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Mie halvaan alkaa jäseneksi
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Kaikkia tarvithaan. Ole matkassa niinku sie pystyt ette met saama 
sosiaalidemokraattisen vaalivoiton. Kamppanjaa verkostossa elikkä jossako 
sie asut. Ilmota sinun innostus, tule jäseneksi elikkä anna lahja vaalityöhöön 
sivula: socialdemokraterna.se/duelleraldrig. 

Seuraa meitä Facebookissa Instagrammissa Twitterissä

PAREMPI 
RUOTTI. 
KAIKILE.
Lue meän ideoista töile, koulule 
ja hyvinvoinile.



IDEAT PAREMALLE 
RUOTTILE. KAIKILE.

Se mennee ennen verolaskemisia ja privatiseerinkiä. 

UUSI TYÖPOLITIIKKA. 
Työt oon pohjana kaikile. 

1 Ei yhthään nuorta ilman työtä. 
Työttömät nuoret pitävät alkaa 
töihiin, praktiikhaan elikkä 
koulutuksheen 90 päivän sisäle. 

2 Jatkokoulutus sen siiheen 
ko työttömyys. Laittaa 
koulutusnousun. Ensimäisessä 
vaiheessa met halvaama 
nähjä 30 000 enämpi paikkaa 
ammattikoulutuksissa. Investeerata 
kouhluun ja korkeakouhluun. 

3 Yhtheiestyö luopii 
konkyrensivoimaa. 
Aktiivi talouspolitiikka ja 
tulevaisuusinvesteerinkiä asunthoin, 
infrastryktyyhriin ja paremphaan 
miljööhöön. 

PAREMPI KOULU KAIKILE 
LAPSILE.
Koulu pittää antaa kaikile lapsile 
tietoa ja tulevaisuuen uskoa. 

1 Pienemät luokat ja enämpi tietoa. 
Viis oppilasta vähempi suurissa 
luokissa ala-astheela. Kouluttakaa 
ja ottakaa töihiin 1000 enämpi 
spesiaaliopettaijaa, niin ette kaikki 
lapset saattavat oppia lukheen 
ensimäisessä luokassa. 

2 Opettaja pittää olla opettaja. 
Nostakaa opettajaviran staattystä 
paremilla ehoila, enämällä 
kompetensikehityksellä ja 
vähemällä administrasuunila.

3 Väheneviä eroja koulussa. 
Lisäresyrsiä kouhluin joilako oon 
suuriimat tarpheet. Ja resyrsit 
pitävät mennä oppilhaile - 
ei riskikapitaalipuulaakille. 

HYVINVOINTI ILMAN 
VOITTOJAHTIA.
Hyvinvoinin pittää jakkaa tarpheitten 
jälkhiin - ei maksokyvyn mukhaan. 

1 Topakkaa voittojahti hyvinvoinissa. 
Lujentakaa kvaliteettivaatimuksia, 
laittakaa kovemat säänöt kunka 
paljon työväkeä pittää olla ja 
useampia tarkastuksia. 

2 Enämpi henkilökuntaa ja vähempi 
paperitöitä. Lisätyt resyrsit 
hoithoon ja vanhuuenhuolthoon 
antavat enämpi aikaa potihlaitten 
ja vanhoitten kansa. Antakaa 
profsit olla profsit - lissää työväkeä, 
tasa-arvosia työehtoja ja vähempi 
administrasuunia. 

3 Pansunääriveron pittää ottaa pois. 
Pansuuni oon lykkäintynny palkka 
ja sen pittää verottaa sillä laila.

Sulle joka valikoittet 
tien Ruottile.
Ruotti oon maa jostako saapii olla 
ylpeä. Mie tiän sen. Minun kasvantista, 
minun turvalisuuesta ja opista, tuli 
maholista ihmisitten vastuulisuuen 
tuntheen ja meän solitarisuuen kautta. 

Mutta nyt kiusa tulevaisuuvesta kasua. 
Aivan liian moni oon työtön ja yhä 
useampi lapsi ei pärjää koulun kansa. Se tekkee yhtheiskunnan 
kylmemäksi.

Hyvvää yhtheiskuntaa, jollako oon ihmisarvo fuukkyksessä, 
met emmä saata rakentaa ko yhessä. 
Ei sinun tausta eikä jos sie olet vaimo elikkä mies, piä saaja päättää 
sinun elämismaholisuuet. Mie halvaan ette Ruotti pittää olla maa 
jossako met menemä töihiin, otama vastuuen ja autama toisia. 
Silloin met saama yhtheiskunnan jossako oon yhtenhäisyyttä ja 
yhtheisyyttä. 

Meän värteerinkit oon lähtökohtana meän polittisille
priuriteerinkille. Työt, sillä ko net oon pohjana meän varakkuuele 
ja maholisuuele ette ellää hyvän elämän. Koulu, kaikitten lapsitten 
oikeuvele tionsaanthiin ja tulevaisuuen uskhoon. Hyvinvointi, sillä 
ette hyvä hoito ja huolto kaikile antavat turvalisuutta ja vaphautta. 

Nyt Ruottia oottaa vaali: Yhtheiset investeerinkit töile, koulule 
ja hyvinvoinile - elikkä veron laskemiset ja privattiseerinkit? 
14 syyskuuta sie päätät. 

Yhessä met saatama lua pareman Ruottin. Kaikile.  

Stefan Löfven


