
Bu yazı Yeşiller Partisine ait parti platformun kısa bir özetidir. Parti  
platformunu oluşturmaya binlerce kişi düşünceleri, politik önerileri, kelimeler 
ve ideolojik tartışmalar ile yardımcı olmuşlardır. Sadece bu durum bile yeşil  
ideolojiyi oluşturan temel taşlardan biridir. Politika – ve toplum – birlikte  
yarattığımız bir şeydir. Bu bizim ortak yeşil sesimizdir. 

Parti platformunun tümünü www.mp.se/partiprogram adresinde okuyabilirsin.  

Yeşiller Partisi gelecek nesillerin önkoşullarını tehlikeye atmadan, bütün insanların 
iyi bir hayat yaşayabileceği bir dünya için çabalayan küresel hareketin bir parçasıdır. 
Bizim politikamız bütünsel bir yaklaşıma dayanmaktadır: Her şey birbirine bağlıdır. 

İnsanlık büyük zorluklarla karşı karşıya. Değişimin anahtarı olan ve sürdürülebilir 
bir toplum için yol gösterecek şey politikadır. Biz Yeşiller toplumumuzu yeni oluşacak 
döneme şekillendirecek ortak görevimizle aynı çatı altında toplanıyoruz. 

Yeşiller Partisi feminist bir partidir. Adil bir toplumun temel taşları çeşitlilik, eşitlik 
ve eşit haklara sahip olmaktır. İnsanların farklılıklarının dünyayı daha zengin bir yer 
yaptığına inanıyoruz. 

Bizim politikamız üç dayanışmayı temel almıştır:

l  Hayvanlar, doğa ve ekolojik sistem ile dayanışma. 
l  Gelecek nesiller ile dayanışma. 
l  Dünyanın tüm insanları ile dayanışma. 

İnsan 

İnsanoğlu sorumluluk almaya istekli ve alabilen yaratıcı ve empati duyan bir  
yaratıktır. İnsanların fikirlerinde gelişimi ileriye götüren inanılmaz bir çeşitlilik vardır. 
Biz aktif ve katılımcı vatandaşlardan oluşan bir demokrasiye inanıyoruz. Bunun için 
kolay bilgi erişimine, hareketli siyasi tartışmalara ve vatandaşların siyasi meclislere 
kendi önerilerini sunabilmeleri gerekmekte.  

Yeşil hareket siyasette özgürlükçü bir perspektif olarak duruyor. İnsanlar kendi 
düşüncelerini düşünmekte, düşüncelerini söylemekte serbest olduklarında ve  
düşüncelerin, vizyonların ve farklılıkların saygı gördüğü zaman yeni fikirler oluşur. 
Herkes; cinsiyet, etnik köken, din, engellilik, cinsel eğilim, cinsiyet kimliği, cinsiyet 
ifadesi ya da yaş ne olursan olsun eşit haklara ve fırsatlara sahip olmalı. 
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Çocuklarda yetişkinlerin onlar için geliştirdiği toplumda sadece pasif alıcı değiller. 
Aynı zamanda toplumun gelişmesine katılımda bulunuyorlar. Çevre politikasında 
uzun vadeli düşünmek bir görüş tarzıdır ve çocuklara yatırım yapmak aynı zamanda 
geleceğe yatırım yapmaktır. 

Okul her çocuğun gelişmesine imkân sağlayacak. Ne başaralı başarısız öğrenciler ne de 
iyi ve kötü okullar olacak. Politika öğrencinin merakını ve öğretmenin yetkinliğini tam 
ortaya koyabilmeleri içim önkoşulları sağlaması gerekiyor. Biz halk eğitimine ve ömür 
boyu öğrenime inanıyoruz. Herkes hayatında kendi yolunu seçebilme imkânı olunca 
hep birlikte güçlü bir toplum inşa edebiliriz. 

Tüm insanların hayallerini gerçekleştirmek için eşit fırsatlara sahip olmalıdır.  
Her türlü ayrımcılığa karşı koyulacak ve hiç kimse ırkçılık ve nefret suçlarına maruz 
kalmayacak. 

Çevre

Yeşil ideoloji sadece insanların birbirleriyle olan ilişkisi hakkında değil, aynı zamanda 
çevremizde ki her şeye olan bağımlılığımızla ilgilidir. İnsanoğlunun sorumluluğu  
kendi kuşağı ve kendisi ile kısıtlı olmayıp daha ötesine uzanmaktadır. Hayvanların 
doğal bir şekilde hareket etmeye hakları var ve acıya maruz kalmayacaklar. 

