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Yeşiller patisi (Miljöpatiet) yeni iş 
olanakları yaratacak, güvenliği 
arttıracak ve İsveç’i daha güçlü 
kılacak, yeşile doğru bir değişim 
için gerekli bir politika ile 
seçime gidiyor. Biz, gelecekte 
karşılaşılacak zorlukları yenmek 
için şart olan, kalıcı ve sağlam bir 
toplum yaratmak istiyoruz.

Yeşiller patisi (Miljöpatiet), tüm 
toplumun yeşile doğru değişmesi 
için geniş çaplı yatırımlar görmek 
istiyor - Yeni bir Yeşil Düzen 
istiyor (Green New Deal). Biz 
günlük yaşamlarında insanların 
kalıcı seçimler yapabilmelerini 
kolaylaştırmak istiyoruz. Gelecek, 
demir yolları, yenilenebilir enerji 
kaynaklarından edinilen en-
erji, tramvay ve bisiklet yolları ve 
akıllı enerji altyapılı şehirlere ait 
olacaktır. Biz yeşiller, bunun için 
gereken yatırımları yapmak istiy-
oruz. Bu yatırımlar sadece kazançlı 
yatırımlar değil, aynı zamanda iş 
olanakları yaratan yatırımlardır. 

Biz İsveç’i modernize etmek istiy-
oruz. Eğitim, araştırma, kendi işini 
kurma ve girişimcileri desteklemek 
gibi alanlarda yeni yatırımlara 
ihtiyacımız var. İnsanların düşlerini 
gerçekleştirmeleri daha kolay hale 
getirilecek, bir yerde maaşlı olarak 
çalışmaktan kendi işini kurmaya 
giden yolda adım atma cesareti 
gösterenler desteklenecektir. 

Biz ’al ve at’ anlayışına sahip to-
plumu terketmek istiyoruz. Bir şey 
bozulduğunda onartmak daha ucuz 
olamalıdır. Biz, hizmet sektöründe 
Katma Değer Vergisi’ni (moms) 
düşürerek toplumu daha çevreci 
anlayışta bir tüketime teşvik etmek 
istiyor ve aynı zamanda yeni iş 
olanakları yaratmak istiyoruz. 
Böylece, toplumun refahı ve kamu 
sektörüne yapılacak yatırımlar 
sayesinde bir çok iş olanağı da 
yaratılmış olacaktır.

Biz yeşiller, kısa dönem çözüm-
ler sonucu tehdit altında kalan 
doğanın sürekli savunucularıyız. 

Bugün yapacağımız seçim gelecekteki yaşamımıza şekil verir. Bugün 
yaptığımız yatırım gelecekte içinde yaşayacağımız toplumu yaratır. 
Kalıcı bir gelişme için ne gerektiğine dair bilgiye sahibiz. Şimdi, hemen 
burada kalıcı bir gelişme için gerekli değişim uygulamaya konmalıdır. 

GELECEK ŞİMDİ

Daha az iklim değişimine ve yeni  
iş olanaklarına yatırım yapın 

Bizim ilgimiz, doğa sevgisi ve, 
günümüz insanı ile olduğu ka-
dar geleceğin kuşakları ile de 
güçlü bir dayanışma anlayışından 
kaynaklanmaktadır. Bizim 
politikamız dayanışma içinde bir 
dünyaya güdümlüdür. Bu nedenle 
barış, insan hakları ve dünyanın 
silahsızlanması için çalışmaktayız. 

Bizim politikamız barışçıl 
bir politikadır. Herkese eşit 
davranılan eşitlikçi bir toplum 
düzeni yaratmak istiyoruz. 
Bizim için bu en temel özgürlük 
sorunlarından biridir. Eğer farklı 
değer yargılarını ve yaşam biçim-
lerini kabul eder ve benimsersek, 
toplum daha zengin ve dinamik 
bir toplum haline gelir. İnsanlara 
yeni şanslar tanınacaktır. Güven-
lik sistemi onarılacak ve herkesi 
kapsaması sağlanacaktır. 

İşbirliği yaptığımız partilerle 
birlikte, yeşili sevenlerin Yeşiller 
Partisi (Miljöpartiet), 2010 seçim-
lerinde yeşil-kırmızı bir koalisyon 

azaltılacaktır. Arttırılacak çevre 
vergisi sayesinde fosil enerji 
kaynaklarınının kullanılımı daha 
pahalı bir hale getirilecektir. 

