
أصدقاء املناخ

يحتاج املجتمع إىل عملية تحديث. وهو يحتاج إىل سياسة جديدة 

يك يستطيع مواجهة التحديات املستقبلية. تقف السويد أمام 

امتحانات كبرية تتعلق باملناخ واالقتصاد والعمل. لدى حزب البيئة 

سياسة الجتياز هذه االمتحانات. إن القيام بتحّول أخرض ميكن أن 

يحافظ عىل املناخ، ويجعل املجتمع أكرث حداثة، ويقدم املزيد من 

ن  ن إيكولوجي وتحسُّ فرص العمل والرفاهية. إنه تحّول نحو تحسُّ

اقتصادي. 

يجب عىل السويد أن تأخذ مسؤولية املناخ عىل عاتقها. والدول 

التي لديها الجرأة عىل أن تتصدى لهذه املسؤولية سوف تكون 

رائدة يف العامل. أما تلك التي تنتظر حتى النهاية فسوف تعاين 

من تأخر كبري يف االقتصاد ويف النمو. ميكن لبلدنا أن تستلم زمام 

القيادة يف العمل املناخي. ويريد حزب البيئة أن يقوم باستثامرات 

كبرية يف مجال البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة. إن من شأن 

اإلجراءات الخرضاء أن توفر املزيد من فرص العمل وتحدث منواً 

مستداماً، كام أنها ستحّد من التغريات املناخية.

 يجب أن نجني مثار العيش بأسلوب يحافظ عىل املناخ. 

ولكل إنسان دور مؤثر. كل إنسان مهم، وهناك حاجة يك يقوم 

املزيد من الناس بإجراءات مفيدة للمناخ. إن العيش بأسلوب 

مستدام ال يعني بالرضورة أن يقدم املرء تضحيات؛ فالحلول 

موجودة يف أيدينا. وكل ما نحتاج إليه هو وجود سياسة تطبق 

هذه الحلول. يريد حزب البيئة أن يبني مجتمعاً تكون فيه 

الخيارات التي تحافظ عىل املناخ أبسط وأقل تكلفة.

السياسة الخرضاء توفر فرص العمل

ستكون األعامل يف املستقبل أعامالً خرضاء. والكثري من األعامل 

الجديدة ستكون ذات عالقة باملناخ. إن االستثامرات يف السكك 

الحديدية وقطارات الرتامواي ومسارات الدراجات الهوائية ستوفر 

املزيد من فرص العمل. كام أن الرتكيز عىل االستفادة من طاقة 

الريح وطاقة األمواج والشمس وتفعيل الطاقة سيوفر أعامالً جديدة. 

إن زيادة الطموحات املناخية هو الحّل ملشاكل التغريات املناخية 

والبطالة عن العمل والركود االقتصادي.

يتمتع املقاولون بأهمية خاصة يف تطوير املجتمع. فهم غالباً ما 

يبدعون أفكاراً جديدة وينرشون االهتامم بالبيئة والشعور باملسؤولية 

االجتامعية. وهذا ما يريد حزب البيئة أن يشجع عليه. يجب أن 

يكون األمر أسهل وأكرث أماناً وأقّل مخاطرة عىل أصحاب الرشكات. 

ويف هذه الحالة يتجرأ املزيد من الناس عىل تحقيق رؤاهم. وعندئذ 

ميكن للرشكات الصغرية أن تنمو. وستكسب السويد من جراء ذلك.

لقد آن األوان يك نتخىل عن مجتمع االستهالك الرسيع. ويريد 

حزب البيئة أن يشجع عىل االستهالك املستدام من خالل تخفيض 

 رضيبة القيمة املضافة »moms« عىل الخدمات. يجب أن يكون

  تصليح األعطال أرخص من رشاء الجديد. وبذلك تزداد فرص العمل

ضمن قطاع الخدمات. إن التحّول األخرض هو عملية ذكية ومربحة، 

ولكنه يتطلب وجود أناس لديهم الجرأة عىل التفكري بطريقة جديدة. 