Dünyanın zengin kesiminde olan yaşam tarzı kendi ülke sınırları ötesinde de sonuçları 
oluyor. Gelecekte güzel bir hayat yaşayabilmek ve aynı zamanda kendimizin, başka  
ülkelerin insanları ve gelecek nesillerin imkânlarını mahvetmeden yaşadığımız 
toplumları yeniden kurmamız gerekiyor.  

İklim değişiklikleri geleceğimizi tehlikeye atıyor ve her bireyin hayatını, küresel  
ekonomiyi ve ulusların hayatta kalmasını etkilemekte. Bütün bunlar hakkında ki  
bilgilerimize rağmen ser gazları salınımları artmaktadır. Biz iklim üzerindeki insan 
etkisini azaltmada lider olacağız. İsveç küresel açıdan kabul edilebilen orandan daha 
fazla hem bugün hem tarihte çok fazla salınıma neden olmaktadır. Sürdürülebilen bir 
topluma geçişte ve başka gelişme olanakları göstermek için İsveç’in önder olması  
benzersiz önkoşulları var. Bunun için cesur çevre politikası gereklidir. Yeşiller  
partisi olarak iklim bilgili toplumlar insanlar içinde daha iyi toplumlar olduklarına 
ikna olmuş durumdayız.  

Ekonomi

Dünyanın yeni ekonomik politikaya ihtiyacı var. Geleneksel anlamda devam eden 
ekonomik bir büyüme sınırlı kaynaklara sahip bir gezegende mümkün değildir ve bazı 
gayet bariz ilkeler hakkındadır:

l  İnsanlar ve doğa için iyi olan şeyler ucuz olacak. 
l  İnsanlar ve doğa için kötü olan şeyler pahalı olacak. 
l  Çok fazla zarar veren şeyler yasak olacak. 



Son yüzyılların hızlı ekonomik gelişmelerini insanoğlunun yaratıcılığı mümkün 
kılmıştır. Gelişme birçok yönden olumlu olmuştur, fakat aynı zamanda kaynakların 
kullanımı, sera gazlarının salınımları artmıştır ve biyolojik çeşitlilik azalmıştır. Yeni 
öncelikler ve yeni refah tanımlaması ile sürekli büyümeye bağlı olmayan bir ekonomi 
oluşturabiliriz. 

Sağlam bir toplumun politik kararlar alma cesareti olması gerektiğinden eminiz.  
Kararların değeri geleneksel büyüme ile kolayca karar alınamadığı zamanlarda bile. 

Kömür ve petrol gibi ucuz enerjilerin bulunabilirliği yüksek miktarda sera gazı 
salınımlarına neden olmuştur. Uzun vadeli kalıcı bir ekonomiye geçiş yapılabilmesi 
için büyük oranda enerji sisteminin değişmesiyle ilgilidir. Enerjiyi daha verimli  
kullanmalıyız ve yenilenebilen enerji yüzde yüz olmalı. 

Nükleer enerjisiz bir toplum görmek istiyoruz. Nükleer enerji aşırı risk içerir ve  
gelecek nesiller için radyoaktif atıklar bırakır. 

Enerji sistemini düzenli bir şekilde hemen değiştirmezsek ilerde kaynakların  
eksiklikleri mecburi bir değişikliğe zorlayacaktır. O vakit geldiğinde her bir vatandaş, 
şirketler ve ülkeler için önemli ölçüde daha maliyetli olacaktır. 

Refah

Refah düzeni insan özgürlük, yaşam kalitesi ve güven sağlayacak. En güçlü halimiz en 
kırılgan zamanımızda birbirimize destek olduğumuzdadır. Bu nedenle ihtiyacımız  
olduğunda bize tedavi ve bakım sağlamalıdır. Ayrıca toplumun hasta ve işsiz olanlara 
bir güvence sistemi sunduğundan emin olmalıdır. Ekonomik durumu biraz daha iyi 
olan vatandaşlarında katkıda bulunmaları makul bir durumdur. 

İsveç’te ki sağlık ve bakım hizmetleri eşitlikçi ve modern olacak. İyi bir sağlığı teşvik et-
mek için kamu sağlığına odaklanmak sağlık hizmetlerine odaklanmak kadar önemlidir.  