1. İsveç üstüne düşen 
sorumluluğu alacaktır 
İsveç küresel sorumluluktan 
üstüne düşeni yüklenmelidir. 
İklimi etkileyen gazların atılımı 
araştırma raporlarının ortaya 
koyduğu sonuçlar çerçevesinde 



2. Demiryollarının  
kapasitesini iki katına 
çıkarılması 
İklim-akıllı bir trafik politikası, 
ülke çapında demir yolları ağının 
geliştirilmesi için büyük yatırımlar 
gerektirir. Mal ve insan taşıma 
kapasitesi iki katına çıkarılacaktır. 
Stockholm, Göteborg ve Malmö 
gibi İsveç’in büyük şehirleri 
arasında yüksek hız hatları çek-
erek, bu şehirleri Kopenhag ve 
Oslo’ya bağlamak istiyoruz. Aynı 
zamanda ana demiryolu hatlarının 
yöresel hatlarla bağlantısını kura-
rak yöresel demiryolu hatlarını 
güçlendirmek istiyoruz. Demiryolu 
ile yolculuk etmek böylece, araba 
ve uçak gibi diğer taşıt araçları ile 
yolculuk etmekten daha ucuz hale 
getirilecektir. 

3. Toplu taşımacılık 
olanaklarının 
artırılması 
İklim-akıllı şehirler yaratmak için, 
tramvay, yöresel trenler, metro ve 
otobüs gibi toplu taşıma araçlarına 
büyük yatırımlar yapmak ve 2020 
yılına dek taşımacılıkta, toplu 
taşımacılığa düşen yüzdeyi iki 
katına çıkarmak istiyoruz. Yeni 
otoban yapımına gerek yoktur. 
Toplu taşıma araçları, fonksiyon 
kaybı olan kişilerinde kolayca 
ulaşıp kullanabilecekleri bir hale 
getirilecektir. 

4. Arabalar için  
yeni yakıtlar 
İsveç’te bir çok kişi arabaya 
bağımlı bulunmaktadır. Hem 
çevreye zararlı hemde pahalı 
olmaları nedeni ile fosil yakıt 
kullanılımının azaltılması gerek-
mektedir. Bu nedenle herkese 
yenilenebilir enerji ile depolarını 
doldurabilme hakkı tanınmalıdır. 
Araçlarda yenilenebilir enerji 
kullanmak benzinden daha ucuz 
hale getirilecektir. Yenilenebilir 
yakıtın, yerli üretimi ve dağıtımı 

desteklenecektir. Biogaz ile 
aracın deposunu doldurmak veya 
elektrik baterilerini şarj etmek 
ülkenin her yerinde mümkün 
olacaktır. 

5. Kendi elektriğini  
kendin üret 
Kendi elektriğini üretmeyi karlı 
hale getirmek istiyoruz. Gitgide 
daha çok insan yenilenebilir ener-
jiye yatırım yapmak ve böylece ik-
lim değişimine olan olumsuz etki-
lerini azaltarak katkıda bulunmak 
istiyor. Buda, elektrik şebekesine 
daha fazla yenilenebilir enerjinin 
aktarılması anlamına gelmektir. 
Yenilenebilir enerjiye tek fiyat 
uygulaması getirmek, aynı za-
manda kücük çaptaki üreticilerin 
ürettiği elektriğin net ölçümünü 
mümkün kılmak istiyoruz. 

6. Yenilenebilir enerjiye 
ve enerjinin etkin 
hale getirilmesine 
yatırım yapın 
Nükleer enerji ve fosilden elde 
edilen gazları, rüzgar enerjisi, 
biogaz, dalga enerjisi, güneş 
enerjisi ve enerjinin etkin hale 
getirilmesi ile değiştirmek 
istiyoruz. Enerjinin tutumlu 
kullanılmasını sağlayacak yeni-
den yapılandırmaya yatırım 
yapmak istiyoruz. Bu şekilde 
enerjinin elde edilme masrafları 
da azaltılmış olur. Uranyumun 
çıkarılması yasaklanacaktır. 

