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Hej! Jag heter X och kommer från Socialdemokraterna. Det är EU-val den 26 maj i år. Vi går
runt här i området för att prata om vikten av att ta ställning mot högerextremismen och för ett
Europa som fokuserar på det viktigaste igen. Har du bestämt dig för hur du ska rösta?
JA DEFENITIVT

JA KANSKE/VET EJ

NEJ

Är Socialdemokraterna ett alternativ för dig?
JA DEFENITIVT

BRA! Vi behöver din
hjälp för att vinna valet
och ta matchen mot
högerextremismen i
Europa.
Vet du var din vallokal
ligger? Vet du att du kan
förtidsrösta redan från
den 8 maj? Vill du få en
röstpåminnelse?
Du behövs verkligen.
Få gärna med dig
en granne, vän eller
släktning med och rösta!
Eftersom du delar våra
värderingar tycker jag du
ska bli medlem. Vill du bli
medlem?
Det är mycket som står
på spel den 26 maj och
du behövs verkligen.
Vill du vara med och
tillsammans med oss
bidra till valseger?
Då får jag tacka för ett
trevligt samtal.

JA KANSKE/VET EJ

NEJ

Det här valet handlar om hur vi bygger ett starkare och
mer solidariskt samhälle, här hemma och i Europa, och om
att stoppa högerextremismen!

Okej, då får jag önska dig
en fortsatt trevlig kväll!

Det EU som skapades för att bygga fred, bekämpa
extremism och skapa välstånd är hotat:
•
•
•
•

STOPP

Högerextremismen växer i fler länder runt om i EU.
Grundläggande rättigheter angrips som yttrandeoch pressfrihet samt aborträtten.
Lönedumpning och försämrade arbetsvillkor ökar
otryggheten.
Framtidens utmaningar som klimathotet och den
ökade ojämlikheten tas inte tag i.

Sverige behöver ett Europa som fokuserar på det
viktigaste igen:
•
•
•

Försvara demokratin.
Ta krafttag för trygghet, jobb med schyssta vilkor
och välstånd för alla.
Bekämpa klimathotet.

Därför kommer vi att fortsätta att driva:
•
•
•
•

Grundläggande demokratiska värderingar som
pressfrihet och kvinnors rätt till sina kroppar.
Ett offensivt miljö- och klimatarbete i EU.
Arbetar för att få en hållbar migrationspolitik.
Minskade klyftor och ett rättvisare EU.

SUMMERING
Det här valet handlar om hur vi bygger ett starkare och mer solidariskt samhälle, här hemma och i Europa, och om
högerextremismen ska få stärka sitt inflytande eller inte. En röst på socialdemokraterna innebär att du röstar för:
•
•
•
•

Demokratiska värderingar och rättigheter.
Fler schyssta jobb.
Offensivt klimat- och miljöarbete.
Ett rättvisare EU.

Med fler socialdemokrater i EU kan vi ta matchen för ett starkare samhälle med demokratiska värderingar och schyssta villkor
för de som jobbar hårt! Vill du ta matchen för ett starkare EU tillsammans med oss?
Avsluta med att räkna upp det ni är överens om. Ställ en rak fråga:
Visst kommer du att rösta på Socialdemokraterna den 26 maj?

