Torsdag 26 september 2019
Överlämning av gemensamhetsverket
Fantasin till makten
Under ett års tid har Gerillaslöjdsfestivalen samlat in garnbollar från alla utövare
som velat vara med. Vi har bjudit in medverkande för att tillsammans skapa en
önskematta som visat att vi är många med röster som räknas. Varje garnboll står för
en önskan till Sveriges politiker från var och en av oss som deltagit. Mattan består av
3 068 bollar och med den vill vi utmana men också stärka er politiker att agera med
mod och medmänsklighet.
Tillsammans med garnbollarna har vi också samlat in röster, önskningar, tankar
och åsikter från bollarnas görare. 1 760 röster finns nedskrivna och de ingår också
i gemensamhetsverket som mattan utgör. Idag vill vi lämna över dessa röster
tillsammans med denna garnbollsmatta. Ta er tiden att läsa, ta in och uppleva dessa
tankar, förhoppningar och råd som mattan symboliserar!
Det här är allas våra röster - omsatta i garn, politik och kommunikation. Uttryckta
som ett gemensamt hantverk och ett gemensamt verk. Tillsammans lämnar vi nu en
varm och omsorgsfull hälsning till er.
Använd mattan väl och kom ihåg att med Fantasin till makten är allt möjligt!

Vänliga hälsningar från Gerillaslöjdsfestivalen,
Maria Yvell och Frida Arnqvist Engström

Gemensamt gör vi bäst - och mest!

TACK!
Tack till alla som gjort detta möjligt! Tack till alla hantverksaktivister därute som
tillsammans med oss tror att det går att förändra världen med händerna.
Workshoparrangörer runt om i landet, workshopledare, lärare, studieförbund,
bibliotek, konsthallar, museer, eldsjälar som sett till att det gjorts garnbollar.
Institutioner som tagit emot oss och tillsammans med oss gjort bollar av garn.
Fantasin till makten är ett ideellt drivet projekt och vi hade inte kunnat genomföra
detta utan hjälp - tack till er alla som gjorde detta möjligt:
Emelie Andersson - för att du ville göra den stiliga Fantasin till makten-loggan åt oss!
Stina Gullander - för de strålande porträttbilderna av mattan och oss.
Grace Ann Ekström - för ditt engagerade arbete med formgivningen av
inbjudningarna till manifestationen.
Lina Eriksson - för lån av lokal och stort engagemang i projektet.
Aiat Almansour - för ditt arbete med att förvandla rösterna till ett ljudkonstverk.
Andreas Nur - för filmandet av manifestationen på Mynttorget.
Nadine Hultman - för fotograferandet av manifestationen på Mynttorget.

Gerillaslöjdsfestivalen består av Maria Yvell (@virkadygnetrunt) och Frida
Arnqvist Engström (@kurbitsmedia).Vi är ett kreativt nätverk och ibland en plats
där vi samlas för att manifestera våra åsikter genom hantverket. För mer info om
Gerillaslöjdsfestivalen besök vår hemsida: www.gerillaslojdsfestivalen.se Vi finns
även på sociala medier under @gerillaslojdsfestivalen.

Alla bollar är lika mycket värda.

Avskaffa monarkin.

Mer medmänsklighet.

Tänk på konsekvenserna för de minsta och
svagaste när ni fattar beslut.

Kan inte alla bara vara snälla.
Att alla ska vara sig själva och att man får fredag
ledigt.
Förmedla hopp! Ljus och kärlek!
Jag önskar mer solidaritet och medmänsklighet i
politiken. Vi delar alla samma jord, rättigheter och
liv.
Våga lyssna på varandra. Vi har en mun, men två
öron.

Alla ska vara lika värda.
Mer medmänsklighet.
Den här är till för allas lika värde oavsett kön,
hudfärg, läggning och ursprung.
Låt ingen förändra dig, alla ska få vara sig själva.
Alla är lika mycket värda!
Att alla ska bli lika bra behandlade.

Det bästa samhället skapar vi tillsammans!
Stoppa segregationen och låt ungdomar, äldre,
barnfamiljer och invandrare bo och leva sida vid
sida. Tillsammans är vi starka.

Jag skulle låta alla vara sig själva.

Alla ska vara lika värda.

Lämna aldrig någon utanför!

Föregå med gott exempel. Tillsammans förändrar
vi världen och livet.

Jag vill att alla ska vara lika värda.

Låt oss drömma ohållbara drömmar.
Ta hand om varandra.
Våga tänka nytt! Våga vara obekväm!
Jag saknar detta: solidaritet, empati,
medmänsklighet.

Människors och djurs jämlikhet, alla är lika
mycket värda!

Stoppa djurplågeri.
Alla är lika värda oavsett vem man är!
Alla är lika värda.
Alla ska ha lika mycket rättigheter.
Vi måste höja våra röster för att höras!

Var rädd om alla människor!

Alla ska vara lika värda.

Man får inte retas.

Alla ska ha samma rättigheter.

Alla är lika mycket värda!

Jag önskar att alla ska få göra vad de vill i hela
universum!
Jag tycker att alla har rätt att få leva.
Ta fantasi och empati till hjälp för hemlösa och
utsatta människor!
Mer värme åt alla!
Dare to care!
Det ska inte vara dyrt att vara fattig.
Sluta normalisera rasism!
Alla är lika mycket värda!
Solidaritet, lojalitet, ansvar!

Var er själva!
Alla människor är lika mycket värda!
Jag önskar att alla fattiga ska få mat, kläder,
pengar och få gå i skolan.
Alla är lika, alla är olika. Samma rättigheter för
alla!
Folk ska ha vilken läggning dom vill och folk ska
betyda lika mycket.
Alla ska vara lika mycket värda!
Var stolt över dig själv.
Alla ska vara lika värda.

Alla är lika olika!

Stoppa alla kroppsideal, du är fin precis som du
är. Va bara dig själv!

Alla ska vara lika värda oavsett utseende.

Att alla är lika mycket värda.

Jag tycker att alla ska vara lika värda och ingen
mobbing.

Va dig själv.

Alla ska vara unika. Unikt är bra!
Alla är lika värda!
Jag vill att vi ska stoppa mobbning.
Att alla ska få vara sig själva.
Mer pengar till fattiga!
Jämställdhet, solidaritet och demokrati. Ska det
vara så svårt?
Le och se lite glada ut ibland! Alla människor är
lika mycket värda!

Vänligen utöva påtryckningar på andra regeringar
i världen som inte respekterar de mänskliga
rättigheterna.
Alla är lika värda.
Värna demokratin och de mänskliga rättigheterna.
Behandla andra som du vill bli behandlad själv.
Hej, alla är lika mycket värda!
Mänskliga rättigheter är viktigt!
Ingen diskriminering.

Alla är lika värda.

Värna människovärdet före pengaintressen.

Bättre ekonomiskt stöd till lokala HBTQorganisationer.

Allas lika värde i alla sammanhang.

More money to RFSL.
Jag önskar att rasism inte fanns.
Alla ska vara lika mycket värda.
Jämställdhet, respekt och att tänka på landets
bästa.
För att jag älskar dig!
Behandla alla lika mycket.
Att ha respekt mot varandra.
Låt alla HBTQI-flyktingar få skydd i Sverige.
Ge alla rätt att älska den de vill.
Var noga med att inte glömma bort de identiteter
som gömmer sig i t:et i HBTQ.

Ingen ska behöva vara ensam.
Mer mångfald - mindre enfald.
Alla ska få ha samma möjligheter oavsett
begränsningar!
Lämna inte de svagaste i samhället i sticket.
Låt ålder och erfarenhet bli något att värna om.
Gör det bästa för alla!
Alla är lika värda.
Jag vill att alla ska bli behandlade lika oavsett
färgen på dem.
Att alla är lika värda och att ha mer lekplatser där
man bor.
Alla ska ha tak över huvudet och få mat.

Förbjud organiserad rasism och nazism nu!

Alla är lika värda.

Slut på diskriminering, hårdare straff!

Alla ska vara lika värda.

Allas lika värde.

Man får se ut hur man vill.

Jag vill att alla ska ha lika mycket värde oavsett
identitet och trosuppfattning...

Alla ska behandlas lika!

Lika rättighet för alla!!!!
Alla är lika värda.
Jag önskar att alla ska få leva i frihet.

Jag tycker att alla är lika mycket värda.
Jag vill att alla ska vara vänner.
Pride är inte ett allmänt jippo.

Jag önskar att mina trans- och ickebinära vänner
ska tas på allvar.
Mer HBTQ-rättigheter.
Få vara sig själv.
Alla ska vara lika värda.
Ge alla samma förutsättningar.
Var rädd om naturen, klimatet och djuren!
Jag tänker att det är dags att skrota blockpolitiken
och fundera på hur vi räddar miljön istället.
Jag önskar att politikerna vågar fatta beslut som
räddar planeten åt kommande generationer.
Jag tycker att ni ska lägga mer tid på att rädda vår
jord, gör något åt den globala uppvärmningen!
Träng inte undan naturen!
Jag vill att man bara ska få köra bil fyra gånger om
året, om det inte är nödvändigt.

Förbättra miljön och mindre skräp i haven.
Tänk mer på miljön!
Det finns ingen planet B! Mer hantverk och
återbruk.
Jag önskar billigare lokaltrafik, tåg och buss.
Beskatta flyget hårt!
Jag önskar gratis lokaltrafik samt höjd
bensinskatt!
Ta hand om miljön.
Inte lika mycket plast!
Tänk mer på naturen.
Inte slänga skräp på marken.
Ät mindre kött och drick mindre mjölk.
Lyssna på Greta Thunberg!
Tänk mer på miljön!

Sluta slänga skräp i naturen! Snälla.

Ta hand om naturen.

Ge mig en grön framtid, sätt av mer till miljön.

Inte slänga lika mycket kläder.

Kära politiker! Rädda orangutangerna, reglera
palmoljan.

Mindre avgaser.

Jag önskar att klimatfrågan får en plats såväl i
kommunal som regional och nationell agenda
som den förtjänar.
Låt flyget betala sina egna kostnader.
Belöna miljöarbetet, bygg ut järnvägen.

Förminska flygningen.
Rädda djuren!
Sluta kasta skräp i naturen!
Stoppa uppvärmningen.

Jag vill att ni ska tänka på miljön.
Inför nya lagar om koldioxid - gör något!

Den här är för att vi ska göra något för att stoppa
den globala uppvärmningen och för att isarna
smälter.

