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סָאלידַאריטעטַאקטיװע   –גרינע אידעָאלָאגיע   

ּפַארטײ־ּפרָאגרַאם ֿפון דער  דערַא קיצור ֿפון 
שװעדישער גרינער ּפַארטײ.  

 
די דָאזיקע ברָאשור איז ַא קיצור ֿפון דער ּפַארטײ־ּפרָאגרַאם ֿפון דער שװעדישער גרינער ּפַארטײ.  װען די 

, ֿפירלײגן ֿפון אידעעסהָאבן טױזנטער מענטשן בַײגעשטַײערט  ,ןּפַארטײ־ּפרָאגרַאם איז געשריבן געװָאר
דער אײנער ֿפון די גרונטשטײנער ֿפון שױן איז  ַאלײןּפָאליטיק, װערטער און אידעָאלָאגישן װיכוח.  דָאס 

מע זער געמײנזַאדשַאֿפן מיר צוזַאמען.  דָאס איז אונ –און געזעלשַאֿפט  –גרינער אידעָאלָאגיע.  ּפָאליטיק 
.  םגרינע שטי  

 
www.mp.se/partiprogram ּפַארטײ־ּפרָאגרַאם אױף איר קענט לײענען די גַאנצע   

 
ּו ַאלע מענטשן אטײל ֿפון ַא גלָאבַאלער בַאװעגונג װָאס שטרעבט צו ַא װעלט װַא די שװעדישע גרינע ּפַארטײ איז 

זער ּפָאליטיק דֿפַאר די צוקונֿפטיקע דורות.  אונ בַאדינגונגען־נסלעב קָאמּפרָאמעטירןגוט לעבן, ָאן  קענען לעבן ַא
השקֿפה: ַאלץ איז ֿפַארבונדן.   עראיז בַאזירט אױף ַא הָאליסטיש  

 
זן דעם און מוז אױך װַײ עןשליסל צו ענדערונג דערמענטשהײט שטײט ַאנטקעגן גרױסע ּפרָאבלעמען.  ּפָאליטיק איז 

אױֿפגַאבע  בשותֿפותדיקער דערײניקט ֿפון אגעזעלשַאֿפט.  די גרינע זענען ֿפַאר ו ַאן אונטערהַאלטנדיקערװעג צ
ער תקוֿפה. נַײזער געזעלשַאֿפט ֿפַאר ַא דאונ ֿפורעמעןצואיבער  

 
לעכטלעכע גלַײכקײט די שװעדישע גרינע ּפַארטײ איז ַא ֿפעמיניסטישע ּפַארטײ.  ֿפַארשײדנקײט, גלַײכקײט און געש

ַײגט ַאז ֿפַארשײדנקײטן צװישן מענטשן צמיר זענען איבערזענען יסודות ֿפון ַא יושרדיקער געזעלשַאֿפט.  
די װעלט.   רןבַארַײכע  

 
זער ּפָאליטיק איז בַאזירט אױף דרײ סָאלידַאריטעטן׃דאונ  

 
• ;סָאלידַאריטעט מיט בעלי־חיות, נַאטור און דער עקָאלָאגישער סיסטעם   
• ;צוקונֿפטיקע דורותדי סָאלידַאריטעט מיט    
• סָאלידַאריטעט מיט ַאלע מענטשן אין דער װעלט.   

 

דער בן־אדם  
אחריות.  די אױף זיך בַאשעֿפענישן, װָאס קענען און װילן נעמען  עמּפַאטישעבני־ַאדם זענען שעֿפערישע און 

שטױסט ַאנטװיקלונג ֿפָארױס.  מיר  עלכעװ ,ּונדערלעכע ֿפַארשײדנקײטאנעמען ַארום ַא װ סמענטשלעכע אידעע
.  ֿפַאר דעם דַארף מען אינֿפָארמַאציע װָאס סאון ָאנטײלנעמענדיקע בירגערמיט ַאקטיװע  בן אין דעמָאקרַאטיעלײג