7. Milyonprogramı’nı 
tekrar canlandırın 
Yeni binaların inşaası, inşa 
edilmiş ve yıpranmış olan ko-
nut, ilçe merkezi, her şeyden 
öncede şehrin dış semtlerinin 
donatılması için özel bir yatırım 
desteği uygulaması başlatmak 
istiyoruz. Bu yatırımlar daha ka-
liteli konut ve enerji kullanımının 
azaltılmasını sağlayacaktır. 

8. Tren ve gemilere  
daha çok mal 
Yollarımızda trafik güvenliğini 
arttırmak ve eksoz dumanını 
azaltmak için ağır kamyonlarla 
taşımacılığı kapsayacak bir vergi 
uygulaması başlatmak istiyoruz. 
Böylece malları tren ve gemilerle 
taşımak, kamyonlarla taşımaktan 
daha karlı olacaktır. 

9. Doğayı ve biolojik 
çeşitliliği savunun 
Bitki örtüsü zengin çayır ve 
otlaklar korunacak, sahillerin 
dogal olarak korunması yasala-
rla daha iyi hale getirilecektir. 
Doğal yetişen değerli ormanlar 
korunacaktır. İsveç, kurt, vaşak, 
ayı ve sansar gibi etobur ailesinin 
dört alt türünü barındırarak, uzun 
vadede çoğalmalarını ve böylece 
gelecek kuşakları garantileme-
lerini sağlayacaktır. Brom içeren 
yanmayı engelleyici maddelerle, 
hormonları bloke eden maddeler-
in yasaklanarak doğaya yayılması 
önlenmelidir. Sularla kaplı toprak 
alanları tekrar oluşturmak ve su 
ihtiyacımızı karşılamakta önemli 
rol oynayan yeraltı sularını ko-
ruma altına almak istiyoruz.

10. Toprağı  
hayvanlara özen  
göstererek işleyelim
Doğal olmayan gübre ve kimyasal 
ilaçların kullanılması azaltılacaktır. 
Hayvanları koruyan yasalar 
güçlendirilecektir. Biz kürk çiftlik-
lerinin yasaklanmasından yanayız. 
Bitek topraklar korunacaktır. 
Ekolojik çiftçiliği karlı hale ge-
tirmek istiyoruz. İsveç, ekolojik 
turizm ve küçük çapta doğal 
yiyecek maddelerini üreten çevreci 
iş yerlerini desteklemekte öncü bir 
ülke olacaktır. Biz toprağı genetiği 
değiştirilmiş organizma ve tohum-
lara (GMO) karşı korumak istiyoruz. 



11. Servis hizmetlerinde 
Katma Değer Vergisinin 
(moms) düşürülmesi
Servis hizmetlerini kapsayan 
bazı alanlarda Katma Değer 
Vergisini düşürerek bu sektörün 
gelişmesni sağlamak istiyoruz. 
Bu şekilde, lokantada yemek 
yemek, saç kestirmek ve bisik-
leti yada bozuk şeyleri onartmak 
yenisini satın almaktan daha karlı 
hale gelecektir. Seçildiğimiz tak-
dirde görev sürecimiz sırasında 
bu konuda ilk adımı atmak ve 
insanları hizmet sektöründe 
daha dayanıklı bir tüketime teşvik 
etmek istiyoruz. 

12. Küçük şirketlerin 
vergilerinin düşürülmesi 
Küçük şirketler için, işverenin 
çalışanları için yaptığı ödeme-
lerde yüzde onluk bir düşüş 
sağlamak istiyoruz. Ayrıca tek 
kişilik şirketlerde işe alınan ilk 
kişinin ilk yılı için işveren ödeme-
lerinde daha da fazla düşüş 
yapılmasını öneriyoruz. 

13. Küçük ve orta büyük-
lükte işyerleri için 
girişim sermayesi 
Devlete ait bir girişim sermayesi 
fonu oluşturarak bir çok ufak ve 
orta büyüklükteki şirketin girişim 
sermayesinden yararlanmasını 
kolaylaştırmak istiyoruz. Bu fon 
devlete ait şirketlerin kar dağıtım 
paylarından karşılanacaktır. 