Bättre soptippar.

Tänk på miljön!

Tänka på miljön.

Bättre miljö.

Lyssna på Greta!

Renare soptippar.

Vill vi rädda planeten eller inte?! Skärpning!

Var snäll mot miljön!

Var mindre egoistisk! Tänk långsiktigt! Jag älskar
mina barn och barnbarn. Jag älskar djuren och
växterna på vårt klot. Ingen äger klotet, det tillhör
alla.

Gör naturen bra igen!

Följ Parisavtalet eller arbeta med större
klimatåtaganden, inte mindre!

Skänk mer pengar till klimatet.

Jag tycker att bussarna på Gotland ska åka oftare!
Dessutom tycker jag att vi ska ta hand om miljön
mer!
Jag vill ha en grönare jord och en grönare framtid.
Rädda våran jord!
Mår jorden verkligen bra?
Rädda miljön!
Tänk på klimatet. Nu.
Den här är för globala uppvärmningen, vi måste ta
tag i det på riktigt nu.
Rädda Östersjön och klimatet!

Vi förvandlar regnskog till Coca-Cola. Sluta med
det.

Gör mer för klimatet.
Sluta slänga skräp i naturen!
Heja Greta!
Tänk på miljön.
Hej! Jag har panik över miljön och alla
klimatförändringar! Vi borde göra något nu!!!
Jag vill att man ska sluta att hugga ner
regnskogen.
Rädda naturen.
Ta hand om vår planet!

Gör mer för miljön.

Skräpa inte ner naturen och tänk också på
landsbygden och inte bara på stan!

Satsa på miljön.

Alla måste hjälpa till att rädda naturen.

Åk mer tåg och inte bil.
Förbjud bilar som går på bensin!
Hugg inte ner regnskog.
Att man ska tänka mer på miljön.
Börja göra nåt åt klimatet, rädda de smältande
isarna!

Jag vill att ni ska höja flygpriserna och sänka
tågpriserna.
Åk mer kollektivt.
Vi har bara en jord. Rädda klimatet.
Hugg inte ner regnskogen!
Miljön!

Hugg inte ner renskog!

Ta hand om miljön.

Rädda miljön genom att flyga mindre.

Fixa kommunaltrafiken! Det finns bara en planet.

Minska priset på elbilar och tåg och öka priset på
flyg.

Ge oss ett jämställt klimatsmart samhälle!

Kan ni göra så här, att ni sätter upp skyltar där det
står att man inte får slänga skräp?

Bättre tågtrafik!
Jag vill att ni förbättrar miljön.

En hälsning till politikerna, rädda naturen.

Mer elbilar.

Rädda naturen.

Inspirera fler till att äta mer vego!

Jag önskar att vi kan skaffa mer elbilar så att
avgaserna minskar.

Ett Sverige för ekologiskt jordbruk.

Det ska vara billigare att åka tåg och dyrare att åka
flygplan.
Vårt klimat behöver räddas, du kan delta!
Rädda den tickande bomb vi kallar jorden.
Jag vill att alla ska åka kollektivt.
Rädda miljön från flygplan och fabriker.
Sänk tågpriserna och höj flygpriserna.
Jag tycker att ni ska hjälpa miljön.

A sustainable environment.
Sätt solceller på alla nybyggda hus!
Klimatfrågan främst. Annars går det åt helvete,
garanterat.
Tänk på vår framtid, tänk på miljön!
Man får inte slänga plast i naturen!
Tänk mer på miljön!
Bort med engångsplast i Sverige!

Stoppa koldioxidutsläppen som om det vore svart
rök! Det är inte bara vår planet!
Save the planet!
Ett grönare och mer hållbart Sverige!
Mer skog i staden!
Jag önskar att ni ska försöka göra jorden till en
bättre planet.

Klimatet måste bli bättre och fred på jorden!
Jag vill ha fler soptunnor!
Kör mindre bil och cykla mer!
Klimatet blir sämre och sämre, vi måste tänka på
att förbättra det, till exempel genom att cykla eller
åka med tåg.
Lyssna på Greta!

Ta klimatförändringen på allvar. Agera för att
motverka och stoppa den!

Det är viktigt att tänka på miljön. Släng aldrig
skräp i naturen.

Att alla som kan ska hjälpa till att ta hand om
miljön och samhället.

Jag vill att politiker ska göra mer för klimatet.

There is no planet B.
Att tänka på miljön.
Varför slänger människor skräp i naturen?
Prioritera miljön.
Klimatet blir sämre och sämre, vi måste tänka på
att åka tåg eller att cykla eller gå. Kan ni köra mer
elbussar?
Var bra mot naturen!
Jag vill ha ett bra liv och en bra framtid.
Jag vill att klimatet ska bli bättre!
Att naturen blir bättre.
Kör mindre bil och cykla mer.
Plocka upp skräp från naturen.

Köp inte något i onödan.
Rädda klimatet.
Biologisk mångfald!
Kör grönt, tänk på vår miljö!
Inte slänga skräp i naturen.
Var rädd om vår planet!
Inte slänga skräp i naturen.
Rädda planeten.
Mer solenergi.
Renare vatten i haven.
Renare hav.
Var rädd om våra hav!!!

Var snäll mot miljön.
Om vi fortfarande vill ha himlen blå måste vi sluta
släppa ut så mycket avgaser.
Spara på jordens resurser.
Mer träd, mindre koldioxid.
Tänk på klimatet.
Jag önskar att ingen skräpar ner.
Ta hand om miljön så att den kan ta hand om oss!
Hej! Jag tycker att det är dåligt med all plast i
haven. Vad ska vi göra?
Låt barn bli stora.
Soptunnor vid havet överallt.

Vänligen förbjud plastförpackningar och att
ekonomiskt avyttra fossila bränslen helt.
Stå upp för och fatta beslut som möjliggör att
mänskligheten i allt större omfattning kan välja
handlingar som är mer hållbara än de är idag.
Vi, nu levande kan lämna en livsduglig värld till
kommande generationer så som hundra tusentals
generationer gjort före oss. Om vi vill.
”Kalla den Änglamarken eller himlajorden om
du vill. Jorden vi ärvde och lunden den gröna.
Vildrosor, blåklockor, lindblommor och kamomill.
Låt dom få leva de är ju så sköna”. // Evert Taube
Rädda människan.
Vi kan klara oss inom planetens gränser. Det har vi
gjort tidigare.

Plocka upp skräpet.

Våga se verkligheten. Naturlagarna är inte
förhandlingsbara.

Vi vill att himlen ska var blå inte grå.

Kom ner på jorden, det finns inget alternativ.

Ett plastfritt hav.

Sätt ut fler papperskorgar.

Vi måste vara rädd om vår planet så att solen kan
skina.

Jag önskar att klimatet ska bli bättre.

Mer solenergi.
Spara på jordens resurser!
Hindra globala uppvärmningen.
Rena hav i världen.
Träden ger oss liv, ta hand om dem.
Minska flygandet!

Förbättra miljön!
Det borde bli förbjudet att sälja plast.
Gör bättre sopsortering och hjälp miljön! Tack!
Prioritera klimatet för våra barn.
Jag vill att det ska vara mindre klimatförändringar.
Vi vill ha rent i haven.

Stoppa klimatförändringarna. Inga plastpåsar.
Stoppa terrordåd och krig. Stoppa fattigdom.
Gratis kollektivtrafik.
Skräpa inte ner i skogen.
Ta hand om naturen och skräpa inte ner.
Vi vill att klimatförändringarna tas på allvar och att
jämställdhet är en självklarhet.
Jorden är för alla. Glöm inte FN:s globala
hållbarhetsmål, Agenda 2030!

Rädda miljön genom att göra en regel om att man
max får släppa ut ett antal avgaser.
Tänk på miljön.
Rädda klimatet.
Jag vill att våran miljö ska bli bättre. Därför tycker
jag att vi ska återvinna.
Rädda sköldpaddorna.
Rädda naturen och djuren.

Mer miljövänliga bilar!

Rädda miljön.

Ta vara på miljön!

Tänk på miljön!

Satsa på riktigt på miljön och klimatet. Utan
jorden har vi ingenting!

Prioritera klimatet, våra barnbarns framtid!

Bättre miljö.
Miljön räddar inte sig själv.
Tänk på miljön.
Var rädd om vår jord, vi har bara en!
Förbjud fossila bränslen från och med 2030.
Lyssna på Greta! Något måste göras NU!
Stoppa plasterna i haven!
Tänk på att vara snäll mot miljön och naturen!
Sluta förstöra miljön!
Rädda klimatet.
Hjälp naturen den är i nöd.

Bättre klimat.
Hårdare tag mot miljösvineri och korruption.
Se klimatperspektivet i alla beslut!
Stoppa klimatkatastrof - rädda världen!
Ha perspektiv på fem generationer när beslut tas.
Klimatet! Gör något!
Bättre klimat! Bättre klimat!
Jag vill ha bättre klimat.
Jag önskar att man gjorde mer för miljön.
Jag vill att vi ska ta hand om miljön.
Bättre klimat.

Jag vill att klimatet ska bli bättre!

Jag håller med Greta, vi måste göra det nu!

Gör mer för klimatet.

Rädda Östersjön och klimatet!

Bättre miljö.

Högre flygskatt.

Kämpa för miljö och klimat.

Rädda havet.

Snart är försent.

Jag vill att det ska bli lag på att företag inte ska få
släppa ut så mycket utsläpp.

We need to think of the children and to change the
environment in this country.
Tänk efter före!
Bry er om klimatet!
Panten borde höjas rejält. Det är många som inte
tycker det är värt att gå och panta för en krona och
istället bara slänger flaskan i en soptunna eller i
naturen. Tänk på miljön!
Tänk på klimatet.

Nej till fossil och missil - rädda planeten och
mänskligheten.
Blå himlar och hav.
Jag vill att ni ska ta hand om miljön.
Rädda vår planet åt kommande generationer =
investera i pensionsfonderna, i klimatsmarta
verksamheter istället för i producenter av fossila
bränslen.

Inget plast i haven!

Biologisk mångfald räddar liv, ditt och mitt och
hela planeten. Vem räddaren blir vet vi ej, fästing
tätting kossa mossa eller liten hoppetossa, låt det
inte förvåna dig.

Bra miljö!

Rädda vår miljö!

Jag vill att det blir mycket mindre utsläpp!

Gröna skogar och ängar.

Rid mer häst och vagn istället för bil, för miljön!

