Folkpartiet i Lund
Är det första gången du röstar i Sverige?
Vad roligt! Det finns många partier
och det kan kännas svårt att välja
vad som är bäst. Vi i Folkpartiet
tror att du behöver tänka med
hjärtat.
En röst på oss i Folkpartiet är en
röst som visar att du tror på din
framtid. Att lämna sitt land bakom

sig och börja om på nytt i Sverige
visar på en oerhörd styrka och
kraft. Den vill vi ta tillvara på.
Under tidigare regeringar har det
bara varit bidrag och SFI år efter år.
Vi tror inte på bara det. Vi tror på
att du kan mycket mer. Vi vill att
människor får växa och utvecklas.

Det finns några saker som är extra viktiga för oss i Folkpartiet
Jobb: Om Sverige ska fortsätta att
vara ett rikt land måste fler människor arbeta. Det måste finnas jobb till
våra barn och ungdomar.
Eget företag: Många av oss som har
levt en stor del av våra liv i andra länder har haft egna affärer eller andra
företag. Det måste bli enklare att starta ett företag i Sverige. Vi måste hjälpa alla som vill satsa på någonting de
tror på. Företag som växer fram ger
jobb och nya möjligheter till många
människor.

Miljö: Vi måste stoppa jorden från
att bli varmare på grund av alla utsläpp.
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Solidaritet: Vi måste stödja alla dem
som inte har haft samma chanser som
vi själva – både här hemma i Sverige
och i andra länder. Det är därför
Folkpartiet arbetat mycket för att Sverige ska ge en bra hjälp som fungerar
till fattigare länder. Vi har också arbetat för att människor som behöver fly
ska vara välkomna till vårt land.
Bostad: Vi måste kunna erbjuda dem
som flyttar till Lund någonstans att
bo. Vi behöver varierade boenden och
arbeta aktivt för att det inte ska bli
områden med utanförskap som t.ex.
Rosengård.
Euro: Vi vill att Sverige ska ha euro
istället för svenska kronor och vi vill
att Sverige ska samarbeta aktivt inom
EU.

Layout: dastudio.se

Integration: Det är viktigt att du får
det stöd du behöver när du är ny i
Sverige. En bra svenskundervisning,
viktig samhällsinformation och praktik är några delar av detta. Samtidigt
är du som har lämnat ditt land en
överlevare, en kämpe och det finns
många i Sverige som skulle vilja ta del
av dina erfarenheter. Vi måste hitta
fler sätt att få människor att mötas.
Föreningslivet är mycket viktigt för
integrationen.

Utbildning: Vi vill ha bättre undervisning i skolan med betyg i lägre ålder.
Barn ska inte behöva sluta skolan
utan att kunna engelska eller räkna
matematik. När du kommer som ny
till Sverige ska du snabbt få hjälp med
stöd i svenska. Vi måste också samarbeta mer med föreningar som erbjuder läxhjälp.

