
FRAMTID
För nuvarande och kommande generationers 
skull måste samhällsutvecklingen vara lång-
siktigt hållbar. S-kvinnors vision är ett samhälle 
där människan och miljön går före marknaden. 

Kollektiva nyttigheter som atmosfär, ekosystem 
och välfärd måste skyddas och överordnas 
marknadsaktörerna.

Vi ska ha en kvalitativ tillväxt, en rättvis och 
ordnad omställning som tar hänsyn till både 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

För att värna vår framtid måste vi minska de 
konsumtionsbaserade utsläppen av växthus-
gaser. Vi vill se en halvering innan 2030.  

Tåg- och kollektivtrafiken ska rustas upp och 
byggas ut i hela landet med sänkta biljettpriser. 

Sverige ska verka för en internationellt rättvis 
klimatomställning. 

Rösta på Socialdemokraterna i valet 11 september 
för att fortsätta den feministiska kampen!

FRAMTID
För nuvarande och kommande generationers 
skull måste samhällsutvecklingen vara lång-
siktigt hållbar. S-kvinnors vision är ett samhälle 
där människan och miljön går före marknaden. 

Kollektiva nyttigheter som atmosfär, ekosystem 
och välfärd måste skyddas och överordnas 
marknadsaktörerna.

Vi ska ha en kvalitativ tillväxt, en rättvis och 
ordnad omställning som tar hänsyn till både 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

För att värna vår framtid måste vi minska de 
konsumtionsbaserade utsläppen av växthus-
gaser. Vi vill se en halvering innan 2030.  

Tåg- och kollektivtrafiken ska rustas upp och 
byggas ut i hela landet med sänkta biljettpriser. 

Sverige ska verka för en internationellt rättvis 
klimatomställning. 

Rösta på Socialdemokraterna i valet 11 september 
för att fortsätta den feministiska kampen!



Skanna QR-koden för att  
anmäla dig som medlem via 
vår hemsida www.s-kvinnor.se 
eller skicka in talongen nedan.
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Adress:

Postnr/Ort:

Telefon:

E-post:

Personnummer:

Ev. önskemål om klubb:

Jag vill bli medlem i S-kvinnor!

Frankeras ej.
S-kvinnor 

betalar 
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110 00 Stockholm
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