Rädda Östersjön!

Var rädda om vår planet och klimatet

Rädda planeten nu!

Rädda havet.

Jag önskar att politikerna tänker mer på klimatet.

Rensa haven från all plast och skräp.

Sluta beställa plastsaker.

Bättre miljö.

Att man tänker mer på miljön!!!

Jag vill att Sverige ska ha bättre miljö.

Jag önskar att man ska tänka mer på miljön.

Se till att det blir mycket billigare att åka tåg.

Var rädd om miljön!

Tänk på miljövänliga saker.

Döda inte skogen.

Hållbar utveckling.

Bättre miljö.

Mer miljövänliga saker.

Kärnkraften borde förbjudas! Det är galet att vi
år 2019, när vi är medvetna om konsekvenserna
använder oss av något så farligt - att vi utnyttjar
de billiga fördelarna och lämnar radioaktiva,
livsfarliga ämnen till de nästa generationerna
miljoner år framöver.

Inte slänga saker i havet.

Våra barn ärver inte jorden av oss, vi lånar den av
dem!

Ta hand om naturen lite mer.
For a green world and many flowers.
Rädda miljön.
Släpp ut mindre avgaser

Mindre utsläpp.

Att rädda miljön för våra barnbarn.

Ta bort allt skräp i naturen.

Rädda miljön!

Jag vill att miljön ska bli bättre.

Minska utsläppen på CO2.

Minska utsläppen.

Kan ni tänka mer på miljön och klimatet?

Hej politikerna. Jag tycker man borde bry sig mer
om miljön.

Tänk på miljön.

Rädda djuren och naturen och hela Sverige.
Jag tycker att ni ska försöka få bort allt skräp i
havet.

Snälla, snälla! Rädda jorden!
Jag vill ha ett land utan kol, bensin och olja.
En dag där vi inte åker bil.

Minska utsläppen.

Rädda miljön.

Jag vill att ni ska tänka mer på miljön.

Jag önskar att ni ska fokusera mer på miljön och
klimatet.

Inför koldioxidskatt på flyg.
Tänk på miljön.

Snälla tänk mer på miljön!

Hjälp djuren, var snäll i naturen.

Rädda miljön.

Släpp ut mindre avgaser.

Vi måste tänka på miljön nu!

Klimathotet är verkligt! Sätt det på agendan.

Hej riksdagen, jag vill att vi ska bli av med allt
skräp i naturen.

Satsningar på miljön.
Gör Östersjön levande igen.
Önskar mig modiga, kloka och coola politiker som
vågar trotsa ekonomiska intressen och jobba för
alla arters överlevnad. Inklusive människornas.
Våga fixa klimatet!
Stoppa klimatförändringarna! Följ Greta!
Hej! Jag vill att vi ska få flera miljösäkra saker och
att alla ska bli behandlade bra!

Jag vill ha ett land utan skräp.
Hjälp humlor och bin.
Alla ska ha en bra miljö runt sig.
Klimatet kan inte vänta!
Banna engångsplast!
Rädda miljön för fan!
Ta Greta Thunberg på allvar!

Fler naturreningsdagar!

Mer intresse för att rädda miljön.

Bygg inte för byggandets skull. Tänk på naturen!

Jag vill att ni ska tänka på miljön.

Jag accepterar inte miljön som erbjuds i min
framtid!

Tänk på naturen.

För att bevara korallerna.
Jag vill att ni ska tänka på miljön.
Jag önskar att folk ska bry sig mer om att hålla
naturen ren!

Jag vill att ni ska försöka ha naturen ren i Sverige.
Släpp ut mindre avgaser.
Tänk mer på klimatet.
Jag vill att ni ska tänka på miljön.

Jag vill att ni ska tänka på miljön.

Tänk på miljön!

Jag önskar att de globala målen uppnås så snabbt
som möjligt.

Tänk på klimatet!

Ta tag i klimatfrågan!

Jag vill att ni ska jobba med miljön.

Tänk på naturen.

Ät mindre kött!

Tänk på att återvinna saker!

Mer för klimatet och mer för djur och växter.

Tänk på miljön och cykla eller gå om du kan.

Att det ska bli förbjudet med flygplan.

Att elbilar ska bli billigare så vi inte förstör miljön.

Ta bort all plast.

Jag önskar att elbilar kostar mindre så vi kan spara
på miljön.

Att man ska sluta hugga ner urbefolkningens skog
i Brasilien!

Hårdare straff för nedskräpning.

Ta hand om naturen.

Att man ska sluta med plastsaker.

Fixa naturen! (havet)

Jag vill att ni ska göra något åt miljön.

Rädda miljön.

Rädda miljön.

Ta bättre hand om miljön, t.ex. havet.

Sluta att utrota skogarnas alla djur.

Gör naturen bättre.

Vi ska ändra vårt klimat och sätta ut mer
soptunnor.

Använd mindre bilar för att rädda miljön.

Sluta att utrota skogarnas alla djur!
Tänk på miljön.

Rädda planeten!
Sol vind och vatten, höga berg och djupa hav.

Jag vill hjälpa klimatet mer.

Fokusera på den globala miljön, inte bara för vår
skull, utan för nästa generationer.

Skräpa inte ner i skogen.

Lyssna på Greta och satsa på miljön.

Jag vill att riksdagen ska göra mer för klimatet nu!

Bättre miljö.

Bygg bihotell.

Bort med plast. Papper är bättre.

Höj bensinen och rädda klimatet.

Bättre miljö nu!

Sluta fiska! Fiskarna kommer att bli utrotade!

Bättre klimat! Bättre klimat!

Jag vill bli miljönär.

Tänk på miljön!

Förbättra klimatet, använd inte bensin.
Prioritera klimatet!
Lägg mer pengar på att hjälpa klimatet.
Skydda vår skog!
Kväv fossilindustrin med ulltomtar.
Ha en dag i månaden där ni ska representera ett
annat partis åsikter.
Släpp prestigen. Samarbeta över gränserna.
Gör politiken mjukare.
Det är dags att tänka om, tänka nytt. Vi behöver
ett helt nytt system. Politiken och styret måste
följa samhället. Ett tack till alla politiker som orkar
fortsätta kämpa! Glöm inte ideologin!
Var inte så fega! Våga tänka större!
Politik är ett privilegium, använd rösten du fått!
Att politiker svarar på andra politikers frågor.

Professionella fria kulturskapare är en
förutsättning för ett välmående samhälle. Satsa
på dem!
Den fria konsten måste värnas, konst ska inte
behöva vara lönsam!
Skriv ut kultur på recept - inte bara körsång!
Ta ansvar för framtiden! Hållbarhet!
Publik lönsamhet ska inte vara villkor för
kulturbidrag!
Höj inte pensionsåldern!
Vi vill inte ha något Swexit!
Ge allt konsthantverk mera utrymme “överallt” i
samhället, stad som landsbygd.
Tänk långsiktigt och inte bara fram till nästa val!
När min son, 19 år och förstagångsväljare frågar:
“Mamma, vart ska vi ta vägen efter valet?” och jag
har inget svar för jag vet inte... Då är något väldigt
fel med vårt land!

Ta tag i problemen istället för att ta lätta och
Utjämna klassklyftorna!
kortsiktiga vägar ut. Alla är människor. Jag går i
9:an och har förstått det. Nu är det er tur att förstå! Mer slöjd åt folket!
Samhället som en garnboll, mjukt, lekfullt av
olikheter - ju fler desto bättre!

Global påverkan för att rädda antibiotikan! Vi vill
inte dö i “simpla” infektioner.

Lägg undan prestigen och kom överens.

Mindre djurplågeri.

Minst 2 % av statsbudgeten ska gå till kultur.

Fixa riksdagen, rädda Sverige.

Kultur och demokrati hör ihop! Ett hot mot
kulturen är ett hot mot demokratin. Satsa på
kulturen!

Mindre näthat.
Jag vill att ni sänker skatten.

Stoppa torteringen och massmorden av oskyldiga
djur.
Fortsätt kämpa för Sverige!
Förbjud rökning.

Gör upp bättre handelsavtal.
Sänk skatten.
Behandla tjuvar snällt.

Lös valkampanjen.

Kom ihåg att ha ett kärleksfullt förhållningssätt till
allt och alla när ni tar era beslut.

Hej politiker. Lycka till med att få ordning på
Sverige. Hejdå.

Uppmuntra hållbarhet, resurssmarthet och
långsiktig kvalitet!

Jag är glad att vi har demokrati i Sverige.

Jag vill att alla ska känna sig trygga i Sverige.

Man ska tänka mer på fattiga.

Sträva mot ett jämlikt samhälle!

Att djuren ska få det bättre.

Förebygg nazismen! Skapa jämlikhet och
jämställdhet!

Sätt mer fokus på djurens rättigheter!
Kör inte Brexit i repris!
Sänk så att bensinen inte kostar så mycket.
Ge fattiga en del av skatten.
Jag vill att man ska få rösta även om man fyller 18
efter valet under det året.
Makt till alla.
För alla djur.
Respekt och välvilja att nå samförstånd.
Lyssna på folket.
Legalisera dödshjälp.
Ni måste inse att det finns många sorters
utanförskap i Sverige.

Kom till snabbare konsensus och kompromisser
för att utföra politiken.
Starta en bokcirkel med medlemmar från samtliga
partier. Läs varandras favoritböcker, samtala om
boken över en kopp te. Låt var och en tala till
punkt.
Hämta hem alla skattemiljarder som göms
utomlands!
Demokrati? För mycket ligger utanför folkets insyn
och kontroll.
Tillväxtbegreppet är fel. Transaktioner mellan
människor får hjulen att snurra tillräckligt.
Normalisera antifascism!
Se människan bakom besluten.
Resist, fight, love. All day, every day.

Låt inte kapitalismen styra din hjärna och ditt
hjärta!
Varför är ni barn?
Jag vill ha mer brandmän.
Jag tycker att fattiga familjer och andra ska ha råd
med en bra framtid, sjukvård, kläder, mat och hus.
Jag vill att 2-3 gånger per år så ska alla få ett brev
där de ska skriva på ett belopp att ge.
Tro på andra partier också.
Lycka till att styra landet.
Inga vinster i välfärden.
Mer pengar till kultur.
Utbildning till alla!
Böcker till alla! Ge oss böcker!
Mer resurser till folkbildningen.
Fortsätt kämpa! Miljön, demokratin, barnen,
kulturen, bildningen... håll fanan högt!
Stoppa plågsamma djurförsök.
Stoppa mobbning! Folk blir mobbade för vem dom
är och hur dom är.
Tjena! Jag kan inte skriva det jag vill för att min
lärare kommer att läsa det här. Snälla sätt någon
som kan i makten.
Satsa på folkbildning!
Dubbla kulturbudgeten tack!