זײערע  צו ּפרעזענטירן סאיז גרינג צו בַאקומען, ַא לעבעדיקן ּפָאליטישן װיכוח און מעגלעכקײטן ֿפַאר בירגער
. סעערלײגן ֿפַאר ּפָאליטישע ַאסַאמבלאײגענע ֿפָא  

 
ּו אבליען װ סדי גרינע בַאװעגונגס ּפערסּפעקטיװ אױף ּפָאליטיק איז ַא ּפערסּפעקטיװ ֿפון ֿפרײהײט.  נַײע אידעע

און אונטערשײדן זענען  זעונגעןּו געדַאנקען, אבן װי זײ װילן, און װלײמענטשן זענען ֿפרַײ צו טרַאכטן און ג
נישט קוקנדיק אױף געשלעכט,  –.  יעדער אײנער זָאל הָאבן די זעלבע רעכט און מעגלעכקײטן רעסּפעקטירט

צונגען, געשלעכטלעכער ָאריענטַאציע, געשלעכטלעכער אידענטיטעט, עעטנישקײט, רעליגיע, ֿפיזישע בַאגרענ
געשלעכטלעכן אױסדרוק ָאדער עלטער.   
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 װָאסֿפון דער געזעלשַאֿפט  בַאקומערסקײן ּפַאסיװע בלױז ַאֿפט און נישט טײל ֿפון ֿפורעמען געזעלשַא קינדער זענען 
ירן אין קינדער איז אױך ט; אינװעסאין דער װַײט קוקטּפָאליטיק  עקָאלָאגישעדערװַאקסענע שַאֿפן ֿפַאר זײ.  

אין דער צוקונֿפט.  רןאינװעסטי  
 

ען.  תלמידים זָאלן נישט זַײן קײן דערֿפָאלגן ָאדער שולן זָאלן געבן יעדעס קינד ַא מעגלעכקײט זיך צו ַאנטװיקל
ֿפַאר  ֿפָארבַאדינגונגעןקײן גוטע ָאדער שלעכטע שולן.  ּפָאליטיק זָאל צושטעלן רכֿפַאלן, און עס זָאל נישט זײן דו

צט װערן.  ֿפון די לערערס זָאלן אין גַאנצן אױסגענו קָאמּפעטענץשולן װאו די נַײגעריקײט ֿפון די תלמידים און די 
־לַאנג לערנען.  װען יעדער אײנער הָאט די מעגלעכקײט נסמיר גלײבן אין בילדונג ֿפַאר דערװַאקסענע און לעב

קענען מיר בױען ַא שטַארקע געזעלשַאֿפט צוזַאמען.  ,ג אין לעבןעזײער שט אױסצּואװײלן  
 

ן.  ַאלע עכן זײערע טרױמצו ֿפַארװירקלעכדי די זעלבע מעגלעכקײט  געגעבן װערןיעדער אײנער מוז 
װערן און קײנער זָאל נישט אױסגעשטעלט װערן צו רַאסיזם ָאדער  ַאקעגנגעװירקטדיסקרימינַאציע זָאל 

כן.הַאס־ֿפַארברע  

די סביבה  
זער ָאּפהענגיקײט ֿפון ד, נָאר אױך װעגן אונבני־אדםדי גרינע אידעָאלָאגיע איז נישט נָאר װעגן דער בַאציונג צװישן 

און װַײטער  ַאלײןזיך  װַײטער ֿפוןאױס זיך בני־אדם שּפרײט די רום אונדז.  די ֿפַארַאנטװָארטלעכקײט ֿפון ַאלץ ַא
דור.  בעלי־חיות הָאבן ַא רעכט זיך צו ֿפירן נַאטירלעך און נישט אױסגעשטעלט װערן צו קײן  נעםזײער אײגע ֿפון

יסורים.   
 

