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31. سياسة مناخية عاملية فعالة

يجب خفض انبعاثات الغازات التي تؤثر 

عىل املناخ يف العامل. نريد أن نعمل عىل 

املستوى العاملي يك نلغي كل الدعم 

الحكومي للفحم والنفط والطاقة النووية. 

نريد استحداث رسوم بيئية عىل الوقود 

األحفوري ضمن املالحة الجوية والبحرية 

الدولية من أجل دفع تكاليف اإلجراءات 

املناخية يف البلدان الفقرية. يجب زيادة 

الدعم الدويل لإلجراءات املناخية يف البلدان 

النامية.

32. مكافحة الفقر

نريد أن نعمل من أجل تجارة حرة تعطي 

املزيد من االهتامم الحتياجات الدول 

 الفقرية. يجب أن يكون مستوى املعونة 

التي تقدمها السويد ما ال يقل عن 1% من 

إجاميل الدخل القومي. يجب أن تعمل 

السويد كيال تقع الدول الفقرية يف فخ 

الديون وإلعفائها من الديون غري الرشعية. 

 يجب أن تكون مكافحة الفقر أمراً مركزياً 

 يف السياسة الخارجية والداخلية ويف 

سياسة املعونات.

 من املمكن وجود 
عامل عادل ومستدام

33. إلغاء تصدير األسلحة

 نريد إلغاء تصدير األسلحة. والخطوة 

 األوىل نحو هذا الهدف هي تشديد 

األنظمة املتعلقة بتصدير األسلحة 

السويدية. من غري املقبول أن يجري تصدير 

األسلحة السويدية إىل بلدان تخرق حقوق 

اإلنسان. ونرفض استثامر العديد من 

املليارات من أجل تصنيع نسخة جديدة 

معدلة من طائرات )ياس(. يجب أن تبقى 

السويد خارج حلف الناتو. ويجب زيادة 

الجهود املبذولة من أجل السالم يف العامل. 

ونريد أيضاً منع تصنيع األلغام والقنابل 

العنقودية يف السويد.

 34. منع اإلفراط يف صيد األسامك 

يف بحارنا

يجب إلغاء كل الدعم الحكومي الذي يسهم 

يف اإلفراط يف صيد األسامك. يجب حامية 

سمك القّد وغريه من أنواع السمك يف بحارنا 

ومنع صيدها إذا كانت أعدادها تقع دون 

املستوى املطلوب للحفاظ عليها. يجب 

التشدد ضد كل أنواع صيد السمك غري 

القانوين. كام يجب علينا أيضاً أن نعيد النظر 

يف السياسة التجارية من أجل الحّد من 

اإلفراط يف صيد األسامك يف البحار األخرى 

حول العامل.

 35. احرتام حقوق اإلنسان 

يف سياسة اللجوء

نريد أن نوفر املزيد من الطرق القانونية 

للهجرة إىل االتحاد األورويب. ونحن بحاجة 

إىل سياسة لجوء أكرث إنسانية. لطاملا كانت 

هناك نواقص يف عملية الهجرة السويدية، 

لذلك نريد أن نصدر عفواً عن الالجئني 

الذين ليس لديهم أوراق. يجب أن تحتل 

مصلحة الطفل مركز الصدارة عند دراسة 

قضايا اللجوء. ويجب أن يكون لالجئني 

الذين ليس لديهم أوراق حق يف الرعاية 

واملدارس.

36. ال لوحدة النقد األوروبية

نريد أن تحافظ السويد عىل عملتها وأال 

 .)EMU( تنضم إىل وحدة النقد األوروبية

يجب أن يصبح االتحاد األورويب أكرث 

دميقراطية وأقل مركزية. يجب أال يكون 

لدى االتحاد األورويب دفاع مشرتك.