Jag tycker inte om något parti men snälla kom med
lite vett i skallen. Förresten, hur många döda är
det som har flytt nu igen? Jag kommer antagligen
få skit på skolan för att jag skrev det jag tyckte
men det var värt det.
Kultur; en näringslösning för själens odling.
Vi behöver mycket mera rättvisa i samhället, från
en som bryr sig.
Skänk pengar till välgörenhet.
Var försvann vår regering?
Konservera mat inte politik.
Rättvisa!
Förbättra vårt samhälle.
Säkerhet.
Fixa Sveriges ekonomi.
Utred alla oetiska och illegala adoptioner från
Chile!
Bort med Rot- och Rutavdrag. De gynnar bara rika.
Ta från de rika och ge till de fattiga - solidaritet!
Anta neutral sambolag för att underlätta för
kollektiv och flersamma.
Rädda kulturskolan!
Skapa en porrfri värld.
Rättvisa!

Nu vill vi ha smarta politiker, tack!
Ge poliser, sjuksköterskor och undersköterskor
bra lön!
Billigare bensin.
Mer kreativitet på äldreboendet.
Flytta AP-pengarna från gas, kol och oljefat till det
som räddar vårt klimat!

Vi vill att NMR och andra terroristorganisationer
förbjuds nu!
Sänk dieselpriset, sänk dieselskatten, högre lön
åt lantbrukarna.
Pengar till bönderna.
Sänk dieselskatten.
Mer skatt till sjukvården och skolan.

Ingen vinst i välfärden!

Låt ingen vara fattig.

Bättre underhåll av järnvägarna!

Jag vill att politikerna samarbetar mer.

Prioritera svensk produktion.

Jag vill att det finns fler fängelser.

Satsa på tåg! Underhåll befintlig järnväg!

Bättre samhälle! Snälla!

Samarbete menas att man inte tjafsar om vem
som gjort vad!

Ta vara på äldre som byggt Sverige.

Jag tycker det är dags att ni vågar ta lite obekväma
beslut som faktiskt leder till något.

Mer parker.
Jag vill vara Otis. Jag vill få vara jag.

Förbjud Nordiska motståndsrörelsen nu!

Vi måste stoppa rasism.

Jag vill att Sverige ska få hårdare straff när det
gäller sexuella trakasserier!

Hopp om en mer mänsklig politik.

Ta bort skatt för pensionärerna.
Till alla! Sluta hacka på de andra partierna och lyft
era egna istället. Att tala illa om andra säger mer
om er än dom. Tro inte på trollen!
Förbjud organiserad rasism och nazism nu!
Minska skatten.
Att det ska bli billigare att åka tåg.

Förbjud rasistiska organisationer.
Sänk dieselskatten.
Sänk skatten.
Jag vill ha ett bra samhälle!
Hårdare straff till brottslingarna.
Sänk bränslepriset!

Sänk bensin- och dieselskatterna.

Värna kulturen!

Sänk priset på bensinen.

Värna demokratins skattkammare - värna
biblioteken!

Mer riktig och genuin förankring istället för ytliga
planer och tomma insatser.

Inse kulturens värde! Rädda biblioteken!

Sänk bränsleskatten.

Jag önskar att pensionärerna får högre lön.

Längre straff för mord.

Mera kultur = mera medmänsklighet.

Störta kapitalismen!

Mer demokrati!

Stärk HBTQ-frågor - kommunalt, regionalt
och nationellt - till exempel som
kompetensutveckling!! Så som Uppsala har
jobbat!

Rädda biblioteken!

Ta vara på biblioteken och tänk på hur viktiga
de är för alla som behöver en plats att studera,
lära sig språk, läsa spännande berättelser och
använda deras resurser.
Kulturen blir ännu viktigare i lågkonjunktur!
EU är bra men inte alltid. Låt inte Sverige
tappa det vi uppnått under många år, som
föräldraledighet, abort mm.
Stoppa artikel 13!
Jag vill att alla politiker ska samarbeta och så vill
jag att det ska bli ett nytt val.

Mer socialism!
Ge tillbaka assistansen till de funktionshindrade.
Slakta mindre djur.
Jag vill att rika människor inte ska få lika mycket
pengar, och att de ska ge till fattiga.
De gamla ska få mer pengar.
Jag önskar att de fattiga ska få mer pengar.
Ge tillbaka assistansen.
Ge mer pengar till biblioteken.
Hjälp alla som behöver pengar.

Aldrig lämna EU.

Hej politikerna, vi vill ta bort rasister.

Att bönder ska få mer pengar.

Mer stöd åt kulturen!

Att det ska vara hårdare straff om man mobbar
någon för sitt utseende.

Inga rasister på våra gator!

Rädda biblioteken!

Återinför förmögenhetsskatten! Inför en
koldioxidkvot för varje svensk.

Rädda bibliotekens viktiga verksamhet!

Alla barn har rätt till en värld utan krig.

Ni måste sluta skylla på varandra.

Hej det är nog för mycket begärt, men jag vill att
det ska bli fred på jorden.

Mer kultur åt folket!
Ge tillbaka våra unga vuxna verksamheter i
Botkyrka!
Hur gör ni för att vi svenska medborgare kan
påverka och att våra förslag inte försvinner på
vägen?
Våga drömma om ett bättre samhälle.
Alla ska ha samma rätt att konsumera och
producera kultur!

Hej, kan ni hjälpa FN och Bris så att jorden blir
bättre.
Försök skaffa fred i andra länder.
Fred på jorden!
Jag önskar att alla utsatta i världen får det bra.
Stoppa kriget.
Få världen jämlik.

Sänk pensionsåldern samt öka tjänstepensionen.

Att alla får stanna i Sverige.

Värna om EU.

Sluta sälja vapen till fattiga länder.

Stäng Bofors.

Hundratals kvinnor fängslas tillsammans med sina
barn som en del av nedslaget i Turkiet. Jag vill att
de ska bli räddade.

Ta från de rika och ge till de fattiga.
Stoppa utbyggnaden av 5G-nätet och utred
eventuella risker ordentligt!
Stoppa vinster i välfärden.
Ta bort artikel 13.
Fred i alla länder!
Jag vill att det ska vara fred på jorden.
Sluta exportera vapen.
Bygg på försvaret.
Jag vill att det ska bli fred på jorden.

Önskar en värld utan krig.
Jag önskar fred på jorden.
Den diktatoriska ledningen i Turkiet! Jag vill att
den dåliga hanteringen ska förändras.
Alla ska få ha ett hem och att man inte ska strunta
i dem!
Undvik krig.
Vi vill inte ha krig i Sverige.
Ej krig i Sverige! Ej kärnkraft!

Jag önskar att vi kan ha fred på jorden.

Jag vill att det ska vara fred på jorden.

Sluta kriga och spara på jorden.

Snälla gör så att det slutar vara krig i Irak.

Fred på jorden!

Fred på jorden, hoppas det blir sant.

Skapa fred! Sprid kärlek! Nu!

Fred på jorden.

Stoppa krigen i världen.

Stoppa kriget så alla får uppleva en värld i frid.

”Krig är ofred, ofrihet är slaveri, okunnighet är
styrka”. George Orwell, 1984

Jag önskar fred på jorden.

Inget krig i Sverige!

Stoppa krigen!

Kan Sverige hålla sig neutral i 200 år till.

Jag önskar att det blev fred på jorden och att vi ska
ta hand om miljön.

Stoppa krig!

Jag önskar fred på jorden.

Aldrig mer krig!

Fred på jorden.

Inget krig i världen!

Jag vill att alla ska sluta kriga.

Stoppa krig!

Jag önskar fred på jorden.

Jag önskar mig fred!

Jag önskar att det blir fred på jorden!

Fred.

Jag önskar att det blir fred på jorden så att alla kan
åka till sitt hemland.

Stoppa kriget!
Jag önskar mig fred!
Jag vill att det ska vara fred i alla länder!
Jag önskar att det blir fred i världen.
Jag önskar att det blir fred på jorden så att alla får
åka till sitt hemland.
Jag önskar att det inte fanns krig i världen.

Gör slut med krig.
Fred på jorden!
Och fred på jorden.
Fred i Norden och på jorden - skriv på
antikärnvapenkonventionen.
Önskar fred på jorden.

Jag vill att det ska bli fred på hela jorden.

Låta feministiska saker bestämma.

Fred till alla.

Min dröm är att tjejer och killar ska få samma lön
om de har samma jobb.

Fred på jorden.

Och fred på jorden!

Hej! Jag vill gärna att ni satsar mer på damfotboll.
Det känns som att killarna får bättre tider och
bättre tränare. Jag är kille men jag tycker att ni ska
satsa mer på damfotbollen.

Att det ska bli fred.

Kvinnor och män är lika värda!

Fred på jorden.

Lika lön för lika arbete!

Jag vill bli forskare och att det inte får bli ett tredje
världskrig.

Att tjejer och killar ska ha lika mycket lön.

Jag önskar att det inte skulle vara krig.

Fred på jorden, inte mobbas!
Fred.
Jag önskar mig att folk inte släpper
dynamitbomber.

Varför får män oftast mer lön än kvinnor?
Lika lön oavsett kön!
Mer hjälp till personer som blivit utsatta för
sexuella trakasserier.

Fred på jorden.

On behalf of women’s rights, we wish strong and
free actions to be taken, hand in hand.

Jag vill att det ska bli fred på jorden.

Lika lön för lika arbete.

Fred på jorden.

Let’s join hands so that 1 000 women and 745
babies in Turkey can be free.

Nej till krigen!
Mer fred på jorden.
Hjälp folk i andra länder.
Lika hög lön mellan killar och tjejer.
Jag önskar en värld med bättre jämställdhet för
kvinnor.
Högre lön till kvinnor. Mer respekt!

Jag vill att kvinnor och män ska få samma lön.
Lika lön för alla kön!
Jag skulle vilja ändra så att tjejer ska tjäna lika
mycket som killar på fotboll.
Lika lön för lika arbete.
Krossa patriarkatet!

Jämställdhet!

Fortsätt kampen för jämställdhet.

Sluta få feminismen till en dålig sak.