די גרענעצן ֿפון די  מחוץדער װעלט הָאט קָאנסעקװענצן ַאֿפילו שטײגער אין דעם רַײכערן טײל ֿפון ס־דער לעבנ
זער געזעלשַאֿפט כדי מיר זָאלן קענען זיך ַאן עצה געבן צו לעבן ַא גוט לעבן דמיר מוזן ענדערן אונע לענדער.  קדָאזי

די  אוןרע לענדער , מענטשן אין ַאנדעַאלײןדי מעגלעכקײטן ֿפַאר זיך  גלַײכצַײטיקאין דער צוקונֿפט ָאן שעדיקן 
צוקונֿפטיגע דורות.   

 
גלָאבַאלע  דידי לעבנס ֿפון יחידים,  װירקןנֿפט אין געֿפַאר.  זײ בַאקוער צוזקלימַאטישע ענדערונגען שטעלן אונד

הַאלטן ַאלץ, דעם ָאט זער װיסנשַאֿפט װעגן דטרָאץ אונעקָאנָאמיע און דעם קיום ֿפון גַאנצע ֿפעלקער.  
בַאװירקונג  עשטַײגן.  מיר װעלן זַײן ֿפירערס אין ֿפַארמינערן מענטשלעכין אײן אגַאזן ון גרינהױז־ֿפן עבונגעױסגרא

װי ארױסגעבונגען ַאלץ גורם העכערע ניװָאען ֿפון ך אױף קלימַאט.  שװעדן הָאט היסטָאריש גורם געװען און איז נָא
ַאן בַאדינגונגען ֿפַאר ֿפירן דעם איבערגַאנג צו רֿפָאשװעדן הָאט אוניקַאלע  . אונטערגעהַאלטןעס איז גלָאבַאל 

ַאנטװיקלונג.  דָאס  מיןטרירן די מעגלעכקײטן ֿפַאר ַאן ַאנדער סגעזעלשַאֿפט, און דעמָאנ אונטערהַאלטנדיקער
ַאז ַא  איבערצַײגטּפָאליטיק.  אין דער שװעדישער גרינער ּפַארטײ זענען מיר  מוטיקע עקָאלָאגישעֿפָאדערט ַא 

קלימַאט איז אױך ַא געזעלשַאֿפט װָאס איז בעסער ֿפַאר מענטשן. ַא ֿפַארשטענדעניש ֿפון  הָאטעלשַאֿפט װָאס געז  

די עקָאנָאמיע.  
 בַאטַײטּוקס אין דעם טרַאדיציָאנעלן אדַארף ַא נַײע עקָאנָאמישע ּפָאליטיק.  ַא כסדרדיקער עקָאנָאמישער װדי װעלט 

ֿפַארשטענדלעכע ט־צטע רעסורסן.  עס זענען דָא ַא ּפָאר זעלבסענעט מיט בַאגרענאיז נישט מעגלעך אױף ַא ּפלַא
ּפרינציּפן׃  

• סביבה זָאל זַײן ביליק. דערװָאס איז גוט ֿפַאר מענטשן און    
• װָאס איז שלעכט ֿפַאר מענטשן און דער סביבה זָאל זַײן טַײער.   
• טן װערן.ָאזַאכן װָאס זענען צו שעדלעך זָאלן ֿפַארב   

 
דערמעגלעכט די שנעלע עקָאנָאמישע ַאנטװיקלונג אין די לעצטערע  בןהָא דערֿפינדונגעןטשלעכע מענ

די  בןדי ַאנטװיקלונג איז געװען ּפָאזיטיװ אין ַא סך הינזיכטן, ָאבער אין דער זעלבער צַײט הָאיָארהונדערטער.  
ַארגרעסערט.  ביָאלָאגישע ֿפַארשײדנקײט הָאט גַאזן ֿפגרינהױז־ֿפון  עןעבונגױסגרֿפון רעסורסן און א קָאנסומּפציע
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ױלזַײן קענען מיר בױען ַאן עקָאנָאמיע װָאס איז אֿפַארמינערט.  מיט נַײע ּפריָאריטעטן און נַײע מיטלען ֿפון װזיך 

