
Varje dag riskerar människor på flykt 

sina liv för att ta sig in i Europa. 

Smuggling är det enda sättet, för det 

finns inga lagliga och säkra vägar till 

EU. Detta är den europeiska högerns 

inhumana migrationspolitik. Den 25 

maj kan du rösta för ett mänskligare 

alternativ!

Socialdemokraterna kräver säkra 

och lagliga vägar till Europa för asyl-

sökande. 

Marknaden kan inte lösa klimatkri-

sen. Politiken måste leda utvecklingen. 

Men Moderaterna i EU röstar kon-

sekvent nej till minskade utsläpp och 

energieffektivisering. Det är ansvars-

löst! Rösta på Socialdemokraterna den 

25 maj för en progressiv och långsiktig 

klimatpolitik.

Socialdemokraterna kräver att EU 

antar ambitiösa och bindande mål för 

kraftigt minskade utsläpp.

I dag förekommer det i Sverige att 

anställda från andra länder bara 

tjänar några tior i timmen. Det är en 

ren lönedumpning, och det accepterar 

Moderaterna. Vi vill något annat. Den 

25 maj kan du rösta för en röd politik 

för fler jobb och bättre arbetsvillkor.

Socialdemokraterna kräver lika 

villkor för alla som jobbar i Sverige 

oavsett nationalitet.

ORDNING OCH REDA PÅ 
ARBETSMARKNADEN

SÄKRA OCH LAGLIGA 
VÄGAR TILL EU

KLIMATET KRÄVER 
KOLLEKTIVA LÖSNINGAR
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Mitt EU är en union där öppenhet mot 

omvärlden och en hållbar framtid sätts 

i fokus.  Högerns politik har misslyck-

ats. Arbetslösheten är hög, klimatho-

tet består och EU sluter sig inåt. Vi 

måste byta kurs. Om jag blir vald lovar 

jag att ge järnet för en solidarisk mig-

rationspolitik och investeringar för ett 

klimatneutralt Europa.

Läs mer på www.kryssamagnus.nu

Efter 15 år med högerstyre i Europa-

parlamentet är utmaningarna många. 

26 miljoner är arbetslösa i EU, fascis-

men och rasismen växer och kvinnors 

rättigheter hotas. Valet den 25 maj 

är en chans till omstart. Vi kan få ett 

EU där människovärdet sätts främst, 

jobben blir fler, arbetsvillkoren bättre 

och planetens överlevnad går före 

kortsiktiga vinster. Men då krävs det 

att du röstar feministiskt, solidariskt 

och rättvist. Rösta på Socialdemokra-

terna i Europaparlamentsvalet den 

25 maj!

Gå in på omstarteuropa.se och 

hjälp oss att nå fler.

Berätta för dina vänner om varför 

du kommer rösta på socialdemo-

kraterna.

Knacka dörr tillsammans med 

oss i S-studenter.

Ta med dig dina vänner när du 

ska rösta. Kom ihåg att fira till-

sammans efteråt!

DAGS FÖR ETT NYTT EUROPAKRYSSA MAGNUS NILSSON #24 DET HÄR KAN DU GÖRA

BLI MEDLEM IDAG!
SMS:a sstudent [mellanslag] betala  

[mellanslag] ditt personnummer till 72 456

Det kostar bara 50 kr per år.

www.s-studenter.se
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