
19 Eylülde 
daha yeşİl 
bİr hükümet 
İçİn oy verİn

TURKISKA TÜRKÇE

Eğer dünyanın nasıl görüneceği konusunda seçi-
mi siz yapsaydınız büyük olasılık dünya daha yeşil 
görünürdü. Daha modern, daha insancıl ve daha doğa 
yanlısı bir dünya olurdu. Bireyin özgürlüğünü, sağlam 
bir gelişme stratejisini ve sosyal güvenliği seçmek 
isterdiniz. Seçebilirsiniz! Eylülde parlemento seçim-
leri var. Miljöparti (Yeşiller Partisi) toplumu yeşile 
doğru yönlendirmek istiyor. İsveç için en iyisinin bu 
olduğuna inanıyor! 

Sizin seçiminiz, yeni kurulacak hükümet üzerinde 
yeşil etkinin güçlenmesine katkıda bulunabilir. 

Düşleri olan bir politakayı seçin – 19 eylülde oyunuzu 
yeşillere verin! 



İklim dostları
Toplumun modernize edilmeye ihtiyacı var. Gelecek-
teki zorlukların üstesinden gelebilmek için yeni bir 
politika gerekiyor. İsveç iklim, ekonomi ve iş gibi 
büyük sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Miljöpar-
tiet (Yeşiller Partisi) tüm bunlar için belirlenmiş bir 
politikaya sahip. İklim sorununun çözümü, toplu-
mun modernizasyonu, iş olanakları ve refah yeni bir 
düzenleme ile mümkün. Bunun yolu da iyi bir çevre 
ve güçlü bir ekonomidir. 

İsveç iklim konusunda üzerine düşen sorumluluğu 
alacaktır. Bu konuda ilk adımı atan ülkeler geleceğin 
önder ülkeleri, bu konuda geride kalanlar ise ge-
lecekte ekonomi ve gelişimi umutsuzca geride kalmış 
ülkeler olacaktır. İklim çalışmalarında ülkemiz öncü 
olabilir. Miljöpartiet (Yeşiller Partisi) alt yapı, te-
knik ve enerji konularında büyük yatırımlar yapmak 
istiyor. Yeşil yatırımlar iş olanağı ve tutarlı bir gelişme 
sağladığı gibi iklim degişimlerini de önler. 

İklim dostu bir yaşam sürmekten kazançlı 
çıkılacaktır. Her insan iz bırakabilir. Her insan 
önemlidir ve iklim için daha fazla insanın daha fazla 
çaba harcaması gerekmektedir. Tutarlı ve tutumlu 
bir yaşam şeklinin özveride bulunmak anlamına 
gelmesi gerekmez. Daha şimdiden çözümler 
mevcuttur. Tek gereken bu çözümlerin yürürlüğe 
konmasını sağlayacak bir politikadır. Miljöpartiet 
(Yeşiller Partisi)iklim dostu seçim yapmanın en 
kolay ve ucuz olduğu bir İsveç kurmayı istiyor. 

Yeşil, iş olanağı sağlar
Geleceğin işleri yeşil işlerdir. İklime uyum bir çok 
yeni iş olanağı sağlayacaktır. Demir yolları, tram-
vay ve bisiklet yollarına yapılan yatırımlar yeni 
iş olanakları doğurur. Rüzgar türbinleri, dalga 
elektrik santralleri, güneş ve enerjinin efektif 
hale getirilmesi için yapılan yatırımlar da yeni iş 
olanaklarına olanak sağlar. İklim değişimlerinin, 
işsizliğin ve alçak konjonktürün nedeni iklime aşırı 
yüklenilmiş olunmasıdır. 

Toplumun gelişmesinde özellikle girişimcilerin 
rolü büyüktür. Çevreyle ilgili olmanın ve toplum-
sal sorumluluğun artmasında, yeni fikirlerin 
yayılmasında genellikle girişimciler öncülük eder. 
Miljöpartiet (Yeşiller Partisi)girişimcilerin işini 
kolaylaştırmak istiyor. Kendi işine sahip olmak, bir 
işletmeci olmak daha basit, daha güvenli ve daha 
az riskli hale getirilmeli ki daha fazla kişi düşlerini 
gerçekleştirmeye cesaret edebilsin. Bundan İsveç 
kazançlı çıkacaktır. 