ּוקס.אנישט ָאּפהענגיק ֿפון כסדרדיקן װ  
 

ּפָאליטישע בַאשלוסן.   כןגעזעלשַאֿפט ֿפָאדערט דעם מוט צו מַא ַאן אונטערהַאלטנדיקעזענען איבערצַײגט ַאז  רמי
 לןצנדיק טרַאדיציָאנעואױסגערעכנט װערן נּפשוט ען די װערט ֿפון די בַאשלוסן קען נישט װַאזױ אױך דָאס איז 

ּוקס. אװ  
 

געװען גרױסע און נעֿפט הָאט גורם  לןקױֿפָארעם ֿפון  רדי צוטריטלעכקײט ֿפון ביליגן ברענשטָאף אין דע
אין ַא  הײסטַא לַאנג־טערמיניקער אונטערהַאלטנדיקער עקָאנָאמיע  אױףבַײטן גַאזן.  גרינהױז־ן ֿפון עבונגעױסגרא

מיר מוזן נוצן ענערגיע מער עֿפעקטיװ און די ּפרָאּפָארציע ֿפון   .ענדערן די ענערגיע־סיסטעם גרױסער מָאס
צענט. ּפרָא 100ענדיקער ענערגיע מוז זַײן נַײבַא  

 
שליסט ַארַײן ריזיקעס  נוקלעַארע ענערגיע.  ענערגיע רנוקלעַארעמיר װילן זען ַא געזעלשַאֿפט װָאס איז ֿפרַײ ֿפון 

צוקונֿפטיקע דורות. די װָאס זענען צו גרױס און ּפרָאדוצירט רַאדיָאַאקטיװן ָאּפֿפַאל ֿפַאר   
 

נגל ֿפון אומשטַאנדן, װעט דער מַא רעגולערעאונטער  ,אױב מיר װעלן נישט ענדערן די ענערגיע־סיסטעם יעצט
ענדערן שּפעטער.  ָאבער עס װעט דַאן קָאסטן גָאר מער ֿפַאר אינדיװידועלע  צו זירעסוסרן צװינגען אונדז 

, קָאמּפַאניעס און גַאנצע ֿפעלקער. סבירגער  
 

ױלזַײןאװ  
.  מיר זענען די שטַארקסטע ֿפַאר מענטשן כערהײט, קװַאליטעט ֿפון לעבן און זיֿפרַײהײטױלזַײן זָאל צושטעלן אװ

די .  דערֿפַאר מוז שװַאכסטעװען מיר װײסן ַאז מיר זָארגן זיך אײנער ֿפַאר דעם ַאנדערן װען מיר זענען די 
ז געזעלשַאֿפט מוז אױך ֿפַארזיכערן ַאז עס אידי געזעלשַאֿפט ָאנבָאטן זָארג און ַאכטונג װען מיר נױטיקן זיך אין זײ.  

 רַײךדָא ַא זיכערהײטס־סיסטעם ֿפַאר די װָאס זענען קרַאנק ָאדער ַארבעטסלָאז.  עס איז שכלדיק ַאז די װָאס זענען 
זָאלן בַײשטַײערן מער ֿפַאר געמײנזַאמע צװעקן.   

