
 











Att garantipensionen och
folkpensionen från FPA
ska bli skattefria för att
minska andelen
pensionärer som lever i
relativ fattigdom
Skärpa besöksförbuden
och dess övervakning i
syfte att skapa ökad
trygghet i samhället
Förbättra socialförsäk-
ringssystemet genom att
t.ex. främja flexjobb
Säkerställa att
låginkomsttagare inte
drabbas av den gröna
omställningen
Stärka polisens arbete
mot människohandel och
andra gränsöverskri-
dande brott 

Utan social rättvisa sker
ingen hållbar utveckling.
Alla ska ha tillgång till
likvärdiga möjligheter i
samhället, oavsett
bakgrund, kön, etnicitet
eller andra faktorer. Vi tror
att samhällsutvecklingen
främjas av jämlikhet och
solidaritet samt alla
människors lika möjligheter
att förverkliga sig själva.
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Att Finland tar emot fler
kvotflyktingar och
välkomnar fler till
Finland
Fortsätta stärka
Finlands roll i världen
som fredsmäklare också
i samband med ett
kommande NATO-
medlemskap
Verka för ett fortsatt
kärnvapenfritt Finland
och Norden
Värna den åländska
demilitariseringen
Stärka internationell
miljölagstiftning såsom
kriminalisering av
ekocid

Vi lever i en allt mer
sammankopplad värld, och
det är viktigare än någon-
sin att vi arbetar tillsam-
mans för att lösa de
globala utmaningarna.
Klimatflykt, fattigdom och
bristen på mänskliga
rättigheter måste hanteras.
Finland har en lång
tradition av internationellt
samarbete och bidrag till
utvecklingsarbetet, och det
ska vi fortsätta med! 
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Vi  t ror  på människans  förmåga att
leva inom planetens  gränser  och på
samhäl lets  förmåga att  möta
utmaningar  med mer  samarbete och
innovat ion.  Genom att  samarbeta
lösningsfokuserat  och tänka
långsikt igt  kan v i  t i l l sammans skapa
en hål lbar  och rättv is  vär ld  för
kommande generat ioner .

Om du delar  våra värder ingar  och
önskar  ta  ett  akt ivt  steg för  att
skapa en bättre  f ramtid,  så
uppmanar  v i  d ig  att  rösta  på
Hål lbart  In i t iat iv  i  r iksdagsvalet  den
2 apr i l .

V i l l  du  hänga på val röre lsen på något  sätt?  Du är  så  välkommen
med!  Du kan enkelt  r inga e l ler  mej la  oss  d i rekt :

+358 (0)18  25361
hal lbart in i t iat iv .ax@gmai l .com

Föl j  oss  gärna på:

www.facebook.com
/hal lbart in i t iat iv .ax

www.hal lbart in i t iat iv .axwww. instagram.com
/hal lbart in i t iat iv

mailto:%E2%80%8Bhallbartinitiativ.ax@gmail.com?subject=Riksdagsvalet