Yeni iş alanları, girişimcilik 
ve küçük şirketler 

14. Ön safhada bir  
ticaret 
Günümüzde bir çok yeni girişimci, 
ahlaki, toplumsal ve çevre 
konusunda daha fazla sorumlu-
luk almaktan çekinmemektedir. 
Buda kalıcı bir gelişmeye katkıda 
bulunur. Çıkış noktası buna 
dayanan girişimci tavırlar destek-
lenecektir. Buluşların, ürün ve 
çevre tekniklerinin geliştirilmesi 
için ufak ve orta büyüklükteki 
şirketleri kapsayan yardımları 
arttıracağız. Devlete ve beledi-
yelere ait şirketler yeni çevre 
tekniği geliştirmekte, yenilenebi-
lir enerji elde etmekte yardımcı 
olarak, iklimsel değişimleri azal-
tmak konusunda öncülük ede-
ceklerdir. Toplumcu ve koperatif 
şirketcilik anlayışı, yeşil şirketçilik 
anlayışının birer parçası ha-
line gelecektir. Kırsal kesimde 
daha fazla şirketin yerleşik hale 
gelmesi için çalışmaktan yanayız. 
Kamu sektörü için yapılan satın 
almalarda, toplumsal, ahlaki ve 
çevresel faktörlerin göz önünde 
tutulması ve daha iyi hale ge-
tirilmesi için, aktif bir şekilde 
çaba harcanmasını istiyoruz. 

15. Gençler için iş ve 
eğitim olanakları 
Refah sektörü kapsamında bir 
eğitim programı başlatmak istiy-
oruz. Meslek eğitimi ve çıraklık 
eğitimi alanlarında da, daha fazla 
yatırım yapılması gerekmektedir. 
Ayrıca daha fazla yüksek okula, 
eğitim programının bir parçası 
olarak şirket ve kurumlarda pra-
tik yapma olanağı sunacaktır. 

16. Herkese açık ve  
geniş kapsamlı bir 
kültürel yaşam 
Canlı ve yaratıcı bir kültürel 
yaşam, başarı için önemli bir 
faktör olduğu gibi sağlık, yaşam 
kalitesi ve toplumun gelişimi 
içinde önemlidir. Herkesin, özel-
likle çocuk ve gençlerin değişik 
kültürel aktivitelerde hem izleyici 
hemde aktiviteyi gerçekleştiren 
olarak yer almaları için kültüre 
yatırım yapmak istiyoruz. Kültürel 
aktivitelere ağırlık veren okullar 
(kulturskolorna) güçlendiri-
lecektir. Kültür, maddi tüketim 
karşısında yer alan iklimsel 
değişimlere karşı akıllı bir 
seçenek oluşturur. 



17. Sigortasız kimse  
olmayacak 
Güvenli ve modern hastalık 
sigortaları herkesi kapsamına ala-
cak. Biz hastalık sigortasının has-
ta oldukları sürece herkese öden-
mesi ve süre sınırının kaldırılması 
taraftarıyız. Etkin bir rehabilita-
syon için topluma düşen sorumlu-
luk özellikle önemlidir. Genel bir 
işsizlik sigortası ile herkes sigorta 
kapsamına alınacakatır. 

18. Daha kısa çalışma 
saatleri
Biz normal çalışma saatlerini, 
insanların kendilerine daha fazla 
zaman ayırabilmeleri ve yaşam 
standartlarını yükseltmek için 
haftada 35 saate düşürmek 
istiyoruz. İlk adım olarak küçük 
çocuklu aileler için çalışma 
saatlerini düşürme ve boş bir yıl 
(friåret) uygulamasını başlatmak 
istiyoruz. Daha esnek bir eme-
klilik yaşı uygulamasını geçmek 
ve emeklilik yaşı yaklaştığında 
insanlara çalışma saatlerini 
düşürebilme olanağı tanımak 
istiyoruz

19. Okullarda çeşitlilik
Çocukların, hayat boyu kendiler-
ine gerekecek bilgiyi okulda ed-
inmeye hakları vardır. Ebeveyn ve 
çocuklar, eğitimi etkileyebilmek 
için gereki olanaklara ve çocuğa 
uygun olan pedagojik eğitimi 
seçme şansına sahip olacaklardır. 
Her çocuk, ilkokul öncesi hazırlık 
dönemi ve ilkokulda, yetişkinlerle 
yeterince zaman geçirebilecek 
ve her çocukla ilgilenilecektir. Bu 
nedenle İsveç’te ilkokul öncesi ve 