 
רק שטַא ֿפַארשּפרײטןאין שװעדן זָאל בַאזירט זַײן אױף גלַײכקײט און מָאדערנקײט.  כדי צו געזונטהײט־סיסטעם 

.דער געזונטהײט־סיסטעםגעזונטהײט װי אין ַאלגעמײנער װיכטיק צו אינװעסטירן אין ּפונקט ַאזױ געזונט איז   
 

מַאכט איבער ּפָאליטישע בַאשלוסן װָאס ַאֿפעקטירן זײ.   ען און מוניציּפַאליטעטן גרעסערעמיר װילן געבן רעגיָאנ
ע געזעלשַאֿפטלעכע קָאלט איר הָאבן צוטריט צו װיכטיױנט, זאלַאנד איר װ איןּו אנישט קוקנדיק אױף דעם װ

"ּפרָאגרַאםָאן־מילי"דַארף ֿפַארבעסערן איר  .  שװעדןליניעסטעלעֿפָאן־און  סןּפָאסט־ָאֿפיֿפונקציעס װי ּפָאליצַײ,  -
ַארױסציען יך זױנער זָאלן ֿפילן ַאז זײ זָאלן אּו די אײנװאאין שװעדן װ טןקײן געגנזַײן נישט  לןעס זָא . בַאהױזונג

כדי צו בַאקומען ַא שַאנס.   
 

ּפרנסה זָאלן גַארַאנטירט װערן ַא שטיצע װָאס מען קען אױף איר זײ ֿפעלט עס אונדזער זעונג איז ַאז ַאלע װָאס 
לעבן, נישט קוקנדיק אױף זײער ֿפריערדיקער הכנסה און נישט קוקנדיק אױף דעם ֿפַארװָאס עס ֿפעלט זײ ּפרנסה.  

ֿפַארזיכערונג־סכעמע װָאס איז ָאנגעֿפירט ֿפון ַאן אײנצלנער אױטָאריטעט.  מיר זָאגן  עזען ַא בשותֿפותדיקמיר װילן 
שטולן. ײצװאױף  זיצןזָאלן  מענטשןנגַאנג־טיר" כדי צו ֿפַארמַײדן ַאז רַײָאֿפט ַאז עס זָאל זַײן "אײן ַא  

 
 קָאנסומענטןמַארק.  מיר זענען נישט קײן  װעלכער ביװערן װי ַא בַאהַאנדלטױלזַײן ַאקטיװיטעטן מוזן נישט אװ

זענען זײ ֿפַאר װעלכע .  שטַײער־ֿפָאנדן זָאלן גענוצט װערן ֿפַאר די ַאקטיװיטעטן סבירגערנָאר ױלזַײן, אבנוגע װ
, און נישט אױסגעצָאלט װערן ַאלס רװח. בַאשטימט  

 
 
 
 



JIDDISCH / ייִדיש                             

 
די װעלט  

שּפרײט זיך, דורכשניטלעכער ֿפַארָארעמקײט.  רַײכקײט ֿפון  ַארױסקומען ַא סך מענטשן ַארום דער װעלט 
ֿפַאלט.  אין דער זעלבער צַײט שטײט די  די שטערבלעכקײט ֿפון קינדעראון  װערט לענגער לעבנס־שּפַאן
 עקָאלָאגישעֿפָארעם ֿפון איבערגענוצטע נַאטירלעכע רעסורסן און דער נַײע ּפרָאבלעמען אין ַאנטקעגן מענטשהײט 
טײל ַא גונג איז צו געֿפינען װעגן כדי מער מענטשן זָאלן קענען זַײן עבַאװדי אױֿפגַאבע ֿפון דער גרינער   געֿפַארן.

נטקעגן קלימַאטישע און עקָאלָאגישע ּפרָאבלעמען.  ַא שטײעןמיר  בשעת רַײכקײטדער ֿפון   
 

ציע.  אין דער זעלבער צַײט װילן מיר די שװעדישע גרינע ּפַארטײ איז שטַארק ֿפַאר אינטערנַאציָאנַאלער קָאָאּפערַא
מײנט ַאז מיר זענען  גונגװערן ֿפון די װעמען זי ַאֿפעקטירט.  די דָאזיקע איבערצַײ צטיגענאױסַאז מַאכט זָאל 

ֿפון די מענטשן. ַאװעק מַאכט  די מעןנע װעלכעאון בַאשלוסן  ָאנֿפירונגסקעּפטיש ֿפון צענטרַאלער   
 