Alla ska behandlas lika och bemötas med respekt
oavsett kön!

Where is the fucking equality?
Jämställdhet!
Jämställdhet mellan män och kvinnor.
Kvinnors rättigheter är viktigt.

Tjejer och killar ska få lika mycket lön.
Fixa jämlikheten.
Störta patriarkatet!

Kvinnor och män ska ha lika i lön.

Att man ska bli behandlad likadant oavsett om
man är tjej eller kille.

Lika värde.

Män och kvinnor är lika värda.

Empower women.

Tjejer ska få lika mycket lön som killar.

Tjejer och killar ska få lika mycket i lön inom
samma yrke.

Att killar och tjejer ska få lika mycket lön. Och att
alla är lika mycket värda.

Jag vill att alla ska få samma lön.

Män och kvinnor är lika värda.

Jämställdhet!

Att tjejer ska få lika mycket lön som det motsatta
könet.

Bojkotta länder som inte respekterar flickors och
kvinnors människovärde och rättigheter.

Att killar och tjejer får lika mycket lön.

Jämlikhet.

Att tjejer ska få lika mycket lön som killar.

Mer jämställdhet.

Tjejer och kollar borde få lika mycket lön.

Gubbarna får backa. Tack!

Att tjejerna ska få lika mycket lön som killarna.

Våga säg hen!

Jag vill att kvinnorna får lika mycket lön.

Mer satsning på HBTQI-personer.

Jag vill att tjejer och killar ska få samma lön.

Mer feminister i regeringen!

Att både tjejer och killar får lika mycket lön.

Jag önskar att kvinnor och män ska ha precis
samma rättigheter.

Att killar och tjejer får lika mycket lön.

Sverige har plats för alla som vill bo här.
Snälla sparka inte ut flyktingar ur Sverige.
Stoppa rasismen.
Tänk om det var DITT barn.
Jag vill att Sverige ska vara öppet för allting och för
alla.
Låt de asylsökande stanna!
Jag tycker att man ska ge alla familjer en chans,
om de har flytt hit.

Få bort rasism och nordiska motståndsrörelsen.
Mer invandrare!
Ta in fler folk till Sverige.
Barn på flykt till Sverige ska få ett bra och säkert
hem!
Låt invandrarna får ett jobb.
Alla har rätt att bo i Sverige.
Hej, jag önskar att min kompis ska stanna, för han
ska utvisas.

Jag önskar att alla i min familj kom hit till Sverige.

Vi måste ge personer som flytt från förföljelser på
grund av sexualitet trygghet istället för dumma
frågor! Sluta tvinga HBTQ-personer som söker asyl
bevisa sin identitet.

Förbjud nazistiska och högerextremistiska
manifestationer!

The Swedish government should allow refugees to
stay in their country.

Ge pengar till de fattiga.

Jag vill att flyktingar ska stanna.

Jag vill att Sverige ska bli ett rikt land.

Låt HBTQ-personer stanna i Sverige, var toleranta.

Hej, jag vill gärna att min klasskompis kan få
stanna.

Hjälp fler flyktingar.

När ni ger uppehållstillstånd, tänk på barnen!

Vi vill ha kvar våra vänner.

Hej, jag vill gärna att min klasskompis ska få
stanna i Sverige.

Låt även de unga som inte omfattas av nya
gymnasielagen få stanna. Amnesti!

Låt dom unga ensamkommande asylsökande
stanna i Sverige P.S. Dom är också människor :)

Låt de ensamkommande stanna.

Jag hoppas att få svensk medborgarskap. Snabbt,
snabbt, snabbt!

Uppmuntra och låt oss alla bli delaktiga i
integrationen av nyanlända. Skapa forum där
svenskar kan möta nyanlända och hjälpa dem
med språket och praktiska saker.

Skicka inte hem invandrare om dom inte vill.
Låt de ensamkommande stanna.

Anställ våra invandrare! De är en resurs!

Bättre skolmat.

Human flyktingpolitik.

Ta bort läxorna!

Hej jag önskar att vår klasskompis ska få stanna i
Sverige.

Öppna upp sexual- och relationskunskap till att
inkludera flersamma relationer och perspektiv.

Minska klyftorna i samhället.

Hej! För att minska stressen, läxorna och mängden
icke användbar kunskap skulle jag vilja att man
redan i grundskolan kunde välja en inriktning.

Motverka vi och dom-mentaliteten.
Hej, jag önskar att min kompis ska få stanna kvar i
Sverige.
Tänk på alla flyktingar så att de får bo och gå i
skolan.
Estetiska ämnen obligatoriska på gymnasiet!
Alla skolor ska vara kulturskolor.
Jag tycker att politikerna borde besöka skolorna.
Att killarna i min klass ska sluta ta så mycket
plats!

Bara slöjd hela tisdagen.
Mer pengar till skolor.
Tydligare satsningar på olika slags lärande inom
skola, som kan nå ut till fler elever.
Kortare skoldagar, godare närproducerad mat.
Bättre skolmat.
Tid till barn och ungdomar.
Fler lediga dagar.

En bra utbildning för alla. Börja med de yngsta!

Hej, jag önskar att skolorna får bättre budget.

Fler öppna mötesplatser där barn och unga kan
mötas.

Ge högre lön till lärare så att de vill jobba som
lärare.

Fler vuxna i skolan så att alla barn och ungdomar
får bli sedda.

Alla barn har rätt till näringsrik skolmat. En gång
fick min syster bara pasta och potatis för att all
annan mat var slut!

Jag önskar att när man blir sur så får man gå in i
ett rum och lugna ner sig.
Låt lärare vara lärare!
Mer personal till skolan!
Alla barn får ha rätt att gå i skolan.

Jag vill att alla ska ha lika mycket tillgång till
kunskap.
Alla barn behöver gå till skolan.
Jag önskar mig helvegansk mat i skolor och på
kommunala och statliga arbetsplatser!

Jag vill få skjuts till skolan!

Jag gillar inte långa skoldagar.

Jag vill ha mer tyg till slöjden.
Jag är ledsen för att jag tvingats bli så hård i
bemötandet med elever. Glädjen i att undervisa
försvinner när allt handlar om att hålla ordning.
Skolan måste komma först! /Lärare

Bättre mat i skolorna!

En swimmingpool på skolan!

Konstgräsplan på min skola.

Fler pengar till skolan!

Alla i mellanstadiet ska ha en ipad som kan kan
skriva på.

Godare mat!

Jag vill att skolorna ska få mer resurser.

Jag tycker att skolan borde få mer pengar.
Inför frivillig värnplikt i skolan för yrkesarbetare
som går i pension, integrera generationerna.
Använd “de gamle”! Kunskap, erfarenhet och
frihet.

Vi behöver pengar till skolan!
Mer pengar till skolan!
Mer idrott i skolan.
Att det ska vara kortare skoldagar.

Skolan borde se till så att de barn som idrottar
och som vill satsa på det när de blir stora inte ska
behöva lägga mindre tid till det.

Att vi slutar 13.00.

Ge bättre bidrag till dem som studerar.

Mer fotbollsplaner.

Gör estetiska ämnen till kärnämnen i skolorna.

Att skolgårdarna blir roligare.

Övergå till trådbunden internet i skolorna. Stoppa
5G.

Godis i skolan på fredagarna.

Fler pedagoger per barn i förskolan och skolan!
Mindre grupper!

Att alla barnen ska få gå i skolan.

Utbilda dig!
Bättre gymnastiksalar i Falkenberg!

Fantasin till makten, mera bild i skolan!

Mer idrott i skolan.

Mer lek i skolan!

Mer pengar till skolan.

Mer slöjd i skolan!

Jag vill att alla på skolan får datorer.

Sluta skära ner på de estetiska ämnena i skolan.

Mer fotbollsplaner i Falkenbergs kommun.

Bättre mat till Oxbacken.

Konstgräs på fotbollsplan.

Mer lekplatser på skolgården.

Bättre skolmat.

Att vi får ha våra mobiler på rasterna, snälla!

Jag önskar att vi har mer gungor.

Jag vill ha mer gungor på skolgården.

Mer grejor på skolgården.

Godare mat på Oxbacksskolan/Mariekällskolan i
Södertälje tack!

Jag vill ha mer gungor på skolgården.

Bättre lunch.
Bättre utbildning och info om droger för elever.
Att man får hämta egen mat till skolan, eller att
man får gå till en kiosk.
Ni gör ett jättebra jobb, men jag skulle vilja ha
bättre mat på Mariekällskolan och att vi ska få ha
telefoner på rasten.
Mer idrott i skolan.
Jag vill att alla i campus ska få ha telefonerna i
skolan.

Få ha mobilen i skolan tack.
Alla skolor förtjänar skolgård.
Konstgräs.
Jag vill ha bättre skolmat till Oxbacksskolan då
den inte är bra.
Godare mat i campus Södertälje.
Att vi får ha mobiler i skolan på rasterna.
Mer gungor.
Fler gungor på skolgården.

Skolan ska vara större och bättre.

Bättre skolmat i Oxbacksskolan.

Bättre mat i Oxbacksskolan.

Vi vill ha bättre skolmat i Marikällskolan.

Låt oss använda våra mobiler, tack!

Bättre skolmat.

Fler gungor!

Hej vi vill ha mer lov och längre raster.

Att man får hämta egen mat till skolan, eller att
man får gå till en kiosk.

Att man får använda mobiler.

Hej det är Lucas, en femteklassare i
Oxbacksskolan. Vi önskar oss bättre skolmat, hej
så länge.

Inget mobilförbud!
Mindre läxor, mer god mat.

Mindre snusk på toaletterna.

Mer pengar till skolan!

Bättre skolmat och mer grönsaker i skolan.

Bättre skolor.

Mer skräpmat på skolan.

Jag vill att man ska vara lediga längre.

Mer musiklektioner i skolan.

Jag önskar bättre mat i skolan.

Bättre skolmat.

Alla ska få gå i skolan och lära sig!

Alltså kan ni snälla låta oss ha mobilerna!

Jag önskar att skolan ska vara gratis överallt i
världen!

Mer sång och pianolektioner i skolan och på
fritiden, eller bara när man vill!
Lyssna mer på eleverna!
Mera platser för fritids.
Längre sommarlov.
Godare mat i Oxbacksskolan
Mer skolor.
Bättre mat i skolan.
Mer pengar till skolor och äldreomsorg.
Inga ekonomiska vinster på skolan.