حزب البيئة لديه هذه الجرأة.

األمان هو الحرية

إن وجود أناس يعملون هو رشط أسايس للرفاهية. ولكن الرفاهية 

التي ال تساعد من ليس لديهم عمل أو ال يستطيعون أن يعملوا 

ليست جديرة بأن تسمى رفاهية. والناس يتحملون املسؤولية 

 بعضهم تجاه بعض. وزيادة األمان تقلل من العزلة وتزيد من 

قوة السويد بأكملها. إن نظام األمان املتداعي يحتاج إىل إصالح.

لطاملا أن الناس ميرضون فهم بحاجة إىل الحصول عىل التعويض 

املريض. وكل من ليس لديهم عمل يجب أن يشملهم التأمني ضد 

البطالة عن العمل. يجب عىل املجتمع أن يقدم املساعدة التي 

يحتاج الفرد إليها، كإعادة التأهيل والتعليم مثالً. لن يصبح الناس 

 بصحة أفضل لو أنهم أصبحوا أكرث فقراً، ولن تزداد فرص العمل 

لو أن الناس أصبحوا أكرث فقراً.
يريد حزب البيئة أن نعيش يف مجتمع يسمح باختالف الناس. 

واألشخاص الذين أصابهم الفشل يجب أن يحصلوا عىل فرصة حقيقية 

يك يستعيدوا قواهم. األمان هو الحرية. من شأن األمان أن يجعل املزيد 

من الناس يتجرأون عىل اختبار أفكار جديدة. ويحتاج املجتمع إىل أفكار 

يك يتطور نحو األفضل. وتهدف أفكار حزب البيئة إىل املزيد من املساواة 

بني الجنسني واملزيد من اإلنسانية والحّد من التمييز.

لصوتك قيمة

ال ميكن حّل مشكالت اليوم بحلول األمس. إن القيام بتحّول أخرض 

ينقذ املناخ ويوفر املزيد من فرص العمل ويحّسن االقتصاد. ويُعترب 

حزب البيئة قوة يُحسب لها حساب، وكلام ازداد عددنا ازدادت قوتنا. 

ميكنك أن تصبح عضواً يف حزب البيئة من خالل الدفع عرب 

الرسائل القصرية )إس إم إس/SMS(. أرسل إىل الرقم 72456 

 ååååmmddxxxx mpmedl :رسالة )إس إم إس( التالية 

)استبدل الحروف ååååmmddxxxx برقمك الشخيص( التكلفة: 

50 كرونة + رسم اإلرسال.
نحتاج إىل رقمك الشخيص يك نعرف من أنت. أرسل لنا أيضاً 

رسالة عرب الربيد اإللكرتوين ليك نتمكن من التواصل معك بسهولة.

ميكنك أيضاً أن تصبح عضواً من خالل الدفع بواسطة البطاقة 

 املرصفية أو من خالل طلب بطاقة الدفع. للدفع بواسطة 

 البطاقة املرصفية أو لطلب بطاقة الدفع، أدخل إىل املوقع:

www.mp.se/blimedlem. كام ميكنك أيضاً أن تتصل بنا عىل 
الهاتف رقم: 50 224 545-08. اتصل بحزب البيئة من خالل زيارة 

املوقع: www.mp.se، أو االتصال بالرقم: 00 20 020-94.
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 لو أتيح لك أن تختار كيف سيكون العامل، فلرمبا اخرتته أخرض اللون.

  قد يكون أحدث وأكرث إنسانية وأكرث رفقاً بالبيئة. وقد تختار حرية 

 الفرد والنمو املستدام والضامن االجتامعي. ميكنك أن تختار. 

 يف شهر سبتمرب/ أيلول القادم ستجري االنتخابات الربملانية. ويريد 

 حزب البيئة أن يحدث تحواّلً أخرض يف املجتمع بأكمله. وهذا هو 
أفضل ما ميكن فعله من أجل السويد.

 يستطيع اختيارك أن يساهم يف وجود نفوذ أخرض قوي 

يف حكومة جديدة.
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