Under den senaste tiden har något gått sönder i Sverige.
När började egentligen allting bara handla om vinst?
När slutade miljön ha ett värde?
När blev det rimligt att de som har mest ska ha mer, och
de som har minst ska ha mindre?
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Nu är det hög tid för förändring. Under lång tid har
Sveriges olika politiska partier försökt lappa och laga ett
system som inte fungerar. Vi vill annorlunda.
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Vi vägrar abdikera inför klimatkrisen utan vill försöka göra
någonting åt den. Men omställningen av samhället kan
inte ske bara genom fler laddstolpar och högre bensinpris – vi behöver också en social omställning, där klyftorna
minskar och samhällsservicen på landsbygden återvänder.
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Nu bygger vi nytt. Vi tror att samhället kan vara något
mer än en förvaltare av ekonomin - vi tror på ett samhälle
som vågar peka ut en riktning.
En vision om ett samhälle där miljön, mänskliga möten
och barnens lek har ett värde bortom det rent ekonomiska.
En vision för en framtid där alla räknas.
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Resan dit börjar idag. Ska du med?
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Läs om våra politiska förslag på https://partietvandpunkt.se
https://partietvandpunkt.se/bli-medlem
Facebook: @partietvandpunkt.se
Instagram: @Partietvandpunkt
Twitter: @PVandpunkt
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