
מיר, די שװעדישע גרינע ּפַארטײ, װילן זַײן ַא װַארעמע שטים אין דעם אײרָאּפעִישן ּפַארלַאמענט.  מיר זענען דער
 היּפוך ֿפון דעם, װען קַאלטע קסענָאֿפָאבישע װינטן בלָאזן איבער אײרָאּפע און די אױסערלעכע גרענעצן װערן ֿפַארמַאכט ֿפַאר מענטשן 

 אין נױט.  װען מיר זען ָאנֿפַאלן אױף ּפרַײד־ּפַארַאדן, און װיַאזױ ַאזיל־זוכער און רָאמַא מענטשן װערן בַאהַאנדלט אין אײרָאּפע, שּפירן
 מיר זײער שטַארק ַאז דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד דַארף מער גרינע ּפָאליטיקער.  מיר װילן ַארבעטן ֿפַאר ַאן ָאֿפענער און מענטשלעכער

 אײרָאּפע װאּו מענטשלעכע רעכט בַאציען זיך צו יעדן אײנעם – נישט קוקנדיק אױף דעם װאּו מען װאױנט.

 בנוגע קלימַאטישער ּפָאליטיק שטײט דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד בַײ ַא װיכטיגן קרײצװעג.  קָאנסערװַאטיװע ּפַארטײען װילן מװתר זַײן
 אױף ַאמביציעזע קלימַאטישע צילן און שטעלן די אינטערעסן ֿפון גרױסן ביזנעס ֿפַאר דער צוקונֿפט ֿפון אונדזערע קינדער.  ֿפַארקערט,

 אין דער גרינער ּפַארטײ װילן מיר ַאז דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד זָאל נעמען אױף זיך די ַאחריות און קעמֿפן קעגן דער גלָאבַאלער
 דערװַארעמונג.  דערֿפַאר דַארף מען מער גרינע ּפַארטײ־מיטגלידער אינעם אײרָאּפעִישן ּפַארלַאמענט!  דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד

װָאלט געקָאנט זַײן ַא װעלט־ֿפירער אין קלימַאטישער ּפָאליטיק, ָאבער עס מַאכט יָא אױס ֿפַאר װעלכע ּפָאליטיקער איר שטימט.

 די שטױסקרַאֿפט הינטער דער שװעדישער גרינער ּפַארטײ איז דָאס װָאס מיר ֿפילן זיך ֿפַארַאנטװָארטלעך ֿפַאר דעם, ַאז אונזערע קינדער
 און אײניקלעך זָאלן קענען ָאטעמען ֿפרישע לוֿפט, טרינקען און זיך בָאדן אין רײן װַאסער און װַאקסן ָאן קײן געֿפערלעכע קעמיקַאלן

 אינעם
  קערּפער.

 די בַאשלוסן ֿפונעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנד בַאַײנֿפלוסן דָאס עסן אױף אַײער טעלער, די ּפרָאדוקטן װָאס איר קױֿפט, אַײערע רעכט אױף
 דער אינטערנעץ, אַײער מעגלעכקײט צו ֿפָארן ַארום אײרָאּפע און נָאך מער.  מיר װילן ַאז אַײער עסן זָאל זַײן ֿפרַײ ֿפון גיֿפטן און נישט
  שטַאמען ֿפון שלעכט בַאהַאנדלטע חיות.  מיר ּפריָאריטעזירן אינװעסטירונג אין ּפשוטע בַאן־רַײזעס ָאנשטָאט ֿפליגן און מָאטָארװעגן.

 מיר װילן ַאז ּפלַאסטישער ָאּפֿפַאל זָאל איבערגעַארבעט װערן ָאנשטָאט װערן ָאּפֿפַאל אין ים.  מיר זָאגן נײן צו מַאסן־השגחה און יָא צו
אַײער קָאנטרָאל איבער אַײער ּפערזענלעכער אינֿפָארמַאציע אין דער אינטערנעץ.

 דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד מוז קָאנצענטרירן זַײן ַארבעט אױף די ּפרָאבלעמען װָאס זענען אמתדיק ֿפַארשּפרײט צװישן אונדז – די
 קלימַאטישע סכנה, אינטערנַאציָאנַאלע עקָאלָאגישע ּפרָאבלעמען און קעמֿפן ֿפַאר מענטשלעכע רעכט.  אין דער שװעדישער גרינער

 ּפַארטײ הָאבן מיר געװיזן ַאז מיר קענען מַאכן ַאן אונטערשײד צו דער ּפָאליטיק ֿפונעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנד.  צוזַאמען מיט בירגערס
 און ּפָאּפולערע בַאװעגונגען הָאבן מיר און אונדזערע אײרָאּפעִישע ֿפרַײנט בַאװיזן צו ֿפַארקערעװען דעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנדס

 ּפָאליטיק ֿפון כַאּפן ֿפיש, װעלכער שטעלט צום ערשטן מָאל אונטערהַאלטנדיקע ֿפיש־רעזערװן ַאלס זַײן ציל!  מיר הָאבן אױך
 ֿפַארבעסערט די בַאשיצונג קעגן שעדלעכע קעמיקַאלן און װידער און ָאבער ֿפַארטײדיקט בירגערלעכע ֿפרײהײט ֿפון אױסדרוק און

ּפערזענלעכע ָארנטלעכקײט.