Inför det gamla betygssystemet!
Stärk kreativiteten och värna de praktiska ämnena
i skolan!
Jag vill ha mer slöjd i skolan.
Jag önskar att fritids är gratis.
Att skolan får mer pengar.
Mer pengar till skolan!
Alla barn har rätt att gå i skola.
Bättre skolmat.

Jag önskar bättre mat i skolan.

Mer resurser till bra utbildning för alla, från
förskolan.

Studsmattor på hela skolgården!

Mer god vegetarisk mat i skolan.

Bättre mat i skolan.

Jag önskar mig mer slöjd i skolan.

Nya toaletter på Anneborgskolan, tack.

Jag vill ha mer pengar till skolan.

Jag vill ha en pool på skolan.

Längre sommarlov!

Bättre mat på Anneborgskolan.

Jag vill att skolsköterskorna ska ha bättre verktyg.

4 dagar i skolan 3 dagar helg.

Tacos oftare och längre raster.

Tryggare skolmiljö.

Att man får ha mobilerna på rasterna.

Godare skolmat, mindre fisk.

Längre lunch och raster.

Kan Oxbacksskolan få ha mobiler! Ni gör ett
superbra jobb, kämpa på!

Mer idrott!

Mer engelskaläxor.
Tryggare skolmiljö.
Godare mat.
Mindre fisk och mera pannkaka, tacos och
spagetti. Mer vegetariskt!
Bättre skolmiljö och att alla kan känna sig trygga i
skolan.
Godare mat i skolan.
Alla har rätt att gå i skolan.
Längre sommarlov.
Vi vill ha mera slöjd.
Jag vill ha mer idrott i skolan.
Skulle vi kunna få godare mat.

Mindre skoltid.
Mobil på rasten.
Bättre skolmat.
Godare mat.
Dom som åker långt får mellis.
Längre tid att byta om efter gympan före maten.
Jag vill att när man är på musiken och man pratat
om flöjter, att man inte bara pratar om tvärflöjter
utan också om typ blockflöjt och panflöjt.
Mer taco-dagar.
Låt barnen äta klart .
Lov oftare.
Jag vill ha längre lov.

Mer slöjd och matte.

Man ska få bättre skolmat än i fängelset, dyrare
skolmat.

Lika tillgång till utbildning för alla barn.

Ledig fredag.

Gör skolan statlig.

Längre bild och musik.

Att skolorna blir bättre! Snälla.

Mer slöjd i skolan!

Mer resurser till skola och omsorg!

Vi ska ha närproducerad mat i skolorna.

Lägg mer pengar på att stoppa mobbing.

Mobiler i skolan!

Längre raster! Speciellt på vintern.

Ha ett ämne tidigt där man lär sig saker inför
vuxenlivet, t.ex. mat och städning.

Vi vill ha bättre mat på skolan.
Jag vill inte ha NO om vi inte får göra experiment.
Elevvården är ett måste i skolan. Bygg ut den igen.
Mera pyssel i skolan.
Flera vuxna i skolan.
Längre sommarlov.
Mera slöjd och rörelse i skolan - låt hela barnet
växa!
Måste göras storsatsning på grundskolan.
Uppdatera kursplanen. Alla ämnen!
Inför lärlingssystemet igen.
Ge arbete utbildning.
Vi vill ha mer ledighet.
Jag önskar att Segeltorpsskolan får konstgräs på
fotbollsplanen.

Mer ordning i skolan.
Fler skolutflykter och flera människor som bryr sig
om andra hemlösa djur och människor.
Bättre skolgårdar i dagens skolor. Nu! I vår skola
är vi ganska många så allting är upptaget. Så vi
har inget att göra.
Inga nationella prov, det är mycket press som barn
inte ska ha.
Längre sommarlov.
Bättre lön till lärarna.
Att ha mer rast.
Mer helg - ledigt hela fredagen från skolan.
Önskar att man börjar skolan lite senare, inte åtta
på morgonen, kanske nio, och slutade klockan
två.
Jag vill ha längre raster i skolan.

Mer pengar till skolor!

Jag önskar det var konstgräs i Segeltorpskolan.

Ta bort sovmorgon... kortare dagar.

Längre raster.

Jag vill att vi ska få mindre regler, t.ex. att vi får ha
mobilerna.

Låt mig sova längre.

Jag vill ha mobiler i skolan.
Mer pengar till skolan för att stoppa mobbing.

Längre helg, fler lärare.
Bättre mat i skolan.

Längre sommarlov och fler studiedagar.

Lärare ska få mer lön.

Jag vill att barn får bättre mat i skolan.

Längre sommarlov.

Gör godare mat i skolan.

Jag vill att det ska vara lite fler regler i skolan så
att man inte kan göra vad man vill.

Längre helg!
Mer slöjdtid i skolan.
Mindre prov i Ljungbyhedskolan, eller inga alls.
Bättre lärare.
Ingen sovmorgon, kortare dagar i skolan!
Vi måste stoppa mobbing! Hundratusentals barn
blir mobbade i skolan.

Mer pengar till skolorna. Bättre skolmat.
Jag vill ha längre jullov.
Hej, jag vill ha mer sommarlov.
Jag vill inte byta lärare.
Bättre skolmat.
Längre sommarlov.

Lika tillgång till utbildning för alla barn.

Inga läxor.

Inför mobilfria lektioner.

Mer slöjd.

Mer pengar till skolan.

Mindre skola i Sverige!

Mer rörelse i skolan.

Alla barn ska gå till skola.

Mer slöjd i skolan.

Längre sommarlov.

Minska gruppstorleken i skolan.

Bättre skolmat.

Lägg mer fokus på att lärare skall undervisa, inte
hålla på med papper.

Mer sommarlov.

Mer estetiska moment i skolan.
Inga fler nationella prov, färre skoldagar och
bättre lön för lärare!
Inför årslov: när man är klar i klass fem kan man få
lov ett år om man klarar det bra.

Längre lov.
Alla har rätt till en bra skola!
Längre lov på skolan och bättre skolmat.
Kortare skoldagar och mer fritid.

Bättre skolmat!

Jag vill att Lotta ska få högre lön.

Mer lärare i skolan.

Alla i mellanstadiet ska få en jobbIpad.

Bättre mat och längre lov.

Mer idrott.

Bättre skolmat.

Skolor ska sluta samma tider.

Längre lov.

Att man får mera tid att lära sig.

Korta inte loven!

Vi vill ha glass i matsalen i skolan.

Jag vill ha kortare skoldagar.

Vi vill ha mer vegetariskt i skolan.

HBTQ+personer måste inkluderas i
sexualkunskapen i skolan.

Kulturskolan för alla! Trallalla!

Inför fritidsklubbar i skolor för ökad skolmoral.
Variation inom polisutbildningen!
Ge lärarna mer “makt” - rätten att yttra sig.
Att man ska få åka på semester från skolan.
Alla ska få en bra skolgång.
Längre raster.
Fler lärare.
Mer lärare i skolan.
Jag vill ha längre skoldagar.
Bättre mat till skolor.
Mer pengar åt skolan!
Jag vill att vi ska få ha våra telefoner på skolan.
Jag vill att vi ska få bättre skolmat.

Förbjud mobiltelefoner i skolorna.
Mer idrottslektioner.
Fler idrottslektioner i veckan för barn i skolan!
Meny i skolan.
Mer lov.
Jag vill ha mobilerna i skolan.
Mindre skoldagar.
Mindre matteläxor.
Att få längre lektioner på slöjden.
Min önskan är att alla skolor i Sverige ska få ha
mobiler i skolan.
Jag önskar att vi kan få godare mat i Sörmlands
skolor!
Jag vill att man ska få mindre läxor i skolan!

Ät godis i skolan!

Alla skolor ska kolla på Peppa Pig på måndagar.

Jag önskar att vi ska få ha mobilerna i skolan men
inte på lektionerna.

Vi vill ha mera slöjdtid i skolan.

Jag vill att man får ha mobiler på rasterna.
Jag önskar att vi ska få godis i skolan.
Jag vill ha mer träslöjd.
Jag vill att man ska få rida på idrotten i skolan.
Jag skulle vilja att alla skolor ska få ha mobiler
förutom på lektionerna.
Bättre skolmat.
Jag vill ha bättre mat i skolan.
Aldrig syslöjd eller träslöjd.
Mer läxor i skolan.
Jag vill ha längre sommarlov.

Barnen är framtiden.
Att barnen ska få mer hänsyn.
Var kommer barnen in?
Barn och unga måste få kosta. De är framtiden.
Alla barn har samma rättigheter.
Pennor till alla barn så att alla får rita och lära sig
att skriva.
Barn och ungdomar har också en åsikt.
Inget barn ska behöva leva i fattigdom.
Alla barn ska ha det bra i framtiden!
Barnens rättigheter.

Jag vill ha godare skolmat.

Stötta HBTQ-fritidsgårdar och att ge pengar så fler
HBTQ-fritidsgårdar öppnas.

Förrätt, varmrätt och efterrätt i skolan.

Till barnen!

Förstatliga skolan!

Alla barn ska ha rätt att utöva kultur.

Att få rena toaletter till alla!

Gratis busskort på sommaren.

Statlig skola. Jämlik för alla!

Mer lekplatser!

Att man får ha snacks i skolan.

Prioritera barnen, skolan och miljön!

Jag vill ha nationella prov i slöjden.

Fler böcker till barnen.

Mer idrott i skolan.

Mer parker att leka i.

Fler böcker till barnen.

Mera plats till barn och ungdomar.

Mera fotboll för barn.

Satsa på våra ungdomar! Hjälp dem ut i livet!

”Bry mig om framtida generationer, vad tjänar jag
på det?” / Economic Man

Mer makt åt barnen.

Låt barnen bestämma lite mer, det är ju ändå vår
framtid. Så vi kanske skulle ta och fixa det här
med miljön, tex?
Gör bättre lekparker till barn!
Lämna barnen en bra värld!
Många ungdomar lider av depression, ångest
och självmordstankar och självskadebeteende.
Hjälp är inte alltid lätt att få och allt fler yngre mår
dåligt. Jag vill att barn och ungdomars psykiska
hälsa ska bli bättre.

Alla barn ska få fira sin födelsedag!
Fler lekplatser.
Högre barnbidrag!
Vattenrutschkana till Humlan.
Fler parker och vattenrutschkanor.
Jag vill ha robotar i staden för att rädda oss!
Mer leksaker.

Glöm inte bort barnen. De är vår framtid!

Gratis inträde till alla barn och ungdomar på
badhus i sommar.

