
نحن، حزب البيئة )الخرض( نريد أن نكون صوتًا دافئًا يف الربملان األورويب. سنكون ضد الربود، فرياح الرهبة من األجانب تكتسح أوروبا طوًل وعرًضا والحدود 

الخارجية مغلقة يف وجه ذوي الحاجة. عندما نرى هجامت ضد مسريات الفخر للمثليني، وكيف يتم التعامل مع طالبي اللجوء والغجر يف أوروبا، نشعر بقوة 

أن التحاد األورويب يحتاج املزيد من الساسة العادلني. نريد أن نعمل لجعل أوروبا أكرث انفتاًحا وإنسانية، حيث تُطبَّق حقوق اإلنسان عىل الجميع - بغضِّ 

النظر عن املكان الذي يعيشون فيه. 

عىل صعيد السياسة املناخية، يواجه التحاد األورويب مفرتق طرق لتحديد املسارات. تريد األحزاب املحاِفظة أن تتخىل عن األهداف املناخية الطَموحة ووضع 

مصالح الرشكات الكربى قبل مستقبل أطفالنا. نحن يف حزب البيئة - الخرض، عىل النقيض متاًما، نريد أن يأخذ التحاد األورويب عىل عاتقه املسؤولية ويكافح 

ضد تغري املناخ. ولذلك، نحتاج إىل املزيد من أعضاء الربملان األورويب املهتمني بالبيئة! يستطيع التحاد األورويب أن يصبح قائد العامل يف إطار السياسة املناخية، 

ولكن ما يهم حقيقًة، ألي السياسيني ستعطي صوتك.

القوة املحرِّكة خلف حزب البيئة )الخرض( هي شعورنا باملسؤولية تجاه أطفالنا وأحفادنا؛ نريدهم أن يتنفَّسوا هواًء نقيًا وأن رشبوا ويستحموا يف ماٍء نظيف 

وأن يكربوا بدون كيامويات خطرة يف أجسامهم.

لكن قرارات التحاد األورويب تؤثر عىل الطعام املوجود يف طبقك والبضاعة التي تشرتيها وحقوقك عىل اإلنرتنت وفرصتك يف السفر حول أوروبا والكثري. 

نريد أن يكون طعامكم خاليًا من السموم وليس منتًجا من حيوانات أيُسء معاملتها. نعطي أولوية أكرب لالستثامر من خالل رحالت القطارات البسيطة عىل 

الرحالت الجوية والطرق الرسيعة. نريد أن تتم إعادة تدوير الفضالت البالستيكية بدًل من أن ينتهي بها الحال كنفايات يف البحر. نقول ل للمراقبة الجامعية 

ونعم لك لتحكمك يف بياناتك الشخصية عىل اإلنرتنت. 

نا حقيقًة أل وهي التهديد املناخي واملشاكل البيئية عابرة الحدود والوقوف إىل جانب حقوق اإلنسان. يف  يجب أن يركِّز التحاد األورويب عىل أعامله التي متسَّ

حزب البيئة )الخرض( أوضحنا أننا نستطيع أن نشكل فارقًا يف سياسة التحاد األورويب. مًعا إىل جانب املواطنني والحركات الشعبية، استطعنا نحن وأصدقاؤنا 

من أصدقاء البيئة إعادة توجيه سياسة التحاد األورويب يف صيد األسامك والتي ألول مرة يتم وضع األرصدة السمكية املستدامة كهدف لها! طوَّرنا أيًضا 

الحامية ضد املواد الكيميائية الخطرة ودافعنا مرات ومرات عن حرية املواطنني يف التعبري والسالمة الشخصية.

يعترب حزب البيئة )الخرض( هو حجز الزاوية لطريقة تشكيل وعمل التحاد األورويب. لذلك نحن نعمل لتغيري التحاد األورويب. نريد رؤية أعمق يف عملية 

ت الرسميَّة ملؤسسات التحاد األورويب.  ة إىل السجالَّ ُصنع القرار يف التحاد األورويب ونكافح من أجل مبدأ وصول العامَّ

نحن نعتقد أنه يجب اتخاذ القرارات بحيث تكون يف صالح املترضرين منها عىل قدر املستطاع. وهناك الكثري من القضايا أقرَّها التحاد األورويب من قبل، 

وقد تم تناولها عىل املستوى القومي أو اإلقليمي أو املحيل بطريقة أفضل. يحتاج الربملانيون من الدول األعضاء إىل فرص كبرية لتوجيه التحاد األورويب لعدم 

اتخاذ قراراٍت هو ليس مخوًَّل باتخاذها. 

نريد أن نعمل عىل توفري تعاُون أكرث مرونة يف التحاد األورويب، مبا يتيح لكل بلد عىل حدة - يف إطار نطاق معقول - اختيار األجزاء التي يريدون املشاركة 

فيها. ل يريد حزب البيئة )الخرض( أن يتحوَّل التحاد األورويب إىل فيدرالية أوروبية. ولكننا نريد أن يكون ألي بلد يف أوروبا، يحقق املتطلبات األساسية 

للدميقراطية وحقوق اإلنسان، الحق يف النضامم إىل التحاد األورويب.

ARABISKA

رياٌح باردة تهب عىل أوروبا. 
آن األوان لسياسة أكرث دفًئا.



حونا: مرشَّ
(Isabella Lövin)  إيزابيال لوفني

”البحر والهواء ل يعرفاِن حدودا. إذا أردنا مواجهة التحديات العاملية الرئيسية التي تخص املناخ والبيئة البحرية، إذن فالتحاد األورويب هو أفضل ساحة لدينا 

لُصنع الفارق املطلوب. يعترب مؤمتر املناخ الرئييس القادم الذي سينعقد يف باريس يف 2015 مبثابة فرصة هذا العامل. لن تأخذ قوة أخرى املبادرة عىل عاتقها، 

لذلك نريد أن نتأكد أن التحاد األورويب سيفعل”.

”أريد أيًضا أن نستمر يف العمل ألجل بيئة بحرية أفضل. صيد األسامك الجائر، وتحمض البحار، واإلفراط يف التسميد، والنبعاثات الناتجة من املواد الكيميائية 

والنفايات وحامية منطقة القطب الشاميل، هي كلها قضايا يجب معالجتها عىل مستوى التحاد األورويب واملستوى العاملي عىل السواء. هذا ما أريد أن أعمل 

من أجله. أعرف أن برملان التحاد األورويب يستطيع أن يشكِّل فارقًا ولذلك صوتك مهم!”

(Peter Eriksson) بيرت إريكسون

”الدميقراطية والنفتاح هام الحل. اليوم، ترتفع األسوار بيننا وبني العامل املحيط بنا. ويشكِّك املزيد واملزيد من األشخاص حتى يف حق الناس يف حرية النتقال 

بني دول التحاد األورويب. ولسوف تكون خطوة رهيبة إىل الوراء إذا أصبح ذلك حقيقة واقعة”.

”يستطيع التحاد األورويب أيًضا تعيني متطلبات أكرث رصامة وقواعد أكرث وضوًحا ضد بلدان منفردة للحد من الفساد والتمييز. وبهذه الطريقة، تستطيع 

املساهمة ألجل مجتمعات أكرث عماًل واحرتاًما يف قارتنا، عن طريق انتخابات الربملان األورويب.”

أنت اآلن لديك الفرصة لتستخدم صوتك لجعل أوروبا أفضل.

 غيَّ أوروبا، صوَّت لألخرض.