Refah düzeyini ve kalitesini  
yükselterek eğitime yatırım 

ilkokul eğitiminin kalitesi yük-
seltilmelidir. Öğretmen sayısını 
artırmalı, sınıflardaki çocuk 
sayısınç düşürmeli ve bir pro-
gram çerçevesinde belirlenmiş 
olan derslerin saatlerini yük-
seltmeliyiz. Okullarda, pedagoji 
ve eğitim içeriğinde çeşitliliği 
destekliyoruz. Öğrenci demok-
rasisini güçlendirmek, öğrenci 
sağlık ve bakımına yatırım yap-
mak istiyoruz. 

20. Brakın çocuklar 
çocukluklarını yaşasın 
Oyunla geçen güvenli bir 
çocukluğa her insanın hakkı 
olmalıdır. Çocuklar için iyi 
bir toplum herkes için iy-
idir. Biz çocukların haklarını 
güçlendirmek ve Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’ni İsveç yasaları 
kapsamına almak istiyoruz. 

21. Koruyucu sağlık  
hizmetleri
Koruyucu ve sağlığı ön planda 
tutan çalışma şekilleri tüm 
sağlık ve bakım hizmetler-
inde geçerli olmalıdır. Sağlık 
hizmetleri eşitlikçi olmalı ve 
herkese eşit uygulanmalı aynı 
zamanda da vatandaşlara 
yakın olmalıdır. Bu hizmetler 
bir takım anlayışı ruhu içinde 
uygulanmalı, geniş bir tıpsal ve 
psikososyal yeterlilik göster-
melidir. Psikolojik bozuklukları 
azaltmak ve yaşlıların bakımını 
daha iyi hale getirmek için 
özel yatırımlar gerekmektedir. 
Yanlış ilaç kullanımını azalt-
mak için, denetim ve gözetimler 
arttırılmalıdır. 

22. İyi yemek 
Okullarda, yaşlı bakım ve gözeti-
minde ve hastanelerde, yemeklerin 
iyileştirilmesi ve kalitenin yük-
seltilmesi için gerekeni yapmak 
istiyoruz. Çocuklar, yaşlılar ve 
hastalar, uzun mesafeler kat-
ederek gelen ve ısıtılan yemekler 
yerine, okulların, yaşlı evlerinin ve 
hastanelerin kendi mutfaklarında 
pişirilen taze yemeklerden yarar-
lanabilmelidirler. Ekolojik ham 
maddeler ve lokal olarak yetiştirilen 
sebze ve meyveler, yapılan satın 
alma anlaşmalarında tercih ed-
ilmeli ve bu nedenle de, kamu alım 
yasaları yörede yetişen hammad-
deleri satın almayı destekleyecek 
şekilde tekrar gözden geçirilmelidir. 
İyi, besin değeri yüksek yiyecekler, 
refah içinde yaşamanın doğal bir 
parçasıdır. 

23. Güçlendirilmiş bir 
yüksekokul ve öğrenci 
burslarında artış 
Modern bilgi toplumunda eğitim 
sistemi ve eğitim kurumları 
odak noktasını teşkil etmek-
tedir. Yüksek eğitimde iyi bir 
pedagojiye daha fazla odaklı 
ve öğretmenli ders saatler-
inin artırılması ile kalitenin 
yükselmesi sağlanılacaktır. 
İnsanlara hayatta tekrar şans 
tanımak ve yaşamlarının her 
döneminde eğitim alabilmelerini 
kolaylaştırmak istiyoruz. Bu 
nedenle öğrenci bursunu yük-
seltmek ve öğrencilerin sosyal 
güvenlik ağını güçlendirmek-
ten yanayız. Üniverite/yük-
sek okulların, sanayi ve ticari 
kuruluşlarla etkileşimi daha iyi 
hale getirilecektir. 



24. Aile ve yönetimde 
eşitlik 
Hem anne, hem babanın evde otu-
rup çocukları ile zaman geçirm-
eye, çocuğun da anne ve baba 
ile birlikte olmaya hakkı vardır. 
Biz ebeveyn sigortasının üçe 
bölünmesini, hem annenin hem 
babanın bu izinden yararlandıktan 
sonra, kalan üçüncü bölümü arzu 
ettikleri şekilde kullanmalarını 
istiyoruz. Böylece anne ve baba 
arasındaki eşitliği sağlamak 
mümkün olacaktır. Bir yasa 
ile borsaya kayıtlı şirketlerle 
kamu kurumlarının yönetici 
kadrolarına, temsil edilmeyen 
kesimlerin temsili için kontenjan 
uygulaması getirmek istiyoruz. 

