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.ּפָאליטיק איז װעגן דעם װי ַאזױ מען קלַײבט  
.עס איז שױן צַײט ֿפַאר ַא װַארעמערער ּפָאליטיק  

 
 

כן זײערע חלומות.  עֿפַאנטַאסטיש לַאנד.  ַא סך מענטשן הָאבן דָא בַאװיזן צו ֿפַארװירקלַא איז  שװעדן
שך די לעצטע עטלעכע יָאר איז ר במגענומען די ּפרָאבלעמען ֿפון דער צוקונֿפט.  ָאבעָאנמיר הָאבן ֿפרי 

און רַאסיזם זענען דערלױבט געװָארן צו װַאקסן.  די  שּפַאלטונגעןשװעדן געװָארן קעלטער.  
אונטערשײדן צװישן די ֿפינַאנציעלע מצבים ֿפון מענער און ֿפרױען הַאלטן אין אײן שטַײגן.  ּפָאליטיק 

טװָארטלעכקײט ֿפַאר מענטשן און דער סביבה.  מיר װײסן ֿפַארַאנדי הָאט ֿפַארמיטן צו נעמען אױף זיך 
זַײן ֿפַאנטַאסטיש ֿפַאר ט שניַאז דָאס לַאנד װָאס גיט אױף צו זַײן ֿפַאנטַאסטיש ֿפַאר ַאלעמען װעט בַאלד 

–קײנעם.  דערֿפַאר איז שױן צַײט ֿפַאר ַא מער מענטשלעכער און װַארעמערער ּפָאליטיק  עס איז שױן  
ַא נַײער רעגירונג. צַײט ֿפַאר   

 
װעלן זיך  סדערװַארעמונג איז די גרעסטע ּפרָאבלעם ֿפון אונדזערע צַײטן.  װען װעלט־ֿפירער גלָאבַאלע

שװעדן קענען  זָאל, 2015איבער קלימַאט אין ּפַאריז אין דעצעמבער  בַאגעגעניששּפיצן־ַא  אױףטרעֿפן 
אונדזערע ַארױסגעבונגען צו  ברענגען ַארָאּפע װַײזן ַאז עס איז מעגלעך צו מַאכן בַאשלוסן װעלכ

און ַא בַאגַײסטערונג.  די װעלט  מוסטער־לַאנדזַײן ַא מָאדערן  זָאלשװעדן אונטערהַאלטנדיקע ניװָאען.  
װעט זַײן דער עס קען זיך נישט דערלױבן ַא קלימַאט־ּפָאליטיק װאּו לענדער װַארטן ּפשוט װער 

ט צו זַײן דער ערשטער.  ּפָאליטיק מוז װערן װַארעמער.  נישט דער ערשטער ָאנשטָאט הָאבן די מו
קלימַאט.   

 
הָאט נישט ֿפַארמינערט  נץַאליַא דערּפלעצער, ָאבער די "ַארבעט־ליניע" ֿפון ט־דַארף נַײע ַארבע שװעדן

ס שװער און קַאלט ֿפַאר יענע װָא גָארַארבעטסלָאזיקײט.  ָאנשטָאט דעם איז דָאס לעבן געװָארן 
–ַארבעט ט־ֿפַארלירן זײער ַארבעט ָאדער װערן קרַאנק.  מיר װילן אינװעסטירן אין קלימַא אין בַאנען  

בַאהױזונג.   רענערגיע־עֿפעקטיװע ראון אין נַײע ֿפָארשטעטװָאס לױֿפן צו דער צַײט, אין אױֿפלעבן די 
געֿפינען הָאבן די מעגלעכקײט צו  ןזָאלמער מענטשן הָאבן ַאן ַארבעט און יונגע מענטשן  זָאלן 2018 ביז
מענטשעלעכע און װַארעמערע ּפָאליטיק. מערַא צו לערנען און ַארבעט.  דָאס איז װעג  ַא  

 
זַײן הַארציקע לערערס און ַאלע װָאס  זָאלןצו גײן אין שול.  ַא סך ליב הָאבן תלמידים זָאלן  ַאלע

נישט זַײן  זָאלן עס.  בַאגערןרָאֿפעסיע און שעֿפערישע שולן זָאלן הָאבן ּפלאץ ֿפַאר זײער ּפ איןַארבעטן 
–קײן גוטע ָאדער שלעכטע שולן  מער מענטשן  ֿפיל זָאלן 2018 ביזזַײן גוט.   זָאלןַאלע שולן  

הָאבן צַײט ֿפַאר זײער ַארבעט און  זָאלןַאלס לערערס, לערערס װערן צו אױסגעבילדעט אױסקלַײבן 
לטער ּפָאליטיק מיט מער ביורָאקרַאטיע און ַאצו דער צַײט.  ַאנטקעגן קקריגן שטיצע  זָאלןתלמידים 

מע ּפָאליטיק מיט מער ָאנגעשטעלטע און מער צַײט ֿפַאר יעדן עװח שטעלן מיר װַאררנָאך  ענישיָאג
תלמיד.  זָאלן די תלמידים קריגן די לערערס צוריק.   

