
Partiledare för KRÄLDJURSPARTIET:

 

 
Viktigaste frågan? 
I kräldjurspartiet bor vi på väldigt olika 
sätt, på marken, i träden, i floder... 
Därför tycker vi att det är viktigt att 
det finns ställen för alla att bo på. 
 
 

 

Nilkrokodilen som  
partiledare 
- Jag vet att många kanske är lite 
rädda för oss reptiler. Därför är jag 
noga med att möta alla med ett 
stort smil!

Jag är noga med att  

möta alla med ett  

stort smil. 

”
”

RÖSTA PÅ  

NILKROKODILEN



Partiledare för VALARNA:

Sill, sill, krill i dill... 

makrill  

 
 

Viktigaste frågan? 
För vårt parti är havet det viktigaste. 
Vi skulle vilja ha ett hav med mycket 
av alla slags fiskar...krill, sill och makrill 
gillar vi! 

Späckhuggaren som  
partiledare 
- Jag vill att alla ska hänga med, 
därför sjunger jag de andra späck-
huggarnas namn. Man kanske inte 
kan tro det men jag är faktiskt en 
hejjare på att sjunga. Det är så jag 
kallar på mina kompisar. 

”
RÖSTA PÅ  

SPÄCKHUGGAREN

”



Toppkandidat för FISKPARTIET:

Många av oss simmar 

mot strömmen för det  

vi vill kämpa för  

”
”

RÖSTA PÅ  

OCEANHAJEN

 
 
Viktigaste frågan? 
En av våra viktigaste frågor är havets 
framtid. Valpartiet är inga kompisar till 
oss egentligen, det slutar ofta med 
att de äter upp oss. Ändå driver vi 
en  gemensam kampanj mot nedskräp-
ning av haven. Är något viktigt måste 
man ju samarbeta! 

 
Oceanhajen som  
partiledare 
- Det är jag oceanhajen som är fisk-
partiets ansikte utåt. Blåsfisken som 
egentligen är vår ordförande blir alltid 
så nervös då han ska försöka hålla 
ordning på allt att han bara blåser 
upp sig och börjar bubbla.



Fri läggdags för alla! 

...ingen ska väl behöva  

gå och lägga sig innan  

solen gått upp? 

 
 
Viktigaste frågan? 
Vi tycker man ska vara fri att flyga 
vart man vill när man vill! Detta är 
en fråga som speciellt engagerar vår 
toppkandidat från flyttfågelgruppen, 
tornseglaren. 
 
 

Berguven som  
partiledare 
- Jag, berguven är relativt ny som för-
stekvittrare i partiet. Vår tidigare  
ledare, papegojan fick sparken, det 
blev bara bla, bla, bla men inget hände!

Förstekvittrare i FÅGELPARTIET:

”
RÖSTA PÅ  

BERGUVEN

”



 
 
Viktigaste frågan? 
Ensamvarg stämmer verkligen inte in 
på oss vargar! Vi tycker tvärtom att 
att vara många är det bästa. Vi vargar 
gillar att hålla ihop. Därför tycker vi 
att man ska avskaffa all mobbing. 
 
 

Vargen som  
partiledare 
- Som flockledare måste jag se till 
att vi håller ihop. Därför har vi blivit 
himla bra på att prata med varandra. 
Vi tar till alla hjälpmedel! Ibland kan 
det säkert likna charader. När vi inte 
ylar, viftar vi på svansen, vickar på 
öronen, intar olika poser eller  
grimaserar för att säga något.

Partiledare för ROVDJURSPARTIET:

Håll ihop, vi  

behöver varandra  ”
RÖSTA PÅ  

VARGEN

”



 
 

Viktigaste frågan? 
Vi är riktiga doldisar och gillar det!  
Vi tycker inte man behöver synas eller 
höras för att vara bra. Vi småkryp har 
superviktiga uppgifter men det vi gör 
syns inte alltid. Vi tror att alla är bra 
på något, och allt är lika viktigt!      
 
 

Daggmasken som  
partiledare 
- Jag, daggmasken, är språkrör för 
småkrypspartiet. Det kan hända att 
vi är små, men vi är inte obetydliga! 
Utan oss småkryp skulle världen inte 
vara lika rolig. Vi pollinerar fruktträden 
så du kan äta äpplen, vi tillverkar 
honung till ditt te och ser till att dina 
morötter har jord att växa i. 

Språkrör för SMÅKRYPEN:

För oss är det viktigt  

att alla får rösta,  

också de som är små ”
RÖSTA PÅ  

DAGGMASKEN

”


