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Valtaa vanhuus / Med ålderns rätt-rörelsen är en sammanslutning av sju förbund och privata
personer, som verkar för att främja en positiv bild av ålderdomen, äldre människors position och
uppskattning i Finland. I rörelsen deltar Folkhälsans förbund rf, Äldreinstitutet, Miina Sillanpää
Stiftelsen, Förbundet Service för Äldre rf, Finlands Seniorrörelse rf, Settlementförbundet rf och
Förbundet Service för Äldre rf.
Även medborgare som är intresserade kan som medlemmar delta i verksamheten.

MED ÅLDERNS RÄTT-TESER 2014
1 RÄTTEN TILL EN ÅLDERDOM SOM KÄNNS RÄTT
2 MED PENGAR OCH RÄTT ATTITYD

Du som är äldre

3 ERFARENHETSKAPITAL OCH UNG IVER
4 ANTA INTE – FRÅGA!
5 LAGSPEL PÅ HELA PLANEN
6 INNOVATIONER FÖR DET GODA LIVET

GÖR NÅGOT.
GÖR DET BÄTTRE.
GÖR SKILLNAD.
Europaparlamentsvalet 25.5.2014

Europaparlamentsvalet 2014

GÖR NÅGOT. GÖR DET BÄTTRE. GÖR SKILLNAD.

Europaparlamentets representanter väljs från alla EU-länder i
valet som är 22–25.5.2014. I valet väljer man totalt 751
representanter från 28 medlemsländer. Från Finland väljs 13
representanter till Europaparlamentet.

Europeiska unionen har en stor inverkan på människors
vardagliga liv. Trots att de europeiska länderna är självständiga,
är deras framtid och öden alla sammanflätade. Genom Europaparlamentet kan du påverka inte bara på din egen, utan även på
kommande generationers framtid. Nu är det rätt tid att agera,
delta och ge din röst i EU-valet. Våra gemensamt gjorda val
påverkar det dagliga livet för mer än en halv miljard européer.

Valdagen i Finland är söndag den 25.5.2014.
Förhandsröstning i hemlandet 14–20.5 och utomlands 14–17.5.

Europaparlamentet
Röstberättigade i Europa röstar på Europaparlamentets
medlemmar ("Meppar") i ett allmänt val med fem års mellanrum.
Europaparlamentet är unionens enda direktvalda institution och
representerar följaktligen EU-invånarna.

Parlamentsledamöterna är organiserade efter politiska grupper,
inte efter nationalitet. Europaparlamentets funktion är att
t tillsammans med Europeiska unionens råd diskutera och
godkänna lagstiftningen
t övervaka kommissionen och övriga EU-organ och att se till
att de fungerar demokratiskt.
t granska och godkänna EU:s budget tillsammans med rådet.

Varför det är viktigt att de äldre röstar
Att bygga ett bra Europa är ett lagspel. De äldre kan och vill och
deras erfarenhet finns till vårt förfogande. Det lönar sig för dig att
rösta. Du får du din röst hörd och kan påverka.

”Jag tänker rösta i EU-valet för att försäkra mig
om en god framtid för mina barn.
Om man inte röstar kan man inte påverka.”
Marja-Leena

”Rösta på en sådan människa, som vill få
saker gjorda."
Uriel