25. Kadınların huzurlu 
olması özgürlüktür 
Kadınların huzuru için acil 
kadın gözetim santraller-
inin olanaklarının arttırılması 
taraftarıyız. Adalet sistemi, 
bilinçli ve saygılı bir tavır benim-
semelidir. Cinsel dokunulmazlığın 
garanti edilmesi için tecavüz 
yasası daha sert bir hale ge-
tirilecektir. Evde şiddete şahit 
olan çocuklara suç kurbanı gözü 
ile bakılmalıdır. Şiddet cezası 
alanların sağaltımdan geçmesi 
zorunlu hale getirilecektir. Erkek-
lere karşı uygulanan şiddet ve 
ayni cinsler arasındaki ilişkilerde 
şiddet de dikkate alınacaktır. 
İnsan ve kadın ticaretinin önüne 
geçilebilmesi için daha fazla 
kaynağa gerek vardır. 

Eşitliğe önem veren bir  
toplumda özgürlük artar 

26. Herkese eşit haklar
Ayrımcılığa karşı yasalar daha iyi 
hale getirilecektir. Şirket ve kurum-
larda eşit haklar uygulanmasını 
kolaylaştırmak istiyoruz. Yerel 
ayrımcılık karşıtı kurumlar destek-
lenecektir. Eşcinsel, biseksüel 
ve transeksüellerin hakları için 
çalışmaya devam edeceğiz. Nefret 
yada öç kaynaklı suçlara karşı 
çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. Her 
insana, bütünün bir parçası olma 
ve paylaşma olanağı tanınacaktır. 
Bir şeye ulaşılamamasının, fonksi-
yon engelli kişilere karşı ayrımcılık 
olarak sınıflandırılmasını istiyoruz. 

27. Ana dilde öğretim 
Bir çocuğun ana dili isveççe den 
farklı bir dil olduğunda, eğitimde 
iyi sonuç almanın en etkili 
yollarından biri anadil eğitimine 
yatırım yapmaktır. Anadil eğitimi 
hakkının uzatılarak tüm ilkokul 
süresince geçerli olamasını 
istiyoruz. Ayrıca ana dil eğitiminin 
çerçevesinin genişletilerek bazı 
konulu dersleride kapsamasına 
almasını istiyouz

28. Ülkeye yeni  
gelenler için eğitim  
ve iş olanakları 
Yeni gelenler daha hızlı bir 
şekilde isveççe öğrenerek sahip 
oldukları eğitim değerlendirtilip 
tamamlanması sağlanacak ve 
böylece iş bulabileceklerdir. 
İsveççe dil öğreniminin pratik 
ile birlikte verilmesini istiyoruz. 
İkinci dil olarak isveççe eğitiminin 
kalitesini yükseltmek istiyoruz. 

Akademik bir eğitim almış olarak 
İsveç’e gelmiş olanlara üniver-
site ve yüksek okullarda isveççe 
öğrenme olanağı sunulmasını 
istiyoruz. 

29. Özel yaşantı hakkını 
koruyalım 
Toplumun değişik kademelerinde 
insanların özel yaşantıya sahip 
olma hakkları kısıtlanmaktadır. 
Kamera ile gözetim izni için 
konmuş kuralların gözden geçir-
ilerek, bireyin dokunulmazlığına 
saygının ön plana çıkarılamasını 
istiyoruz. Devletin, İsveç’te her in-
ternet kullananın internet trafiğini 
kaydetme olanağı olmayacaktır. 
FRA1 yasasını kaldırmak istiy-
oruz. 

30. Özgür bir internet ve 
dengeli bir telif hakkı
IPRED2 yasasında değişiklik ya-
parak internet üzerinde hakların 
güvenliğini ve dokunulmazlığını 
korumak istiyoruz. Telif 
hakklarını modernize ederek 
özel kişilerce internet üzerinde 
dosya paylaşımının suç olmak-
tan çıkarılmasını istiyoruz. 
Tarafsızlık önemli bir prensip 
olup korunmalıdır. 