Jag vill att vi får fler fotbollsplaner.

Att alla barn ska få glass.

Skapa en porrfri barndom genom ett felfritt
porrskydd i allmänna nätverk.

Att alla barn ska få roligt.

Önskar mycket pengar till barnen, vår framtid.
Spela mer.
Jag vill spela mer.
Stopp för barnäktenskap.
Jag önskar att alla barn ska få 1000 kronor i lön
var tredje månad.
Att det ska vara 12-årsgräns på att köra fyrhjuling
och skoter.

Alla barn ska ha samma rättigheter.
Alla barn ska få en docka.
Be good and smart in the name of the kids!!
Alla barn ska få pyssla och skratta.
Alla barn borde få en Pippi Långstrump-leksak.
Tänk på barnen och vården!
Stärk pojkars och flickors självkänsla och
självförtroende.

Tänk på barnen!
Låt barn vara barn!
Snabbare hjälp och insatser till dysfunktionella
familjer med små barn.
Våra barn är framtiden. Ta hand om dem.
Bemanna parklekarna.
Samma möjligheter för alla barn.
Ta hand om alla barn!
Alla barn ska få lika många möjligheter!
Satsa på våra barn och unga. Mindre barngrupper
på dagis.
Ändra fokus - tänk landsbygd.
Jag önskar att jag och min familj kan få bo kvar i
Norrlands inland. Den möjligheten önskar jag.
Storstaden är inte framtiden. Vi behöver andra
trender.
Hela Sverige ska få leva. Hela!
Folk som bor i stan borde betala mer skatt.
Bussarna ska gå minst två gånger i timmen för
vissas skull!
Lägg mer tid på Gotland.
Jag vill att Stockholm ska få mer poliser.
Bli billigare tunnelbana.
Ett månadskort för kommunaltrafik i hela Sverige!

Gratis kollektivtrafik och växtbaserad mat som
norm!
Jag önskar att det inte ska vara så dyrt att åka tåg
och pendeltåg.
Billigare kollektivtrafik.
Gratis kollektivtrafik.
Mer tåg och oftare! Rusta de linjer vi har innan nya
byggs.
Stoppa våldet i förorterna! Sluta prata om ökad
polisnärvaro och “hårdare tag” - börja lyssna på
de drabbade!
Gör så att bussarna går oftare på Gotland.
Jag vill att det ska vara trottoarer på varje gata!
Håll alltid hastigheten som står på skyltarna på
gatorna du kör på.
Förbjud elsparkcyklarna!
Gratis och smart kollektivtrafik som låter stad och
landsbygd leva!
Städa era städer. Det är skräp överallt, Stockholm
är ett skämt.
Mindre reklam och mer färg i staden.
Gratis kollektivtrafik.
Fler och billigare nattåg till Norrland!
Mindre städer.
Gratis wifi i alla skolbussar.

Mer gratis wifi på fler ställen så att man kan arbeta
även om man inte är hemma.
Att tunnelbanan går oftare till Fruängen.
Hela Sverige måste få möjlighet att leva! Vi
behöver varandra!
Vi vill ha fler övergångsställen i Ramsele.
Blås liv i landsbygden igen!

Bättre boende för ungdomar och folket.
Mer ekonomisk hjälpt till boende så att flera får
möjlighet att gå i skolan.
Alla ska få ett hus att bo i.
Bygg fler hyreslägenheter.
Höj lönen för arbeten som polis och sjukvård.

Ta tillbaka SL-sommarkorten!

Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror för vanliga
löntagare.

Hej vänner, Sverige är större än ni tror.

Alla hemlösa ska få lite mat varenda dag.

Att partierna inte bara kommer till förorter när det
är dags att rösta för valen, sluta utnyttja oss.

Vi har bara ett problem med lägenhet.

Investera mer i socialt utsatta områden.
Ge tillbaka sommar-SL-korten.
Kärlek till landsbygden.
Rädda hyresrätterna, inga ska vara hemlösa.
Bostäder till rimliga hyror till alla!
Att alla ska ha ett hem!
Ge alla människor bra arbetsförhållanden!
Jobb som verkligen behövs borde tjäna mer så fler
vill jobba med det.

Hemlösa ska få bostad.
Jag hoppas ni bygger många lägenheter, för det är
så lång kö.
The only problem that we have is that we have no
house. We need a house and we are not alone.
There is a lot of people that have a problem
getting a house.
Ingen ska behöva vara hemlös, alla ska ha ett
hem!
Jag behöver en stor lägenhet.
Billiga bostäder för vanligt folk!
Att alla hemlösa ska få ett hem.

Jag önskar mig medborgarlön/basinkomst för alla!

Jag vill att det ska byggas fler äldreboenden. Tack!

Medborgarlön för allas lika värde och för miljö och
hälsa.

Alla ska få någonstans att bo!

Mer hyresrätter nu!

Mer hus.

Bygg fler hyresrätter med enklare standard, för
ungdomar!
Jag vill arbeta.
Jag vill ha ett arbete.
Jag vill ha praktik.

Hjälp hemlösa människor!
Forskning visar att ensamhet är lika skadligt
för människan som rökning. Inrätta en
ensamhetsminister! England kan tas som
exempel.

Bygg lägenheter till vanligt folk.

En holistisk syn på människan - vi är både kropp
och själ och om det ena mår dåligt gör det andra
det också.

Låt mig jobba som sjuksköterska.

Bättre sjukhus tack!

Att alla hemlösa ska få ett hem.

Alla har rätt till sjukhus och skolor.

Skulle vara bra om hemlösa fick det bättre! Tack!

Jag vill att ungdomar och barn ska få bättre hälsa
och må bättre psykiskt.

Jag önskar att de hemlösa ska få ett hus, mat och
kläder.
Mer lön till folk - och tjejer och killar ska få lika
mycket lön.
Mer lön till arbetande.

Mer pengar till skolan och sjukvården.
Att vi ska ha en månad utan rökning.
Godis ska vara sockerfritt.

Höj löner för de som tjänar minst.

Mer stöd till funktionshämmade! Ge dem ett
värdigt liv.

Mer lön till räddningstjänsten.

Gör om gör rätt. Fixa LSS-lagen.

Alla ska kunna få jobb.

Ät mindre kött.

Hemlösa ska få mer mat och dricka.

Bättre sjukvård.

Alla ska få ett hem!

Förbjud cigaretter! Eller höj priset med 100 kronor
per paket.

Moderater ska ge pengar till hemlösa.
Alla ska ha ett hem.
Vi behöver mer arbetsplatser.
Lös hemlöshetens problem.

Höj sockerskatten, som i Norge.
Jag vill förbjuda snus och rökning i Sverige.
Jag vill att alla barn ska ha rätt till vaccin.
Nyttigare lördagsgodis.

Ge oss en vettig sjukförsäkring tillbaka!
Förbättra transvården!
Jag drömmer om att alla människor ska behandlas
med kärlek och respekt. Att även vi elöverkänsliga
- vi som blir sjuka av den nya trådlösa tekniken ska ges livsutrymme.
Låt barn och äldre dela sin vardag med varandra.

Lägg mer pengar på sjukvården och bra
gruppboenden.
Sluta sälja cigaretter!
Alla ska ha mat.
Jag vill att Hab-ersättningen blir kvar i Lunds
kommun.

Jag vill att undersköterskor ska få mer pengar.

Människor med ADHD borde få jobba som polis
eller militär. Om de tar medicin.

Uppmana folk till rörelse.

Sjukvården!

Bättre sjukvård.

Bättre hälsa, bättre löner.

Mer lön till dem som räddar liv.

Förbjud vinster i välfärden.

Sjukvård, poliser och brandmän ska få mest lön
för de gör mest nytta.

Tänk på att alla ska må bra.

Gratis mensskydd.
Tack för livmoderhalssprutan!
Stötta sjukpensionärerna. De förtjänar det mer än
någon annan.
Jag vill att vi ska tänka mer på de äldre. Att dom
ska få ha en bra sista tid i livet. Dom ska ha råd att
unna sig själv saker. Dom ska få ett bra avslut och
känna sig älskade.
Att förbjuda: tobak.
Låt sköldkörtelsjuka kunna få NDT utan
licensansökan. Lägg pengarna på bättre värde än
på byråkrati.
Alla ska få ha mat på bordet. Alla ska få god hälsa.
Alla ska få ha tillgång till rent vatten.

Alla ska äta mer vegetariskt.
Gör sjukvården bättre.
Lika tillgång till vård oberoende av vart i landet
man bor.
Bättre sjukvård.
Stoppa utförsäkringarna! Ingen människa blir frisk
och arbetsför av att leva i fattigdom.
Tänk på att vi har både kropp och själ.
Massage och beröring till sjuka människor på
äldreboenden.
Höja lönerna för dem som ger ut mediciner.

Jag vill att det ska finnas en medicin mot cancer
och att man inte ska riskera att dö.
Mer pengar till fritidsaktiviteter. Vi vill röra på oss.
Jag vill att det ska finnas bättre botemedel mot
cancer.
Jag tycker att mer skattepengar ska gå till
sjukvården.
Gratis gymkort till alla under 18 år.
Ingen kö till sjukvård.
Rör inte rätten till personlig assistans!
Fler sjuksköterskor och material.
Mycket pengar till utbrända.
Mer kreativitet på äldreboenden.
Bättre sjukvård.
Jag tycker att garnbollarna ska gå vidare till de
som lider av någon sjukdom, tex cancer - gör
folket glada!
Bättre sjukvård!!
Jag önskar att det vore enklare att få hjälp med
mentala problem. (depression etc)
Om rökning och snus är som droger, varför
förbjuder ni inte det då?
Öppna alla stängda BB och sjukhus.
Gör fan något åt sjukvården!
Vården måste få kosta.

Mindre kö till sjukvård.
Jag önskar vi får bättre sjukvård.
Jag vill att ni gör fler sjukhus.
Lägga mer pengar på att hjälpa de sjuka och
fattiga.
Jag önskar att det kommer ett bättre botemedel
mot cancer.
Bättre transvård.
Billig eller gratis tandvård till alla.
#valfrivård
Vi behöver mer vård.
Det svåra är mer intressant.
Ha tilltro utan tillväxt. Hållbara processer räcker!
Låt garnbollsmattan hänga till allmän beskådan!
Fler broderier som konstverk i offentliga
byggnader!
Jag önskar mer konst åt folket! Mer stöd till små
lokala konstinitiativ!
Ibland behöver man lyssna lite mer.
Allt är inte svart eller vitt. Eller ens grått.
Samla på leenden!
Le ibland!
Varsågod, här får du min fina garnboll!