 24. املساواة بني الجنسني 

يف األرسة والرشكة

يتمتع كال الوالدين بحق البقاء مع أطفالهم 

يف البيت، كام يحق للطفل أن يتواجد مع 

كال والديه. نريد أن نقسم تأمني الوالدين 

إىل ثالثة أقسام ليصبح بوسع األب واألم أن 

يحصل كل منهام عىل قسم من التأمني ومن 

ثم ميكنهام اختيار الترصف بالجزء الثالث 

حسب رغبتهام. وهذا يزيد من إمكانية 

تحقيق املساواة بني األبوين. نريد استحداث 

قانون بشأن إدخال نظام الحصة النسبية 

يف مجالس إدارة الرشكات املسجلة يف سوق 

البورصة ورشكات القطاع العام.

25. حرمة النساء تعني الحرية

 نريد أن نزيد املوارد لعمل خفارات 

النساء من أجل الحفاظ عىل حرمة النساء. 

يجب أن تتسم معاملة النظام القضايئ 

بالخربة واالحرتام. ويجب تشديد الترشيعات 

 املتعلقة باالغتصاب من أجل الحفاظ 

عىل الحرمة الجنسية. يجب اعتبار األطفال 

الذين يشهدون العنف كضحايا للجرائم. 

 والذين تصدر بحقهم أحكام قضائية 

بسبب الرضب يجب أن يخضعوا للعالج. 

كام يجب أيضاً تسليط الضوء عىل العنف 

ضد الرجال والعنف يف العالقات املثلية. 

هناك حاجة ملزيد من املوارد من أجل 

مكافحة الدعارة واالتجار بالبرش.

الحرية تزداد يف املجتمع الذي 
 تسوده املساواة

26. حقوق متساوية للجميع

 يجب تشديد قانون مكافحة التمييز. 

 نريد أن نعزز املساواة يف الحقوق 

 يف الرشكات والسلطات. ويجب دعم 

مكاتب مكافحة التمييز املحلية. نريد 

أن نتابع العمل من أجل حقوق املثليني 

 وثنائيي امليول الجنسية واملتحولني. 

يجب تكثيف العمل من أجل مكافحة 

جرائم الكراهية. يجب أن يحصل كل الناس 

عىل فرصة املشاركة التامة. نريد مبوجب 

القانون أن يتم تصنيف عدم إمكانية تنقل 

املعاقني أينام شاؤوا عىل أنه متييز.

27. التعلم باللغة األم

إحدى أكرث الطرق فعالية يف تحسني النتائج 

الدراسية عندما يكون لدى الطفل لغة أم 

أخرى غري اللغة السويدية هي الرتكيز عىل 

تعليم اللغة األم. نريد أن نوسع حق تعلم 

اللغة األم يك يشمل كل مراحل املدرسة 

األساسية. كام نريد أيضاً أن نزيد من تعليم 

بعض املواد باللغة األم.

28. التعليم والعمل للوافدين الجدد

يجب أن يتمكن الوافدون الجدد من تعلم 

اللغة السويدية برسعة وأن تتم معادلة 

شهاداتهم أو إمتام دراستهم والحصول عىل 

عمل. نريد أن نجمع ما بني دراسة اللغة 

السويدية والتدريب العميل. ونريد رفع 

مستوى تعليم اللغة السويدية كلغة ثانية. 

كام نريد أن تقدم الجامعات واملعاهد 

العليا دورات تعليمية يف اللغة السويدية 

للحاصلني عىل تعليم أكادميي من القادمني 

إىل السويد.

29. الحفاظ عىل حق الخصوصية

أصبحت خصوصية الناس محدودة يف أماكن 

كثرية يف املجتمع. نريد أن نشدد القوانني 

عند منح تراخيص كامريات املراقبة بحيث 

تؤخذ الحرية الفردية خاصة بعني االعتبار. 

