkaan kaikessa. 
Kotouttamispolitiikka on epäonnistunutta, terveydenhuoltopalvelu-
jen jonot pitenevät, ympäristöpäästöt lisääntyvät, 
ja ruotsalainen yhteiskunta uhkaa jakautua. 

Me kuljemme eri suuntaan. Missä muut näkevät vain ongelmia, 
me näemme mahdollisuuksia. Kun muut lietsovat muukalaisvihaa, 
me valitsemme myötätunnon. Kun muut näkevät kasvun ympäri-
stöuhkana, meille se merkitsee uusia vihreitä työpaikkoja. Ja kun 
muut levittävät pelkoa, me luomme turvaa. 

Sen sijaan, että kääntäisimme takkia tuulen mukana ja ajautuis-
imme ääripäihin, valitsemme toisen tien koko Ruotsille: eteenpäin. 


