VARFÖR RÖSTA PÅ #24?
Mitt EU är en union där öppenhet mot omvärlden,
forskning och en hållbar framtid sätts i fokus. Högern,
som har makten i EU, har länge fört en hård
åtstramningspolitik. Den har misslyckats.
Arbetslösheten är hög, klimathotet består och
klyftorna har vuxit. Vi måste byta kurs. Om jag blir
vald lovar jag att ge järnet för:
• Strategiska satsningar på forskning och utbildning
för ﬂer jobb
• Ett solidariskt ﬂyktingmottagande där alla
människors lika värde ställs i centrum
• Ett klimatneutralt Europa till år 2050

DET HÄR KAN DU GÖRA
• Följ mig på Facebook på sidan "Kryssa Magnus"
och Twitter @permagnusn

• Ta med en vän och rösta den 25 maj och bli frivillig
valarbetare på socialdemokraterna.se/duelleraldrig
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FÖR ETT MODERNT OCH
RÄTTVIST EUROPA
Jag heter Magnus och bor i Hägersten. Jag har en
masterexamen i Europakunskap och ﬂerårig
erfarenhet av politisk samverkan på europeisk nivå.
Europa står inför enorma utmaningar. Klimathotet växer för
var dag, arbetslösheten skenar och kunskapsnivåerna på
våra universitet och högskolor sjunker. Samtidigt visar EU
en skrämmande brist på medmänsklighet när
hundratusentals människor på ﬂykt möts av stängda murar.
Det är inte det Europa jag vill se.
Jag står upp för alla människors lika värde och ett
solidariskt Europa som välkomnar människor på ﬂykt till en
säkrare plats. Det Europa jag vill bygga vågar satsa på
forskning och utbildning. Vi vågar dessutom ta
nödvändiga beslut om att begränsa våra utsläpp för att vi
till 2050 ska bli oberoende av fossila bränslen.

WWW.KRYSSAMAGNUS.NU

• I EU:s senaste långtidsbudget var forskningsambitionerna
pinsamt låga och satsningarna för små. Ett modernt EU
kräver en kraftigt utökad forsknings- och
utbildningsbudget där fokus framför allt är att stötta unga
lovande forskare.
• Trots att över 2,5 miljoner människor är på ﬂykt från kriget
i Syrien så har endast 3 procent fått asyl i Europa. Detta är
orimligt! Vi måste ta ett större humanitärt ansvar och
skapa lagliga vägar för människor på ﬂykt.
• Moderaterna har i EU röstat mot bindande mål för
energieffektivisering och förnyelsebar energi. Jag tycker
att det är en skam att inte våga ta ansvar för vår framtid!
Europas utsläpp måste halveras till år 2030 om vi till 2050
vill leva i ett klimatneutralt Europa.