 يجب أال يكون بإمكان الدولة أن تسجل 

 كل تحركات مستخدمي شبكة اإلنرتنت 

يف السويد. ونريد إلغاء قانون التنصت 

.)FRA( ومراقبة حركة اإلنرتنت

 30. حرية اإلنرتنت وتوازن 

يف حق النرش

نريد الحفاظ عىل سيادة القانون 

واالستقاللية عىل شبكة اإلنرتنت من 

خالل تعديل قانون حامية ملكية النرش 

عىل اإلنرتنت )IPRED(. ونريد تحديث 

حق النرش وإلغاء تجريم تحميل امللفات 

لالستخدام الخاص. إن حيادية شبكة 

اإلنرتنت مبدأ هام ويجب الحفاظ عليه.



17. يجب أال يبقى أحد بدون تأمني

يجب عىل التأمينات الصحية اآلمنة 

 والحديثة أن تشمل الجميع. نريد أن 

 يكون باإلمكان تقديم النقدية املرضية 

لطاملا أن املرء مريض، ونريد إلغاء الحّد 

األقىص يف التأمني الصحي. إن مسؤولية 

 املجتمع يف إعادة التأهيل الفعال أمر 

يف غاية األهمية. يجب عىل تأمني البطالة 

العام أن يشمل الجميع.

18. دوام عمل أقرص

نريد تقليل ساعات العمل العادية إىل 35 

ساعة باألسبوع يك نوفر للناس املزيد من 

الوقت ونوفر لهم حياة ذات جودة أفضل. 

 وكخطوة أوىل نريد أن نستحدث دعامً 

لآلباء واألمهات الذين لديهم أطفال صغار 

يك يقللوا من دوام عملهم وأن نعمل من 

جديد بنظام إجازة العام الواحد. نريد أن 

 نفسح املجال لسن التقاعد األكرث مرونة 

وأن نوفر إمكانيات جيدة لتقليل دوام 

العمل عندما يقرتب املرء من سن التقاعد.

19. التعددية يف املدارس

من حق األطفال أن يحصلوا يف املدرسة عىل 

األدوات التي يحتاجونها يف حياتهم. يجب 

أن يحصل األهايل واألطفال عىل إمكانيات 

جيدة للتأثري عىل التعليم وأن يستطيعوا 

اختيار األسلوب الرتبوي الذي يتناسب 

مع الطفل. يجب أن يحظى كل األطفال 

باالهتامم، وأن ميضوا بعضاً من الوقت 

 زيادة الجودة يف الرفاهية، 
االستثامر يف التعليم

مع الكبار يف املدرسة والحضانة. لذلك 

يجب تحسني الجودة يف الحضانة واملدرسة 

 األساسية يف السويد. يجب أن نزيد من 

 عدد املعلمني ونقلل من عدد األطفال 

 يف املجموعات وأن نزيد من أوقات 

 التعليم املدرجة يف الربامج. 

نريد أن نحرص عىل تعددية املدارس 

واألساليب الرتبوية والتوجهات التعليمية. 

نريد تعزيز الدميقراطية بني الطالب وأن 

نكرس الجهود عىل الرعاية الصحية للتالميذ.

20. األطفال يجب أن يعيشوا 

طفولتهم

ينبغي أن تكون الطفولة املفعمة باللعب 

واألمان من حق كل الناس. إن املجتمع 

الجيد لألطفال هو مجتمع جيد للجميع. 

نريد أن نعزز حقوق الطفل وأن ندمج 

معاهدة الطفل يف القانون السويدي.

21. الرعاية الوقائية

 طريقة العمل الوقائية واملحافظة 

عىل الصحة يجب أن تسود يف كل جهات 

الرعاية والعناية. يجب أن تتمتع الرعاية 

باملساواة وأن تكون مبتناول املواطنني. 

ويجب أن تتسم بروح العمل الجامعي 

وبخربات واسعة طبياً ونفسياً. هناك حاجة 

لبذل جهود خاصة من أجل الحّد من 

االعتالل النفيس وتحسني رعاية املسنني. 

يجب التشديد عىل الرقابة والتدقيق من 

أجل الحّد من سوء استخدام العقاقري.