1  Försvarets radioanstalt: Savun-
maya ait radio kurumu
2  Internet üzerinden dosya 
paylaşımını sınırlayan yasa



31. Etkin bir küresel  
iklim politikası
İklimi etkileyen gazların küre-
sel olarak atılımı azaltılmalıdır. 
Kömür, petrol ve nükleer ener-
jiye yapılan tüm subvansiyonları 
zamanla tamamen kaldırmak için 
çalışmak istiyoruz. Fakir ülkelerin 
iklim önlemlerine katkıda buluna-
bilmek için, uluslararası uçak ve 
gemi taşımacılığında fosil yakıt 
kullanımına çevre ödemesi ge-
tirmek istiyoruz. Gelişmekte olan 
ülkelere iklim önlemleri yardımı 
da arttırılmalıdır. 

32. Fakirliğin yok  
edilmesi için savaş
Fakir ülkelerin ihtiyaçlarını göz 
ardı etmeyen adil bir ticaret 
anlayışı için çalışmak istiyoruz. 
İsveç’in yardım düzeyi, en az Gayri 
Safi Milli Hasıla’nın (BNI) yüzde 1’i 
kadar olacaktır. İsveç, fakir üke-
lerin borç tuzağına düşmemesi, 
yasal olmayan borçların silin-
mesi için uğraşacaktır. Fakir-
likle savaş, dışişleri, ticaret ve 
yardım politikasında odak noktayı 
oluşturacaktır. 

Adil ve kalıcı bir dünya  
yaratmak mümkün 

33. Silah ihracatının  
zaman içinde 
durdurulması 
Zamanla tamamen silah 
ihracatını durdurmak istiyoruz. 
Bunun için ilk adım İsveç’in 
silah ihracatı kurallarını 
sertleştirmektir. İsveç 
silahlarının, insan haklarını 
çiğneyen ülkelere ihracatı kabul 
edilemez. Yeni ve daha modern 
hale getirilmiş bir Jas-uçağına 
milyarlar yatırılmasına hayır 
diyoruz. İsveç Nato’nun dışında 
kalacaktır. Dünya barışı için 
verilen uğraş arttırılmalıdır. 
Ayrıca İsveç’te mayın ve şarapnel 
yapımını yasaklamak istiyoruz

34. Denizlerimizde kaçak 
balıkçılığın durdurulması 
Balıkların kaybolmasına katkıda 
bulunan tüm subvansiyonlar 
kaldırılmalıdır. Denizlerimizdeki 
morina ve diğer balık çeşitleri, 
eğer normalin altında üreme 
gösteriyorlarsa koruma altına 
alınmalıdırlar. Yasal olmayan 
balıkçılığa karşı sert ölemler 
gerekmektedir. Ayrıca kaçak 
balıkçılığın diğer denizlerde de 
azaltılması için İsveç’in ticaret 
politikasını tekrar gözden 
geçireceğiz. 

35. Siyasi mülteci 
politikasında insan 
haklarına saygı 
AB’ye, yasal mülteci yollarını 
arttırmak istiyoruz. Daha insancıl 
bir siyasi mülteci politikası 
gerekmektedir. İsveç’in göçmen-
lerin ülkeye kabul edilme süreci 
konusunda uzun süreden beri 
zayıf kaldığını biliyor, bunun için 
de herhangi bir belgeden yoksun 
olanların affa tabi tutulmasını 
istiyoruz. Tüm siyasi mültecilik 
incelemelerinde, çocuklar için 
en iyi olacak kararların alınması 
ön planda tutulacaktır. Kend-
ini kanıtlayacak her hangi bir 
belgeden yoksun olanlar da sağlık 
hizmeti ve okula gitme hakına 
sahip olacaktır. 

36. Avrupa Para  
Birliği’ne (EMU) hayır 
Biz İsveç’in kendi para birimini 
korumasını istiyor, Avrupa Para 
Birliği’ne girmesini istemiyoruz. 
Avrupa Birliği daha demokratik ve 
daha az merkezcil hale getirilme-
lidir. Avrupa Birliği, ortak bir 
savunmaya sahip olmamalıdır. 
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Daha fazla bilgi için: www.mp.se
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