PAAVO PRESIDENTIKSI

NYT RATKAISTAAN
SUOMEN LINJA JA TULEVAISUUS
Presidentti johtaa ulkopolitiikkaa – Paavo on turvallinen ja varma valinta! Hänellä on hyvät suhteet niin
itään kuin länteenkin. Paavolla on paljon kokemusta ja osaamista, jota erityisesti nyt tarvitaan. Paavon
poliittiset linjaukset ovat koeteltu ja hyviksi havaittu. Ne ovat kestäneet vuosikymmeniä.
- Ei NATO-jäsenyydelle - Suomi on turvallisempi maa puolueettomana – siksi on parempi pysyä
suurvaltapoliittisten ristiriitojen ulkopuolella

Paavo Väyrynen: ” Nykyisen hallituksen toimikaudella on kuitenkin otettu selviä askeleita sotilaallisen
liittoutumisen suuntaan. Olen hyväuskoisesti tulkinnut, että ne ovat toteutuneet valtioneuvoston
tahdosta. Viime aikoina on alkanut näyttää yhä ilmeisemmältä, että Sauli Niinistö on tasavallan
presidenttinä tätä kehitystä johtanut.”
”Suomen geopoliittinen ympäristö on muuttumassa tavalla, joka edellyttää suurta varovaisuutta ja
huolellista harkintaa.”

- itsenäisyys ja oma raha - syvenevässä liittovaltioon johtavassa EU-kehityksessä ei pidä olla
mukana

Paavo Väyrynen: ”On outoa, että Sauli Niinistö tasavallan presidenttinä pyrkii estämään julkista
keskustelua Suomen mahdollisesta eroamisesta EU:sta tai euroalueesta.”

- massamaahanmuutto kaikille huono vaihtoehto

Suomen tulee huolehtia siitä, että maahanmuuttopolitiikka säilyy omissa käsissämme ja että tarvittavat
päätökset perustuvat kansallisen itsemääräämisoikeutemme kunnioittamiseen. Rajavalvonta on
tarvittaessa nopeasti palautettava.

- reilu aluepolitiikka

Suomen kansantalouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus perustuu maamme rikkaisiin
luonnonvaroihin, korkeaan tieto-taitoon ja laaja-alaiseen sivistykseen. Työpaikkojen ja väestön
keskittäminen pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin maakuntakeskuksiin heikentää maamme
kansainvälistä kilpailukykyä ja ihmisten hyvinvointia. Vahingollista keskittymistä on hillittävä ja on
huolehdittava maakuntien ja maaseudun elinvoimaisuudesta.

VOIT TUKEA TOIMINTAAMME: Paavo Väyrysen presidenttiehdokkuuden varmistamiseksi tarvitsemme myös
taloudellista tukea. Voit tilata kampanjatuotteita Pohjanrannan verkkokaupasta www.pohjanranta.com

Voit tehdä tilauksesi myös puhelimitse: Piia Kattelus puh. 040 586 8401
INFO: Kannattajakortteja voit tulostaa osoitteesta www.kansalaispuolue.fi
OLE YHTEYDESSÄ: - Jos sinulla on kysyttävää Paavo Väyrysen presidenttiehdokkuudesta – jos tarvitset
kannattajakorttilomakkeita tai palauttaa jo täytettyjä kannattajakortteja – jos haluat tulla mukaan kannattajakorttien
kerääjäksi ja/tai Paavo Väyrysen vaalityöhön – tai jos jokin muu asia sinua askarruttaa.
Vaalipiirikohtaiset yhteyshenkilöt löytyvät osoitteesta www.kansalaispuolue.fi
Voit myös lähettää sähköpostia: kp@kansalaispuolue.fi ,
tai soittaa: Sami Kilpeläinen puh. 050 383 1755, Piia Kattelus puh. 040 586 8401, Seppo Hauta-aho puh. 050 400 6118