22. الطعام الجيد

نريد أن نزيد من جودة الطعام من أجل 

تحسني الوجبات يف املدارس ويف رعاية 

املسنني ويف املستشفيات. يجب أن يحصل 

األطفال واملسنون واملرىض عىل طعام طازج 

مطهو من املطابخ املحلية يف املدارس 

ودور رعاية املسنني واملستشفيات بدالً من 

الطعام الذي يجري نقله من أماكن بعيده 

وتسخينه. يجب أن نسعى يف مناقصات 

الرشاء من أجل الحصول عىل مواد أولية 

إيكولوجية وطعام منتج محلياً، ولذلك يجب 

إعادة النظر بقانون املناقصات العامة من 

أجل فسح املجال أمام تشجيع املشرتيات 

املحلية. إن الطعام الجيد والغني باألغذية 

هو جزء طبيعي من الرفاهية.

23. تعزيز معاهد التعليم العايل 

وزيادة السلفة الدراسية املركبة

إن نظام التعليم أمر أسايس يف مجتمع 

املعرفة الحديث. ويجب رفع مستوى 

الجودة يف املعاهد العليا وإعطاء الطالب 

املزيد من أوقات املعلمني والرتكيز أكرث عىل 

األساليب التعليمية الجيدة. نريد أن نعطي 

الناس فرص جديدة يف الحياة وأن نسهل 

األمور الدراسية يف كافة مراحل الحياة. 

لذلك نريد أن نزيد النقدية الدراسية وأن 

نحّسن شبكة األمان االجتامعي للطالب. 

يجب تعزيز التعاون بني الجامعات/املعاهد 

العليا والقطاع الصناعي والتجاري.



 10. الزراعة مع أخذ الحيوانات 

بعني االعتبار

يجب الحّد من استخدام مواد املكافحة 

الكيميائية والسامد التجاري. يجب تعزيز 

حامية الحيوانات، ونريد أن مننع مزارع 

الحيوانات ذات الفرو. يجب حامية 

الرتبة الجيدة. ونريد أن نجعل الزراعة 

املستدامة إيكولوجياً أمراً مربحاً. يجب أن 

تصبح السويد رائدة يف مجال الصناعات 

الخرضاء، كالسياحة اإليكولوجية وتغنية 

املواد الغذائية عىل مستوى صغري. ونريد 

أن نحمي الرتبة من املحاصيل املعالجة 

بالجينات.

11. تخفيض رضيبة القيمة املضافة 

عىل رشكات الخدمات

نريد أن ينمو قطاع الخدمات من خالل 

  »moms« تخفيض رضيبة القيمة املضافة 

يف عدد من املجاالت. حيث يصبح من 

األرخص تصليح األشياء املعطلة وتناول 

الطعام يف املطاعم وقص الشعر عند الحالق 

وتصليح الدراجة. يجب حفز االستهالك 

املستدام للخدمات، ونريد أن نخطو الخطوة 

األوىل أثناء فرتة تسلمنا مهام الحكومة.

12. تخفيض الرضيبة عىل الرشكات 

الصغرية

نريد أن نخفض رسوم أرباب العمل عىل 

الرشكات الصغرية بنسبة 10%. ونريد أن 

 فرص عمل جديدة وتعهدات 
ورشكات صغرية

يحصل صاحب الرشكة الذي يعمل وحده 

 عىل تخفيض إضايف ألول موظف عنده 

خالل العام األول.

13. رأس مال املجازفة للرشكات 

الصغرية واملتوسطة

نريد تأسيس صندوق مايل لرأس املال 

 املجازف تابع للدولة من أجل التسهيل 

عىل الرشكات الصغرية واملتوسطة للحصول 

عىل رأسامل املجازفة. سيتم متويل الصندوق 

 من خالل توزيع األرباح من الرشكات 

التابعة للدولة.

14. حياة تجارية وصناعية يف املقدمة

يجد العديد من املتعهدين حافزاً لهم من 

خالل تحملهم مسؤولية أكرب من الناحية 

 األخالقية واالجتامعية والبيئية. وهذا ما 

 يسهم يف التوصل إىل تطور مستدام. 

