
Biz Yeşiller olarak Avrupa Parlamentosunda daha sıcak bir ses olmak istiyoruz. Avrupa’da 
yabancı düşmanlığı içeren rüzgârlar estiğinde ve yardıma muhtaç olan insanlara dış sınırlar 
kapandığında biz karşı taraf oluyoruz. Onur Yürüyüşlerine (Pride Parade) karşı yapılan saldırıları 
ve iltica hakkı için başvuranların ve Romenlerin nasıl bir muamele ile karşılaştıklarını gördükçe 
Avrupa Birliğinde daha fazla Yeşil politikacılara ihtiyaç olduğunu güçlü bir şekilde önemsemek-
teyiz. Nerede yaşadığın fark etmeden – insan haklarının herkes için geçerli olan, daha açık ve 
insancıl bir Avrupa için çalışmak istiyoruz.  

Avrupa Birliği iklim politikasında önemli bir seçim ile karşı karşıya. Muhafazakâr parti-
ler ciddi iklim amaçlarından vazgeçip çocukların geleceği yerine büyük şirketlerin çıkarlarını 
korumak istiyorlar. Biz Yeşiller tam tersini istiyoruz ve Avrupa Birliğinin sorumluluk alıp iklim 
değişimlerine karşı mücadele etmesini istiyoruz. Dolayısıyla daha fazla Yeşil AB politikacılarına 
ihtiyaç var! Avrupa Birliği iklim politikasında bir dünya lideri olabilir ama senin hangi politi-
kacılara oy verdiğin çok mühim. 

Yeşiller olarak itici gücümüzü çocuklarımızın ve torunlarımızın vücutlarında tehlikeli kimy-
asallar olmadan temiz hava solumalarını, temiz su içmelerini veya temiz suda yıkanabilmeleri 
konusunda sorumluluk hissetmemiz.  

Avrupa Birliğinin aldığı kararlar tabağında ki yemeği, satın aldığın malları, internette ki 
haklarını, Avrupa’da dolaşma imkânlarını ve birçok şeyi daha etkilemektedir. Tükettiğin yemeğin 
zehirlerle dolu olmamasını ve acı çeken hayvanlardan gelmemesini istiyoruz. 
Uçak yolculuklarından ve otoyollardan ziyade demiryollarına odaklanılmasına öncelik vermek-
teyiz. Plastik çöplerin denizlerde atık dağları oluşturmaları yerine geri dönüşümlü olmalarını 
istiyoruz. Kitlesel gözetime hayır diyoruz ve internette ki kişisel bilgilerinin kontrolünün sende 
olmasına evet diyoruz.  

Avrupa Birliği çalışmalarını gerçekten ortak olan konulara yoğunlaşmalıdır – iklim tehdidi, 
sınır ötesi çevre sorunları ve insan haklarını savunmak. Yeşiller Partisi olan bizler Avrupa Birliği 
politikasında fark yaratabileceğimizi göstermişizdir. Bizler yeşil arkadaşlarımız ile vatandaşlarla 
ve toplumsal örgütlerle işbirliği yaparak Avrupa Birliğinin balıkçılık politikasını değiştirdik. Bu 
hareket ilk defa AB’nin balıkçılık politikasında dayanıklı balık stoklarının kalıcı olmasını amaç 
olarak belirtmesine yol açmıştır! Tehlikeli kimyasallara karşı olan korumamızı da geliştirdik ve 
tekrar tekrar vatandaşların ifade özgürlüğünü ve mahremiyetini savunduk. 

TURKISH

Avrupa’da soğuk  rüzgârla 
esiyor. Daha sicak bir 

politika için tam zamani.



Avrupa Birliğinin yapılışına ve çalışma şekline karşı eleştirel bir tutumu vardır. Bu nedenden 
dolayı Birliği değiştirmeyi çalışıyoruz. Biz AB’nin karar verme prosedüründe ve kurumlarında 
daha fazla şeffaflık olmasını istiyoruz. 
 
Biz kararların mümkün olduğu kadar kararlardan etkilenenlere yakın olarak yapılması ge-
rektiğine inanıyoruz. AB’nin aldığı konuların birçoğu ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde daha iyi 
ele alınır. Üye ülkelerin kendi parlamentoları AB’nin hakları olmayan karar almadıklarını daha 
fazla kontrol etme imkânları olmalıdır. Her bir ülkenin makul sınırlar içerisinde hangi bölümlere 
katılmak istediklerini seçebilecekleri daha esnek bir AB işbirliği için çalışmak istiyoruz. Yeşiller 
Partisi AB’nin bir Avrupa federasyonuna dönüşmesini istemiyor, ama Avrupa’da demokrasi ve 
insan haklarının temel koşullarını karşılayan bütün ülkeler AB’ye üye olabilsin. 

ADAYLARIMIZ:
Isabella Lövin
”Deniz ve hava sınır tanımaz. Eğer iklim ve deniz çevreciliği gibi büyük zorluklarla mücadele 
edeceksek fark yaratabileceğimiz en iyi arenadır Avrupa Birliğidir. 2015 senesinde yapılacak bir 
sonra ki büyük iklim konferansı dünyanın fırsatıdır. Diğer süper güçlerden hiçbiri bu konuda 
öncülük yapmayacak. Bu konuda AB’nin öncülük yaptığını sağlamak istiyoruz.” 
”Ayrıda daha iyi deniz çevreciliği için çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Aşırı balıkçılık, 
okyanusların asitlenmeleri, ötrofikasyon, dökülen kimyasal atıklar ve Kuzey Kutbu’nun korun-
ması hem AB ve küresel düzeyde ilgilenilmesi gereken sorular. Ben bu sorularla çalışmak is-
tiyorum. Senin oyun önemli, çünkü AB Parlamentosunun fark yaratacağını biliyorum!” 

Peter Eriksson
”Demokrasi ve şeffaflık gideceğimiz yoldur. Bugünlerde dış dünyaya karşı duvarlar daha da 
büyümekte. Birçok kişi AB ülkeleri arasında insanların serbestçe hareket etme imkânlarını bile 
sorgulamakta. Eğer gerçek olursa muazzam bir gerileme olacaktır.” 
”Ayrıca yolsuzluğu ve ayrımcılığı azaltmak için AB bazı ülkelere daha sert şartlar ve net kurallar 
uygulayabilir. Böylece Avrupa Parlamentosu seçimleri ile sende kıtamızda daha nezih ve işleyen 
toplukların oluşmasında katkıda bulunabilirsin.” 

Oyunu kullanarak Avrupa’yı biraz daha iyi bir yer yapabilmek için şimdi imkânın var.  
Avrupa’yı değiştir, oyunu Yeşillere ver.


