W Szwecji zapanował chłód.
Czas na cieplejszą politykę.
Szwecja to wspaniały kraj. Wiele ludzi zdołało zrealizować tu swoje marzenia.
Wcześnie zabraliśmy się za wyzwania przyszłości. Ale w ciągu minionych lat w Szwecji
zapanował chłód. Pozwolono na rozłam i rozwój rasizmu. Pogłębiają się różnice
między sytuacją gospodarczą kobiet i mężczyzn. Politycy zapomnieli o
odpowiedzialności za ludzi i środowisko. Wiemy, że kraj, który nie chce już być
wspaniałym dla wszystkich, szybko przestanie być wspaniałym dla kogokolwiek.
Czas na cieplejszą i bardziej ludzką politykę – pora na nowy rząd.
Największym wyzwaniem naszych czasów są zmiany klimatu. Gdy światowi
przywódcy spotkają się na szczycie klimatycznym w Paryżu, w 2015 roku,
Szwecja pokaże, że można podejmować decyzje, które doprowadzą do redukcji
emisji do zrównoważonego poziomu. Szwecja powinna być nowoczesnym, pionierskim
krajem, który inspiruje pozostałe państwa. Świat nie może pozwolić sobie na politykę
klimatyczną, w ramach której poszczególne państwa z zimnym wyrachowaniem patrzą
sobie na ręce i czekają, zamiast ośmielić się być pionierami. Należy ocieplać politykę,
a nie klimat.
W Szwecji potrzeba nowych miejsc pracy, ale koalicja Alliansen nie zdołała
zmniejszyć bezrobocia. Zamiast tego życie stało się jeszcze trudniejsze i mroźne dla
tych, którzy utracili pracę lub chorują. Zamierzamy inwestować w politykę klimatyczną
– w punktualnie kursujące pociągi, w infrastrukturę na przedmieściach i w
nowoczesne, efektywne energetycznie domy. W 2018 roku więcej osób powinno mieć
pracę, a młodzież musi umieć się odnaleźć w nauce lub na rynku pracy. I na tym
właśnie polega ludzka, ciepła polityka.
Wszyscy uczniowie powinni z radością uczęszczać do szkół. Wielu z nich ogarnie
zapał do zawodu nauczycielskiego, a wszyscy pracownicy szkół powinni móc się rozwijać zawodowo i wykorzystywać swoją kreatywność. Nie należy wprowadzać podziału
na dobre i złe szkoły – wszystkie szkoły muszą być dobre. W 2018 więcej osób powinno wybierać studia nauczycielskie, nauczyciele powinni mieć czas na swoją pracę, a
uczniowie otrzymywać wsparcie na czas. Zimnej polityce pełnej biurokracji i pogoni
za zyskiem przeciwstawiamy ciepłą politykę z większą liczbą pracowników, mających
więcej czasu dla każdego ucznia. Chcemy, by uczniowie odzyskali swoich nauczycieli.
Jesteśmy przekonani, że Szwecja może stać się krajem, w którym łączyć nas będzie
wspólna przyszłość, a nie miejsce pochodzenia, wygląd, wiara, płeć, wiek czy też skład
rodziny. Po ośmiu latach z koalicją Alliansen czas na nowy rząd i cieplejszą politykę.
Ty też możesz zaangażować się w ruch wyborczy na volontar.mp.se i zostać
członkiem Partii Zielonych Miljöpartiet na mp.se/bli-medlem
Zapraszamy!

„Kwestie klimatyczne zadecydują o tym, jaki świat zostawimy naszym dzieciom i
wnukom. Należy pilnie zmniejszyć emisje i może nam się to jeszcze udać. Trzeba
mądrzej korzystać z zasobów energetycznych, jeździć nowoczesnymi pociągami
oraz transportem zbiorowym i skończyć ze wzorem społecznym „kup i wyrzuć”.
Możemy sprawić, że na szczeblu globalnym Szwecja stanie się wzorem państwa
odpowiedzialnego i pionierskiego.”
Åsa Romson
Chcemy:
l

aby Szwecja objęła rolę lidera na arenie międzynarodowej, by pozostawić naszym
dzieciom lepszy świat

l

sprawić, by lepsze dla środowiska alternatywy były zawsze łatwiejsze i tańsze.
Pociągi powinny być tańsze od samolotów i szybsze od samochodów

l

inwestować w nowe miejsca pracy związane z ochroną klimatu – na kolei i w
transporcie autobusowym, sektorze energii odnawialnych, zamierzamy doposażyć
mieszkania wybudowane w programie miliona mieszkań, wspierać ekoturystykę,
recykling i modę na starsze przedmioty vintage.

„Uczniowie, którzy siedzą w tylnych ławkach i już dawno się poddali, potrzebują
nauczycieli, którzy poświęcą im czas i uwierzą w nich. Jeśli chodzi zaś o uczennice,
które ciągle uzależniają wiarę w siebie od uzyskiwania największej liczby punktów
i najlepszych ocen z każdego przedmiotu, szkoła powinna dostrzec ich prawdziwe
wnętrze ukryte za ocenami, klasówkami i wynikami. Każdy uczeń ma prawo z
radością uczęszczać do szkoły!”
Gustav Fridolin
Chcemy:
l

by więcej osób wybierało karierę nauczycielską. Zawód nauczyciela powinien być
doceniany, jako jeden z najważniejszych. Dlatego środki państwowe powinny
być wykorzystywane do podwyższenia pensji nauczycielskich

l

by nauczyciele mieli czas na wykonywanie swojego zawodu. Należy zmniejszyć
biurokrację w zawodzie nauczyciela i zwiększyć zatrudnienie w szkołach

l

by uczniowie dobrze czuli się w szkole. Należy poprawić dostępność służby
zdrowia w szkole oraz ożywić działalność kulturalną w szkołach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem politycznym
zawartym w manifeście wyborczym na mp.se.
14 września Ty też możesz przyczynić się do powstania
nowocześniejszej Szwecji.