ويجب علينا تشجيع مثل هذه املواقف. 

 ونريد أن نزيد املخصصات لإلبداعات 

 وتطوير اإلنتاج والتطور التقني البيئي 

 يف الرشكات الصغرية واملتوسطة. يجب 

 عىل الرشكات التابعة للدولة وللبلديات 

 أن تسهم يف التقنية البيئية والطاقة املتجددة 

وأن تكون رائدة يف الحّد من التأثري عىل 

املناخ. كام يجب أن تكون الرشكات 

االجتامعية والتعاونية جزءاً من سياسة 

 الرشكات الخرضاء. نحن نعمل من أجل 

 املزيد من تأسيس الرشكات يف األرياف. 

 ونريد أن نعمل بشكل فعال من أجل 

تحسني واالستفادة من الفرص يف أخذ 

االعتبارات االجتامعية واألخالقية والبيئية 

بعني االعتبار عند إجراء املناقصات العامة.

15. العمل والتعليم للشباب

نريد أن نستحدث نظاماً للتدريب يف قطاع 

الرفاهية. وهناك حاجة لرتكيز الجهود أكرث 

عىل الدراسات املهنية وتعليم املهن. يجب 

أن تقدم املزيد من املعاهد العليا أماكن 

للتدريب العميل يف الرشكات والسلطات 

كجزء من الربامج الدراسية.

16. حياة ثقافية منفتحة وواسعة

إن الحياة الثقافية الحية واملبدعة هي عنرص 

هام للنجاح سواء للصحة أو جودة الحياة 

أو تطور املجتمع. نريد أن نركز الجهود عىل 

الثقافة يك يحصل الجميع، وخاصة األطفال 

والشباب، عىل فرصة املشاركة يف مختلف 

الفعاليات الثقافية، سواء كمامرسني أو 

كمتفرجني. ويجب دعم املدارس الثقافية. 

تـُعترب الثقافة بديالً بيئياً لالستهالك املادي.



1. يجب عىل السويد أن تأخذ جزءاً 

من املسؤولية عىل عاتقها

يجب عىل السويد أن تأخذ عىل عاتقها 

جزءاً من املسؤولية العاملية. ويجب خفض 

 انبعاثات الغازات التي تؤثر عىل املناخ 

 وفقاً لتوصيات الباحثني. إن زيادة الرضائب 

البيئية سوف تجعل استخدام الوقود 

األحفوري مكلفاً.

2. مضاعفة قدرة شبكة القطارات

إن سياسة املرور التي تحافظ عىل املناخ 

يف كافة أنحاء السويد تتطلب استثامرات 

ضخمة يف شبكة القطارات. يجب مضاعفة 

القدرة املرورية لألشخاص والبضائع. نريد 

أن نبني مسارات للرسعات العالية وأن 

نربط املدن السويدية الكربى – ستوكهومل 

ويوتيبوري وماملو – مع كوبنهاغن وأوسلو. 

كام نريد أيضاً أن نربط خط السكة 

الحديدية الرئييس مع السكك اإلقليمية 

بحيث يتم تعزيز نقاط الربط اإلقليمية. 

يجب أن يكون ركوب القطار أرخص من 

السيارة أو الطيارة.

3. توسيع حركة النقل العامة

من أجل أن نخلق مدناً أكرث وعياً بالبيئة، 

نريد أن نستثمر يف حركة نقل عامة واسعة 

جداً، مثل قطارات الرتامواي والقطارات 

اإلقليمية وقطارات األنفاق )تونـِّـلبانا( 

والباصات. نريد أن نضاعف عدد وسائل 

النقل العامة حتى عام 2020. ليست هناك 

حاجة لبناء أوتوسرتادات جديدة. يجب أن 

تكون وسائل النقل الجامعي متوفرة وسهلة 

االستخدام لألشخاص املصابني بإعاقات.