  די שװעדישע גרינע ּפַארטײ איז קריטיש װיכטיק צו דעם װי ַאזױ דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד איז קָאסטרוקטירט און ֿפונקציָאנירט.
 דערֿפַאר ַארבעטן מיר כדי צו ענדערן דעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנד.  מיר װילן ַא גרעסערן אײנבליק אינעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנדס

 בַאשלוס־מַאכנדיקן ּפרָאצעס און קעמֿפן ֿפַאר דעם ּפרינציּפ ֿפון עֿפנטלעכן צוטריט צו ָאֿפיציעלע ַארכיװן ֿפון די אינסטיטוציעס ֿפונעם
אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנד.
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קַאלטע װינטן
בלָאזן דורך אײרָאּפע.

עס איז שױן צַײט ֿפַאר ַא
װַארעמערער ּפָאליטיק.



 מיר מײנען ַאז בַאשלוסן זָאלן געמַאכט װערן ַאלס נָאנט װי עס איז נָאר מעגלעך צו יענע װָאס זענען ֿפון זײ ַאֿפעקטירט. ַא סך ּפרָאבלעמען
 װָאס דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד בַאשליסט אױף זײ זענען בעסער בַאהַאנדלט אױף נַאציָאנַאלן, רעגיָאנַאלן און ָארטיקן ניװָא. די

 ּפַארלַאמענטן ֿפון די לענדער־מיטגלידער דַארֿפן מער מעגלעכקײטן צו קָאנטרָאלירן ַאז דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד זָאל
 נישט מַאכן קײן בַאשלוסן װעלכע ער איז נישט בַארעכטיקט צו מַאכן.

 מיר װילן ַארבעטן ֿפַאר מער בױגזַאמער קָאלַאבָארַאציע ֿפונעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנד, װאּו יעדעס אינדיװידועל לַאנד קען אין שכלדיקע
 רַאמען אױסװײלן אין װעלכע חלקים עס װיל זיך בַאטײליקן.  די שװעדישע גרינע ּפַארטײ װיל נישט ַאז דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד זָאל

 זיך ַאנטװיקלען אין ַאן אײרָאּפעִישער ֿפעדערַאציע.  מיר װילן ָאבער יָא ַאז יעדעס לַאנד אין אײרָאּפע װָאס ֿפָאלגט אױס עלעמענטַארע
 ֿפָאדערונגען ֿפַאר דעמָאקרַאטיע און מענטשלעכע רעכט זָאל הָאבן דָאס רעכט זיך אײנצושליסן אינעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנד.

 

אונדזערע קַאנדידַאטן׃
איזַאבעלַא ליָאװין

"ים און לוֿפט הָאבן נישט קײן גרענעצן.  אױב מיר זָאלן זיך ֿפַארנעמען מיט די גרעסטע גלָאבַאלע ּפרָאבלעמען װעלכע נוגע דעם קלימַאט
 און ים־עקָאלָאגיע, איז דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד די בעסטע ַארענע װָאס מיר הָאבן כדי צו מַאכן ַאן אונטערשײד.  די קומענדיקע 

 גרױסע קלימַאט־קָאנֿפערענץ אין ּפַאריז אין 2015 איז די װעלטס שַאנס.  קײן שום ַאנדער גרױסע מַאכט װעט נישט ָאננעמען אױף זיך די
ֿפירערשַאֿפט, װילן מיר מַאכן זיכער ַאז דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד װעט דָאס יָא טָאן."

 איך װיל אױך ֿפָארזעצן צו ַארבעטן ֿפַאר ַא בעסערער ים־עקָאלָאגיע.  איבעריקע ֿפיש־כַאּפערַײ, ים־ֿפַארזױערונג, איבעריקע בַאמיסטיקונג,
 עמיסיעס ֿפון קעמיקַאלן און ָאּפֿפַאל און בַאשיצונג ֿפונעם ַארקטישן רעגיָאן זענען ַאלץ ּפרָאבלעמען װָאס מען מוז זיך צו זײ ַא נעם טָאן

 סַײ אױף דעם ניװָא ֿפונעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנד, סַײ אױֿפן גלָאבַאלן ניװָא.  ָאט מיט דעם װיל איך ַארבעטן.  איך װײס ַאז דער
אײרָאּפעִישער ּפַארלַאמענט קען מַאכן ַאן אונטערשײד, דעריבער איז אַײער שטים װיכטיק."

ּפעטער עריקסָאן
"דעמָאקרַאטיע און עֿפנטלעכקײט זענען דער װעג.  עס װַאקסן הַײנט װענט קעגן דער ַארומיקער װעלט.  מער און מער מענטשן סֿפקן
 ַאֿפילו אין דעם רעכט ֿפון מענטשן צו ֿפָארן ֿפרַײ צװישן די לענדער ֿפון דעם אײרָאּפעִישן ֿפַארבַאנד.  עס װָאלט געװען ַא שרעקלעכער 

שריט צוריק אױב דָאס װָאלט װָאר געװָארן."
"דער אײרָאּפעִישער ֿפַארבַאנד קען אױך שטעלן שטרענגערע ֿפָאדערונגען און הָאבן קלָארערע כללים קעגן אינדיװידועלע לענדער כדי צו

 ֿפַארמינערן קָארוּפציע און דיסקרימינַאציע.  ַאזױ, דורך די װַאלן אין אײרָאּפעִישן ּפַארלַאמענט, קענט איר בַײשטַײערן צו מער 
ָארנטלעכע און ֿפונקציָאנירקדיקע געזעלשַאֿפטן אױף אונדזער קָאנטינענט."

יעצט הָאט איר די מעגלעכקײט צו נוצן אַײער שטים כדי צו מַאכן אײרָאּפע ַא ביסל בעסער.
ענדערט אײרָאּפע, שטימט גרינע.