ער אײרָאּפעיִשַאז דער .  מיר װילן ן ֿפַארבַאנדאײרָאּפעיִשײ איז קריטיש ֿפון דעם די שװעדישע גרינע ּפַארט
מיטגליד קען אין שכלדיקע ד־יעדעס לַאנּו אזיך ַאנטװיקלען אין ַא מער בױגזַאמער מיטַארבעט, װ ֿפַארבַאנד זָאל
 אײרָאּפעיִשןדעם ױסער שװעדן זָאל בלַײבן א װיל זיך בַאטײליקן.  עסלן אין װעלכע חלקים ײרַאמען אױסװ

.)EMU( ֿפַארבַאנדגעלט־  
 

ֿפן ָאעקסּפָארטירן װגלַײכצַײטיק בעת מיר  איבערצַײגיקַארַײנמישן ֿפַאר שלום און הילף זענען נישט זיך שװעדנס 
גלָאבַאלע ַאנטװיקלונג  אונטערהַאלטנדיקעצו דיקטַאטָארישע רעזשימען און ֿפַארָארעמטע לענדער.  יושרדיקע און 

וז געשטעלט װערן ֿפַאר קורצטערמיניקע עקָאנָאמישע אינטערעסן. מ  
 

, ָאבער ֿפָארןּו ַאלע מענטשן קענען אדי שװעדישע גרינע ּפַארטײ הָאט ַא זעונג ֿפון ַא װעלט ָאן קײן גרענעצן װ
ױנער, אערע אײנװבן זײלַײרעכט ֿפון לענדער צו ק םצו ַאנטלױֿפן.  מיר גלײבן נישט אין דע געצװאּונגעןקײנער איז 

ױנען.  מענטשן זָאלן זען ֿפַאר זיך מעגלעכקײטן, נישט אּו זײ װילן װאבן אין מענטשנס רעכט צו קלַײבן װלײמיר ג
ָאֿפן צו מיגרַאציע.  טןמערסצום די ּפַארטײ װָאס איז  זענען צירן זיך מיט דעם װָאס מירקײן װענט.  מיר שטָאל  

 
שטעגןנַײע מיר זוכן   

 װַײטער װי הַאלטןמיר  . נַײע שטעגןמיר אױך  זוכןע גרינע ּפַארטײ איז ַא ּפָאליטישע ּפַארטײ, בעת די שװעדיש
.  מיר מוזן נישט ֿפַארלירן קײן קָאנטַאקט מיט יענע װָאס װעלן קומען נָאך טןמי איראין זענען אונדזער צַײט און 

מוט צו זַײן אײן טריט  רלירן.  מיר הָאבן דעםצַײט צו ֿפַא אונדז, ָאבער אין דער זעלבער צַײט איז נישטָא קײן
ֿפָארױס.   

 
.  יעדע ַאנטװיקלונג הײבט זיך ָאן און נישט גלַײכגילטיק בןאיבערגעגעװָאס זענען  מענטשןעס ענדערן די װעלט 

און איבערגעגעבנקײט.  איר מַאכט ַאן אונטערשײד! גונגמיט דעם יחידס איבערצַײ  
 

דָא קענט איר  . דער שװעדישער גרינער ּפַארטײ ֿפַארָאגרַאם דער ּפַארטײ־ּפריצור ֿפון די דָאזיקע ברָאשור איז ַא ק
אונדזערע ּפָאליטישע ֿפָארשלָאגן.   ֿפוןיסוד  אין ליגןזערע זעונגען און דער אידעָאלָאגיע װָאס דלײענען װעגן אונ

קענט איר לײענען מער אױף  ,טיקזער ּפָאלידער װעגן אונמװיסן  טאױב איר װערט ֿפַארינטערעסירט און װיל
www.mp.se געֿפינען די גַאנצע ּפַארטײ־ּפרָאגרַאם. אױך .  דָארט קענט איר  

 