االستثامر من أجل الحّد من التأثري عىل املناخ ومن 
أجل فرص عمل جديدة

4. وقود جديد للسيارة

يعتمد الكثري من الناس يف السويد عىل السيارة. 

ويجب استبعاد الوقود األحفوري ألسباب تتعلق 

بالبيئة وبالتكاليف؛ لذلك يجب أن تتاح الفرصة 

للجميع يك ميألوا خزانات سياراتهم بوقود 

متجدد. يجب أن تكون القيادة بوقود متجدد 

أرخص من البنزين. يجب دعم إنتاج الوقود 

املتجدد وتوزيعه محلياً. ويجب أن يكون من 

املمكن ملء خزانات السيارات بالغاز البيولوجي 

وشحن السيارات الكهربائية يف كافة أنحاء 

السويد.

5. إنتاج الكهرباء محلياً

نريد أن نجعل إنتاج الكهرباء محلياً أمراً 

مربحاً. إن عدد األشخاص الذين يريدون 

االستثامر يف الطاقة املتجددة واملساهمة 

يف الحّد من التأثري عىل املناخ يف تزايد 

مستمر. وهذا يعني أيضاً أن يزداد عدد 

الذين يستطيعون تزويد الكهرباء املتجددة 

يف شبكة الكهرباء. نريد أن نـُدخل نظام 

السعر الثابت للكهرباء املتجددة، وأن نتيح 

املجال للقياس الصايف لدى منتجي الكهرباء 

الصغار.

6. االستثامر يف الطاقة املتجددة 

وتفعيل الطاقة

نريد أن نستعيض عن الطاقة النووية 

والوقود األحفوري بطاقة الرياح والوقود 

البيولوجي وطاقة األمواج والطاقة الشمسية 

وتفعيل الطاقة. نريد أن نستثمر يف إعادة 

البناء الذي يؤدي إىل الحّد من استخدام 

الطاقة. وهذا بدوره يقلل من تكاليف 

 الطاقة. يجب منع استخالص اليورانيوم.

7. تجديد برامج املليون

 نريد أن نستحدث دعامً خاصاً لالستثامر 

 من أجل بناء مباٍن جديدة وتجديد 

املساكن املهرتئة وكذلك مراكز املناطق، 

وخاصة يف الضواحي. يجب أن تؤدي 

 االستثامرات إىل تحسني بيئة السكن 

والحّد من استخدام الطاقة.

 8. املزيد من البضائع 

يف القطارات واملراكب

نريد استحداث رضيبة عىل النقل بالشاحنات 

من أجل زيادة السالمة املرورية يف شوارعنا 

والحّد من االنبعاثات؛ مام يزيد من ربحية 

نقل البضائع بوساطة السكك الحديدية 

واملراكب أكرث من الشاحنات.

 9. الحفاظ عىل الطبيعة 

والتنوع البيولوجي

يجب الحفاظ عىل املروج واملراعي وتعزيز 

حامية الشواطئ. يجب حامية الغابات 

الطبيعية الثمينة. وعىل السويد أن تقوم 

عىل املدى البعيد بحامية قطعان الحيوانات 

املفرتسة األربعة املفعمة بالحياة: الذئب 

والوشق والدب والرشه. يجب الحّد من 

انتشار السموم البيئية، عىل سبيل املثال 

من خالل منع عدد كبري من املواد املانعة 

لالحرتاق املعالجة بالربوم واملواد الضارة 

بالهرمونات. نريد أن نحافظ عىل األرايض 

املوحلة وإعادة تشكيلها، وأن نحمي املياه 

الجوفية مبوجب القانون نظراً ألهميتها 

 بالنسبة لتزويدنا باملاء.



يدخل حزب البيئة االنتخابات مستنداً إىل 

سياسة تسعى نحو إجراء تحّول أخرض يخلق 

املزيد من فرص العمل ويزيد من األمان 

ويعزز قوة السويد. نريد أن نبني مجتمعاً 

مستداماً عىل املدى الطويل ليستطيع 

مواجهة التحديات املستقبلية.