Artık al ve at toplumuna bir son vermenin 
zamanı gelmiştir. Miljöpartiet (Yeşiller Partisi) 
hizmet sektöründe Katma Değer Vergisi’ni (moms) 
düşürerek, toplumu daha dayanıklı tüketime 
teşvik etmek istiyor. Böylece bir şeyi onarmak yeni 
almaktan daha ucuz olacaktır. Aynı zamanda da 
hizmet sektöründe iş olanakları artacaktır. Yeşile 

doğru bir değişim akıllıca ve karlıdır, ancak biri-
lerinin yeni fikirler üretmek konusunda cesaret 
sahibi olmasını gerektirir. Miljöpartiet (Yeşiller 
Partisi)bu cesarete sahiptir. 

Güvenlik ve özgürlük 
Bir toplumun refah toplumu olması için insanların 
çalışması bir ön koşuldur. Ancak işi olmayan yada 
çalışamayanlara yardım etmeyen bir refah toplu-
muna, bir refah toplumu demek mümkün değildir. 
İnsan olarak birbirimizden sorumluyuz. Artan 
güvenlik dışlanmayı azaltır ve tüm İsveç’i daha 
güçlü kılar. Yerle bir edilmiş güvenlik sisteminin 
onarılmaya ihtiyacı vardır. 

İnsanlar hasta oldukları sürece hastalık 
aylığından yararlanabilmelidir. İşi olmayan herkes 
işsizlik aylığının kapsamında olmalıdır. Toplum, 
rehabilitasyon yada eğitim gibi bireyin ihtiyaç 
duyduğu yardımı sunmalıdır. İnsanlar fakirleştikçe 
daha sağlıklı hale gelmez. İnsalar fakirleştikçe iş 
olanakları artmaz. 

Miljöpartiet (Yesiller Partisi) insanların farklı 
olmasına izin verilen bir toplum yaratmak istiyor. 
Hayatta engellerle karşılaşmış insanlara, tekrar 
başlayabilmeleri için gerçek bir şans tanımak 
istiyor. Güvencede olmak özgürlüktür. Kendini güv-
ende hissetmek, daha fazla kişinin düşüncelerini 
uygulamaya koyması için cesaret kaynağıdır. Yeni 
düşünceler toplumun gelişmesi ve daha iyiye git-
mesi için gereklidir. Miljöpartiet’in (Yeşiller Partisi) 
düşüncesi daha fazla kadın erkek eşitliği, daha az 
ayrımcılık ve daha fazla insanlıktır. 

Sizin oyunuz önemlidir 
Günümüzün sorunları ile dünün çözümleri baş ede-
mez. Yeşile doğru bir değişim ile iklim sorunlarını 
çözebilir, daha fazla iş olanağı ve daha iyi bir ekono-
mi yaratabiliriz. Miljöpartiet (Yeşiller Partisi) hatırı 
sayılır bir güçtür ve eğer daha fazla olursak dahada 
güçlü oluruz. 

Miljöpartiet’e (Yeşiller Partisi)sms ile ödeme ya-
parak üye olabilirsiniz. Sms:inizi 72456 telefon 
numarasına, mpmedl yyyyaaggxxxx (personnum-
mer) olarak gönderiniz. Ödeme tutarı: 50 kronor + 
mesajın taşınma ücreti

Kim olduğunuzu anlayabilmek için kimlik 
numaranızı bilmemiz gerekiyor. E-posta ile de 
gönderirseniz sizinle irtibata geçmemiz kolaylaşır.  
Kart ile yada ödeme emri kağıdı isteyerek de 
ödeme yapabilirsiniz. 

www.mp.se/blimedlem sayfasından kart ile ödeme 
yapabilir yada ödeme emri kağıdı isteyebilirsiniz. 
08-545 224 50 telefon numarasını da arayabilirsiniz.

Miljöpartiet’e(Yeşiller Partisi) www.mp.se 
sayfasını ziyaret ederek yada 020-94 20 00  

telefon numarasından ulaşabilirsiniz. 


