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Ska du med?
Vår vision är ett EU som vågar stå upp för jämlikhet,
miljöhänsyn och medmänsklighet – även när det
kostar på. Som kan driva arbetet framåt i de stora,
avgörande frågorna, men lämnar de små frågorna till
de människor som berörs. Ett EU där du räknas.

Bli medlem idag på partietvandpunkt.se

Läs hela vårt EU-program på
partietvandpunkt.se/ett-nytt-eu

Partiet Vändpunkt
@partietvandpunkt
@pvandpunkt
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När slutade
e?
miljön ha ett värd

gt att de som
När blev det rimli
mer, och de som
har mest ska ha
mindre?
har minst ska ha
ten att välja
När vann vi mak
apapper, men
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förlorade makten
v?
styra över våra li

Vi vill:
att målet för EU:s arbete
ska vara att minska resursförbrukningen, utsläppen och
de socioekonomiska klyftorna.
Carl Schlyter
Talesperson

Kitty Ehn
EU-kandidat

Ändra systemet,
inte klimatet
Allt för länge har våra politiska partier, både här hemma
och i EU, försökt lappa och laga ett system som är trasigt.
Vissa kallar det kapitalism, andra nyliberalism, men oavsett
namn handlar EU om denna enda tanke – att mer ekonomisk
tillväxt alltid är bra. Men medan storföretagens vinster ökar
förstörs miljön, människor bränns ut och klyftorna växer.
Så här kan det inte fortsätta. Nu krävs det ett parti som
tänker annorlunda. Vi vill inte rädda planeten för att
det skapar nya jobb. Vi vill göra det för att det är
rätt och riktigt. Vi vill inte peka finger åt de som
missnöjesröstar, utan byta ut det system
som gjort så många till förlorare.

Valter Mutt
EU-kandidat

skapa en klimatfond för att hjälpa
till med omställningsarbetet, införa
ett golv för växthusgasskatter och
stoppa allt EU-stöd till verksamhet
som låser fast oss i fortsatt
fossilberoende.
reglera lobbyismen, skärpa arbetet mot
skatteflykt och svartlista företag som
använder aggressiv skatteplanering.
bygga ihop samhället igen genom att ge
lägre medlemsavgift till de länder som minskar
klyftorna.

stoppa handelsavtal som urholkar demokratin och låta
minskade utsläpp bli målet för handelspolitiken.