يريد حزب البيئة أن يرى مجهوداً ضخامً 

يحدث تحّوالً أخرض يف املجتمع بأكمله – 

 .)Green New Deal( صفقة جديدة خرضاء

نريد أن نسهـّـل عىل الناس القيام 

 باختيارات مستدامة يف حياتهم اليومية. 

إن املستقبل يكمن يف السكك الحديدية 

والطاقة املتجددة وقطارات الرتامواي 

ومسارات الدراجات الهوائية واملدن التي 

توفـّر الطاقة عىل نحو ذيك. نريد نحن 

 الخرض أن نقوم باالستثامرات الالزمة. 

 وهذه االستثامرات ليست أكرث ربحاً 

فحسب – بل إنها توفر املزيد من فرص 

العمل أيضاً.

 نريد أن نقوم بتحديث السويد. نحتاج 

إىل القيام بإجراءات يف التعليم والبحوث 

وإمناء الرشكات والتعهدات. يجب أن يكون 

من السهل عىل الناس أن يجسدوا أفكارهم 

 إىل واقع وأن يتجرأوا عىل التحول من 

العمل لحساب الغري إىل تأسيس رشكات 

خاصة بهم.

نريد أن نتخىل عن مجتمع االستهالك 

الرسيع. يجب أن يكون تصليح األعطال 

أرخص من رشاء الجديد. نريد أن نخفض 

رضيبة القيمة املضافة »moms« عىل 

 الخدمات ليك نشجع عىل االستهالك 

املتالئم مع البيئة وليك نخلق فرص عمل 

جديدة يف الوقت ذاته. كام ستتوفر العديد 

من فرص العمل من خالل تركيز الجهود 

عىل الرفاهية والقطاع العام.

نحن الخرض ندعم البيئة بشكل مستمر 

عندما تتعرض للتهديد من املصالح القصرية 

املدى. واهتاممنا ينبع من حبنا للطبيعة 

ومن تضامننا القوي مع الناس اليوم ومع 

إن الخيارات التي نقوم بها اليوم هي التي تعطي شكل الحياة التي سنحياها يف املستقبل. 

واالستثامرات التي نقوم بها اليوم هي التي تؤسس ملجتمع الغد. ولدينا ما يلزم من معارف من 

أجل خلق تطور مستدام. ويجب أن يحدث التغيري هنا واآلن.

املستقبل هنا

األجيال القادمة. تهدف سياستنا إىل تحقيق 

عامل متضامن، لذلك نعمل من أجل السالم 

وحقوق اإلنسان ونزع السالح من العامل.

 إن سياستنا تحررية. نريد أن نعيش 

 يف مجتمع تسوده املساواة ويلقى فيه 

 الناس كلهم نفس املعاملة. ويُعترب هذا 
األمر بالنسبة لنا قضية أساسية متس الحرية. 

إن املجتمع يصبح أغنى وأكرث ديناميكية 

عندما نؤيد االختالفات يف القيم ويف أساليب 

الحياة. يجب أن يحصل الناس عىل فرص 

جديدة يف حياتهم. يجب إصالح أنظمة 

األمان االجتامعي وأن تكون هذه األنظمة 

مبتناول الجميع.

نحن يف حزب البيئة )الخرض( منيض سوياً 

مع رشكائنا من األحزاب األخرى نحو 

االنتخابات من أجل تشكيل الحكومة 

بلونيها األحمر واألخرض بعد االنتخابات 

الربملانية عام 2010.



Arabiska 
اللغة العربية

 اإلعالن االنتخايب لحزب البيئة )الخرض(. 

من أجل تحّول أخرض يخلق فرص عمل جديدة 

وسياسة مناخية رضورية وتضامناً عاملياً.

 اإلعالن االنتخايب 
 لحزب البيئة 

– املستقبل هنا

 لنعمل معاً عىل 
تحديث السويد

حزب البيئة )الخرض(