 
ַאז עס איז מעגלעך צו הָאבן ַא שװעדן װאּו מיר זענען ֿפַאראײניקט ֿפון אונדזער  איבערצַײגט מיר זענען

װַאנען מיר קומען, װי מיר זעען אױס, אין װָאס מיר גלױבן, ן ֿפודעם בשותֿפותדיקער צוקונֿפט ָאנשטָאט 
ַאכט  נָאך געשלעכט מיר הָאבן, װי ַאלט מיר זענען ָאדער װי אונדזער משּפחה זעט אױס.  װָאס ֿפַארַא

איז טַאקע צַײט ֿפַאר ַא נַײער רעגירונג און ַא װַארעמערער ּפָאליטיק.נץ יָאר מיט דער ַאליַא  
 

און װערן ַא מיטגליד  volontar.mp.seאױף  לן־קַאמּפַאניעדער װַא איןנשליסן ָאאיר קענט זיך 
mp.se/bli-medlemֿפון דער שװעדישער גרינער ּפַארטײ אױף   

 
!ברוכים־הבאים  
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"דער קלימַאט־ענין איז װעגן דעם װָאס ֿפַארַא װעלט מיר װילן איבערגעבן אונדזערע קינדער און 
ַאז מיר זָאלן ֿפַארמינערן ַארױסגעבונגען, ָאבער מיר קענען דָאס טָאן.   דרינגלעךאײניקלעך.  עס איז 

כן ֿפַארקער און ַא סוף עון עֿפענטלבַאנוץ ֿפון ענערגיע, מָאדערנע בַאנען א רןקליגע דעםדָאס איז װעגן 
געזעלשַאֿפט ֿפון קױֿפן און ַאװעקװַארֿפן.  מיר קענען מַאכן שװעדן ַא גלָאבַאלן בַײשּפיל װָאס  דערֿפון 

ט דעם װעג." זאון װַײ ַאחריותנעמט אױף זיך   
ָאזַא רָאמסָאן  

 
װילן: רמי  
בעסערע װעלט  געבן ַאצוין דער ַארבעט איבערא ערֿפירזַײן דער אינטערנַאציָאנַאלער ַאז שװעדן זָאל  *

  צו אונדזערע קינדער
בַאנען זָאלן  ער. קֿפרַײנטלעכער אױסװַאל איז תמיד גרינגער און בילי * ֿפַארזיכערן ַאז דער עקָאלָאגיש

זַײן ביליקער ֿפון ַאערָאּפלַאנען און שנעלער ֿפון אױטָאס  
–לעצער ּפט־ַארבע ישע* אינװעסטירן אין נַײע קלימַאט בַאנען און אױטָאבוסן, בַאנַײענדיקע ענערגיע,  
 מיטזַאכן , עקָא־טוריזם, ָאּפֿפַאל־בַאַארבעטונג און "מיליָאן־ּפרָאגרַאם"אױֿפלעבן די בַאהױזונג און דער 

.קװַאליטעט און עלטער  
 
 

– קלַאס און הָאט שױן אױֿפגעגעבן אין אין דער הינטערשטער רײיִינגל װָאס זיצט  דָאס" ער דַארף ַא  
מײדל װָאס הענגט איר גַאנצן  בט אין אים בַאזונדער.  און דָאסלערער װער הָאט צַײט און גלױ

–בַאקומען די בעסטע צײכנס אין ַאלע טעסטן, די בעסטע רעזולטַאטן תמיד זעלבסט־געשטַאלט אױף  די  
.  ַאלע תלמידים הָאבן רעזולטַאטן און די טן, די טעסצײכנסקענען זען בַאזונדער, הינטער די זי שול מוז 

דָאס רעכט ליב צו הָאבן צו גײן אין שול!"   
  גוסטַאװ ֿפרידָאלין

 
  :מיר װילן

צט װערן ַאלס אײנע ֿפון אונדזערע ַא* ַאז מער מענטשן זָאלן װילן װערן לערערס.  לערנען זָאל געש
רישע צט װערן צו העכערן לערעסטע ּפרָאֿפעסיעס.  דעריבער זָאל רעגירונגס־געלט אױסגעניקװיכטי
לטןצָאגע  

* ַאז לערערס זָאלן הָאבן די צַײט צו זַײן לערערס.  מיר װילן ֿפַארמינערן ביורָאקרַאטיע ֿפַאר לערערס 
ֿפטיקן מער ָאנגעשטעלטע אין שולןאון בַאשע  

עזונט־בַאזָארגונג ֿפון ג ערצוטריט צו ד רןעס מוז זַײן ַא בעסע* ַאז תלמידים זָאלן זַײן צוֿפרידן אין שול.  
תלמידים און מער קולטור אין שולן.   

 
 

.mp.se־מַאניֿפעסט ָאדער אױף לןּפָאליטיק אין אונדזער װַא רלײענט מער ֿפון אונדזע  
 

טן סעּפטעמבער קענט איר זַײן ַא טײל ֿפון מָאדערניזירן שװעדן. 14דעם   


