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VALITSE TULEVAISUUTESI
Miksi tällä kertaa kannattaa äänestää?
Onneksi olkoon, saat toukokuussa äänestää ensimmäistä kertaa EU-vaaleissa! Äänioikeus
on täysivaltaisen kansalaisen oikeus.
On selvää, että haluat osallistua ja vaikuttaa tulevaisuuteesi. Valitset mitä ostat, osallistut
kampanjoihin, jaat ja kommentoit sosiaalisessa mediassa. Toimit lähiympäristössäsi,
puolustat hyviksi katsomiasi asioita ja vaadit muutosta asioihin, jotka koet huonoiksi.
Myös äänestäessä vaikutat valinnoillasi. Vaaleilla valitaan päättäjät. Euroopan tasolla he
päättävät siitä, mihin suuntaan maanosamme kehittyy.
Euroopan parlamentti on ainoa kansalaisten suoraan vaaleilla valitsema Euroopan unionin
päätöksentekijä. Se toimii eurooppalaisten äänenä ja säätää lakeja, jotka vaikuttavat
sinunkin arkeesi. Toukokuussa sinulla on oikeus ja mahdollisuus valita, yhdessä satojen
miljoonien muiden eurooppalaisten kanssa, kuka sinua ja Eurooppaa edustaa. Sillä on
väliä, ketkä asioistamme päättävät. Siksi äänestämisellä on väliä.
Näillä EU-vaaleilla on lisäksi tavallista enemmän väliä. Ne saattavat olla ratkaisevat
Euroopan yhtenäisyyden ja tulevaisuuden kannalta. EU:n jäsenmaat joutuvat tekemään
lähivuosina vaikeita ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yhdessä
näihin haasteisiin vastaaminen on tehokkaampaa.
Sinun ei tarvitse olla EU-asioiden erikoisosaaja voidaksesi äänestää ja valita tulevaisuutesi.
Riittää, että sinulla on mielipiteitä, arvoja ja asioita, joita haluat puolustaa tai edistää.
Tietoa ehdokkaista löydät mediasta, netistä ja vaalikoneista.
Euroopan tulevaisuus on sinunkin käsissäsi.
Anna äänesi kuulua. Valitse tulevaisuutesi. Valitse Euroopan päättäjät.
Parhain terveisin,
Euroopan parlamentti Suomessa
Lisätietoa EU-vaaleista:
www.eurovaalit.eu
www.tälläkertaaäänestän.eu
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VÄLJ DIN FRAMTID
Varför lönar det sig att rösta den här gången?
Grattis, i maj får du för första gången rösta i EU-valet! Alla myndiga medborgare har röst
rätt.
Det är självklart att du vill delta och påverka din framtid. Du väljer vad du köper, deltar
i kampanjer, delar och kommenterar i sociala medier. Du agerar i din näromgivning,
försvarar saker som du tycker är bra och kräver förändring på saker du tycker är dåliga.
Även när du röstar påverkar du genom dina val. Beslutsfattarna väljs i valet. På europeisk
nivå bestämmer de i vilken riktning vår kontinent ska utvecklas.
Europaparlamentet är den enda beslutsfattaren inom Europeiska unionen som direkt
väljs av medborgarna. Det fungerar som en röst för européerna och stiftar lagar som
påverkar också din vardag. I maj har du rätt och möjlighet att välja, tillsammans med
hundratals miljoner andra européer, vem som ska representera dig och Europa. Det
spelar roll vem som fattar beslut åt oss. Därför lönar det sig att rösta.
Dessutom är dessa EU-val viktigare än vanligt. De kan vara avgörande för Europas enhet
och framtid. EU-länderna måste fatta svåra beslut de närmaste åren, till exempel för att
bekämpa klimatförändringen. Att hantera dessa utmaningar tillsammans är effektivare.
Du behöver inte vara expert på EU-frågor. Det räcker att du har egna åsikter, värden och
saker du vill främja eller försvara. I medierna, på webben och i valmaskinerna finner du
information om kandidaterna.
Europas framtid ligger även i dina händer.
Låt din röst höras. Välj din framtid. Välj Europas beslutsfattare.
Med vänliga hälsningar,
Europaparlamentet i Finland
Information om EU-valet:
www.eu-val.eu/hur-rostar-jag/finland
www.tälläkertaaäänestän.eu
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