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For et grønnere, stærkere 
og friere Danmark



Jeg vil kæmpe for klimaet og det bæredygtige  samfund,  
lige rettigheder for alle og en stærk hovedstad til gavn 

for hele Danmark. 

Til folketingsvalget kan vi vælge en ny retning for vores land.  
Skal vi frygte fremtiden eller gå fremad i fællesskab?

@MetteAnnelie @mette_Annelie @metteannelie
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Mere grøn handling,  
mindre sort snak
Danmark skal igen gå forrest i klima
kampen. Og så skal vi bruge vores fælles 
ressourcer mere effektivt. 

Tillid til verden 
Vi skal tage ansvar for dem, der har brug 
for beskyttelse og styrke vores globale 
engagement. 

En stærk hovedstad  
til gavn for hele Danmark 
Når hovedstaden er stærk, er der 
udvikling og jobs til hele landet. Men 
hovedstaden har udfordringer, der skal 
løftes i fællesskab. 

Det kan vi, hvis vi
•  hæver vores klimaambitioner og sænker CO2

udslip pet. 
•  genanvender mere og smider mindre ud.
•  stopper for salg af nye benzin og dieselbiler i 

2025 og sætter afgifterne på elbiler ned nu.

Det kan vi, hvis vi
•  modtager kvoteflygtninge og hæver vores udvik

lingsbistand til 1 % af vores fælles velstand.
•  sikrer alle børns rettigheder.
•  siger NEJ til symbolpolitik, påklædningsforbud og 

frikadellepåbud, men JA til menneskerettigheder, 
der beskytter alle. 

Det kan vi, hvis vi
•  indfører roadpricing og strammer miljøzonerne, så 

trængslen bliver mindre og luften renere.
•  styrker hovedstadsområdet som grøn vækstzone. 
•  stopper tilfældige udflytninger af arbejdspladser.  

Læs mere om mine forslag til en ny retning for Danmark  
på www.metteannelie.dk eller følg mig her:

Kort om mig: Jeg er gruppeformand og teknik og miljøordfører på Københavns Rådhus og 
arbejder med klima og miljø i FN Byen. Bor på Østerbro, er gift og har to piger på 18 & 19 år. 
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Giv et bidrag til min valgkamp, via Hovedstadens Radikale på mobilepay: 21568