Biz bölgelere ve belediyelere onları etkileyen politika kararları üzerinde daha fazla güç 
vermek istiyoruz. Ülkenin neresinde yaşarsan yaşa polis, posta ve sabit telefon hattı 
gibi önemli kamu hizmetlerine erişimin olmalı. İsveç milyon programını  
canlandırmaya ihtiyacı var. Bir şans elde etmek için belli bir bölgede yaşayanların 
taşınmak zorunda kalmamaları gerek. Bu tür bölgeler İsveç’te olmayacak.  

Bizim vizyonumuz geliri olmayan herkesin, eski gelirlerine ve neden gelirleri  
olmadığına bakmaksızın, hayatlarını sürdürebilecekleri bir destek alabilecekleri  
garanti altına alınmalıdır.  Biz tek bir makam tarafından yönetilen kapsamlı bir sigorta 
görmek istiyoruz. İnsanlar boşluklara düşmesin diye her zaman girebilmeleri için  
‘bir giriş’ olması gerektiğini söyleriz.  

Refah sisteminde ki faaliyetlerin herhangi bir pazar gibi kullanılamaz. Biz refah 
sistemin tüketicileri değil vatandaşlarıyız. Ödediğimiz vergiler birinin kazancı değil 
amaçlandıkları faaliyette kullanılacaklar. 



Dünya

Dünyada birçok insan yoksulluktan çıkmak üzere. Refah durumu artıyor, ortalama 
yaşam süresi artıyor ve çocuk ölümleri azalıyor. Bu arada insanlık aşırı sömürülen 
doğal kaynaklar ve çevresel tehditler gibi yeni zorluklarla karşılaşmakta. Yeşil  
hareketin görevi bizler iklim ve doğa zorlukları ile karşılaştıkça daha fazla insanın 
refahın tadını çıkarabilmesi.  

Yeşiller partisi uluslararası işbirliğine sıcak bakıyor. Aynı zamanda karar yetkisinin 
kararlardan etkilenenlerde olmasını istiyoruz. Bu inancımız bizi merkezi kontrole ve 
yetkinin insanlardan daha fazla uzaklaşmasına şüphe ile bakmamızı sağlıyor.  

Yeşiller Partisi AB’ye eleştirel bakan bir parti. Her bir üye ülkenin makul sınırlar 
içerisinde hangi bölümlere katılmak istediklerini seçebilecekleri daha esnek bir AB 
işbirliği için çalışmak istiyoruz. İsveç’in Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’ne dâhil 
olmayacak. 

Biz diktatör ve fakir ülkelere silah ihracında bulunduğumuz sürece İsveç’in barış ve 
kalkınma çabaları inandırıcı olmayacaktır. Adil ve sürdürülebilen küresel bir gelişim 
kısa vadeli ekonomik çıkarlardan önce gelmelidir.  

Yeşiller Parti’sinin hayali sınırları olmayan ve insanların kaçmadan hareket edebi-
lecekleri bir dünya. Ülkelerin vatandaşlarını seçme hakları olduğuna inanmıyoruz. 
Onun yerine insanların istediği yerde kalma hakkına sahip olmalarına inanıyoruz. 
İnsanlar fırsatlar ile karşılaşmalı, duvarlarla değil. Göçe en açık parti olmamızla gurur 
duymaktayız.    

Yol bulucular

Yeşiller Partisi hem siyasi bir partidir hem yol bulucudur. Hem zamanımızdan önceyiz 
hem tam ortasındayız. Bizden sonra gelenlerle iletişimi kaybetmemiz lazım, fakat aynı 
zamanda kaybedecek hiç zamanımız yok. Bir adım önde olmaya cesaretliyiz.  

Dünyayı önemseyen ve aktif olan insanlar değiştiriyor. Her gelişme bir bireyin inancı 
ve bağlılığı ile başlar. Sende bir fark yaratıyorsun! 

Bu yazı Yeşiller Partisine ait parti platformun kısa bir özetidir. Burada politik  
önerilerimizin temelini oluşturan vizyonumuz ve ideoloji hakkında bilgi edinebilirsin. 
Eğer politikamızı merak edip daha fazla okumak istersen daha fazlasını www.mp.se 
adresinde bulabilirsin. Ayrıca parti platformun tümü internet sayfamızda  
bulunmaktadır.  