Jag tycker att barn och vuxna inte ska skippa det
dom tycker är kul bara för att de är rädda för det.
Tillsammans kan vi!
Jag är en glad svensk.
Här får du min garnboll, som jag blev väldigt nöjd
med, varsågod!
Har ni några tankar om A-traktorer?
Ni är coola.
Sluta vara så larviga!
Ta ingen skit!
Tack så mycket!
Somewhere there is a star.
Tack.
Tack så mycket för allting!
A country of dreams where everybody feels equal,
Sweden.
Mer kärlek till alla.
Mat till alla!
Återuppliva lagom så finns det gott om åt alla.
Djupa lugna andetag!
Kakor är gott.
Mer öppenhet och glädje.
Glöm inte att lyssna.

Jag önskar mig ett mjukare samhälle.
Fler borde bry sig om pandorna, det borde bli
hårdare straff om man dödar en panda.
Tänk mänskligt!
Jag önskar framgång.
Lyssna på folket, inför direktdemokrati. Fred,
kärlek och förståelse.
Bort med utanförskapet, framtidstro är nyckeln.
Slöjd är viktigt, fantasin likaså!
Det viktigaste ni kan göra är att motarbeta
utanförskap på alla plan. Människor som upplever
utanförskap och ingen framtidstro är det största
hotet mot ett samhälle som jag vill leva i. Arbeta
med de riktiga orsakerna, inte bara symtomen.
Enkelhet framför komplexitet.
Mer godis åt alla.
Jag vill ha ett badhus.
Möt varandra med ett leende och respektera
oliktänkande.
Skapa mötesplatser där man kan känna
gemenskap och dela erfarenheter. Låt barn,
vuxna, äldre, invandrare ha möjlighet att träffas
naturligt.
Jag vill att politikerna ska försöka att inte bara
tänka på sig själva, att de respekterar vad andra
tycker.

Sluta stötta köttbönder. Inför en vegonorm i
Sverige!
Att alla appar på Appstore ska bli gratis.
Jag vill att det ska komma en svensk Fortnitesida.

Le ibland!
Var glada.
Yttrandefrihet!

Att alla ska fira!

Vi behöver vara lite mer sociala. Vi behöver hjälpa
varandra.

Jag vill att alla pensionärer ska vara rika.

Jag vill ha en bra framtid.

Rättvisan är din broder, freden är din syster,
kampen min fader framtiden är ditt ansvar!

Hjärta!

Tänk på djuren.
Mer poliser och säkerhet.
Ha mer fräknar.
Kämpa på.
Bra klimat och mindre gaser, mindre rasism och
mindre mobbning, bättre mat.
Att man får köra bild vid 15 års ålder.
Allt ska vara gratis.
Bra klimat. Bra skolor. Bra skolgård. Att det inte
blir skogsbränder.

Jag vill att man får godis på lördag.
Allt ska vara gratis.
Alltid gratis godis på lördag.
Lyssna på folket!
Ta bort lagen om att man inte få lägga upp bilder
på andra.
Bra jobbat!
Min röst är hörd.
Jag vill ha gratis lego.
Öppna BR och ge gratis leksaker.

Kämpa på.

Mer chicken nuggets.

Jag vill att alla politiker ska vara rättvisa med alla.

Va en bra vän!

Kämpa på.

Stoppa djurplågeri.

Ett litet leende kan spridas.

Lev yolo!

Smile sometimes.

Rädda djuren i andra länder från turister!

Inget mer djurplågeri.

Sluta plåga och döda djuren!

Lev efter yolo.

Alla ska ha kärlek!

Lycka till och hoppas det går bra.

Mer kultur för alla.

Grattis!

Va snälla!

Mer kreativitet till folket!

Kärlek, rädda folk från krig och hat.

Djurens rättigheter.

Värna om de svaga i samhället!

Lycka till med allt ni gör!

Va positiv!

Lycka till.

Mer åt djurens rätt.

Lycka till och hoppas det går bra.

Satsa på biblioteken!

Förmågan att kunna tänka nytt skiljer den vise från
den ovise.

Satsa på inhemsk (svensk) produktion av ull till
garn och hampa till garn och tyger!

Om... omtanke, tänk om?

Hej jag är Julia, jag önskar mig att få läsa att allt
kommer att bli bättre.

”Det finns tillräckligt för allas behov, men inte för
allas begär”. // M. Gandhi
Livet är ett mirakel. Lev och låt leva.
”Hoppet har två vackra döttrar. Förnuftet och
Modet”. // Augustinus
Det är när du glömmer dig själv som du kan möta
andra.
Cooperation is my nation.
Jag önskar att jag fick en hund.
Uppmuntra all kreativitet med skapande och
fantasi!
Bry er!

Nya lagar bör skapas utifrån mänsklig mångfald,
inte snäva normer.
Jag vill att alla är snälla.
Alla ska vara snälla mot varandra.
Tänk på vargarna.
Allt genast!
Fatta mod!
Alla djur ska ha det bra.
Jag vill att det ska finnas en medicin som gör att
alla kan ha pälsdjur!

Mer bad!

Mindre uteliggare så dom får mer hjälp.

Anpassa äktenskapslagstiftningen så den
innefattar mer än två personer.

Gör det goda hela tiden.

Hej! Ha en bra dag!
Hej! Jag vill bara säga att du är fantastisk.
Va snälla mot varandra!
Va en bra kompis.
Gör tobak olagligt och bensin billigare.
Att ingen bråkar, snälla?!
Sluta med mobbning.

Mer clowner på stan.
Jag önskar att få leva loppan.
Lev låt leva!
Jag önskar att leksakerna i leksaksaffären var
billigare.
Tillsammans hand i hand är allt möjligt. Många
bäckar små - det finns hopp!
Jag vill ha fruktträd i parkerna som alla får äta från.

Solidaritet!

Glöm inte bort vad som är viktigt. Era
grundvärderingar.

Värna människovärdet före pengaintressen.

Jag vill att alla ska få ha det bra!

Fånga dagen.

Tack för att ni finns och engagerar er.

Man ska få köra skoter när man är 11 år.

En fyrhjuling.

Meat no.

Gratis att gå på toa på stan.

Mer slöjd till folket!

Mycket billigare att åka på Gröna Lund.

10 år för skoterkörning.

Jag vill att folk ska sluta äta höns!

Hockeybutiker i hela Sverige med endast
hockeytillbehör.

Vi vill ha D24.

Jag vill att världen inte ska vara så hård och
våldsam.
Jag önskar att Sveriges invånare förstår att Jesus
älskar dem!

Mer kebab.
Tjenare Stefan och gänget!
Spela mer fotboll med varann.

Voi ska inte leva här.

Hoppas du får en fin dag!

Ni är bäst!

Snälla, jag vill ha en fågel, jag har aldrig haft ett
djur. Tack så mycket.

Kanin (natur).
Hej! Jag önskar att jag blir en mästerklättare när
jag blir stor!

Jag önskar att jag får flyga.
Ni ska sända mer fotbollskanaler på tv.

Jag vill ha en simhall nära mitt hem.

Det ska finnas fler poliser.

Särö Montesoriskola vill ha en hund. Tack för att ni
läser det här.

Djuren borde behandlas bättre.

Tack för att ni hjälper oss till ett bra samhälle!
Inga plågsamma djurförsök.
Jag önskar att ni kan komma till Särö
Montesoriskola.
Vi måste (iallafall försöka) åka mer kollektivt, tex
buss, spårvagn och cykel.
Stoppa djurplågeri och djurförsök.
En ny ishall i Kungsbacka.
Du är bäst!
Köp hit datorer.
Stoppa plågsamma djurförsök.
Större fotbollsarenor i Sverige! Det ska vara
Tottenhamkvalitet!
Jag tycker den här mattan ska gå vidare till de
fattiga som fryser och behöver den.
Mindre användning av datorer.

Hjälp djuren och lägg ner zoo.
Ni är bara så bra!
Rädda internet.
Mindre kidnappningar i världen!
Mer meningsfullhet.
Höj hastigheten på A-traktor till 50 km/h!
Stoppa mobbingen!
Mer pengar.
Ni är bäst!
Jag tycker ni sköter Sverige bra.
Mer fotboll för alla.
Rädda internet!
Jag vill att djur ska må bättre.
Vi är jätteglada över att vi i Sverige har er! Ni gör
ett bra jobb!

Va snälla mot alla.

Jag vill att alla ska vara glada.

Ni är så bra, tack!

Att jag blir ihop med någon.

Mindre snack om det som redan hänt och mer
snack om framtiden!

Mer godis till påsk.

Jag hoppas du existerar!
Gör en bra framtid till alla!
Att alla får säga vad de tycker.
Jag vill att det ska finnas fler hundar.
Vi får konstgräs.
Mer pengar till idrottsföreningen.
Jag vill ha billigare mat.
Bättre wifi i världen.
Vuxna ska få mer pengar.
Samarbeta!
Klappa katt.
Jag vill ha mer matcher i fotboll.
Alla ska ha godis.
Alla ska få mat och rent vatten.
Håkan Hellström i riksdagen.

Mer tivoli i stan.
Jag önskar att jag fick mer påskgodis.
Jag önskar mig en katt och en kanin.
Jag vill att det ska regna godis.
Mer helger.
Jag önskar mig en cykel och en kanin.
Jag önskar mig en fotboll.
Mindre påskgodis.
Att få bra wifi.
Höj lönen och släpp djuren fria från zoo!
Alla ska med!
Inte köpa nya saker på natten!
Äta godis varje dag.
Försök vara vänlig.
Producera mer bullar.

Alla ska ha godis.

Kan vi inte ha ett kalas och vara snälla mot
varandra?

Lyssna!

Alla ska va glada.

Döda inte djur.

Jag önskar mig en stor hund.

Jag vill att man får köra 100 med en EU-moped.

Jag behöver min päls för att hålla mig varm.

Hej jag önskar att det snöar.

Jag önskar mig en häst!

Gör mig till fotbollsspelare.

Jag önskar att jag blir känd.

Bränder.

Lycka till med ert fortsatta arbete, vi önskar er mod att fatta
kloka beslut i framtiden. Håll fantasin levande!
Vänliga hälsningar från Gerillaslöjdsfestivalen
(www.gerillaslojdsfestivalen.se)

