
İsveç muhteşem bir ülkedir. Birçok insan burada rüyalarını gerçekleştirmeyi 
başarmıştır. Daha ilk başlarda geleceğin zorluklarını karşılamaya hazırlandık.  
Ancak gelinen son senelerde İsveç daha soğuklaştı. İnsanlar arasındaki farklılıkların 
ve ırkçılığın büyümesine izin verildi. Kadınların ve erkeklerin arasındaki ekonomik 
koşulların farklılıkları artmaya başladı. Siyaset insanlar ve çevre üzerinde sorumluluk 
almayı bıraktı. Biliyoruz ki her kes için muhteşem olmaktan vazgeçen bir ülke çok 
yakın bir gelecekte hiç kimse için muhteşem olmayacaktır. Bu nedenden dolayı daha 
insancıl ve sıcak bir siyasetin vakti gelmiştir- yeni bir hükümet vakti gelmiştir.

Emisyonlar ve hava kirliliği zamanımızın en zor olan problemidir. 2015 yılının 
Aralık ayında dünya liderleri Paris’ te iklim toplantısı için toplandıklarında  
İsveç  emisyonların normal bir düzeyde olabilmesi için gereken kararların  
alınabileceğini gösterecektir. İsveç modern ve kendisinden esinlenecek bir emsal 
ülke olacaktır. Dünyanın önde gitmeye cesaret edemeyen, bunun yerine birbirlerinin 
atılımlarını soğukkanlı bir şekilde bekleyen ülkelerin yapacağı iklim siyasetine  
tahammülü yoktur. İklim değil siyaset sıcak olmalıdır.

İsveç’te yeni iş sahalarına ihtiyaç vardır, ancak bu koalisyonun çalışma politikası 
işsizliği azaltmamıştır. Tam aksine işini kaybedenler veya hasta olanlar için ortam 
ekstra zor ve soğuk olmuştur. Bizim iklim çalışmalarına yatırım yapmak istiyoruz- 
zamanında kalkan trenler, varoşların yenilenmesi ve yeni enerji bakımından etkili 
konutlar. 2018 yılında daha fazla insan çalışma hayatında olacak ve gençle eğitim ve 
çalışma için daha fazla olanaklar bulacaktır. Daha insancıl ve daha sıcak bir siyaset.

Tüm öğrenciler okula neşe ile gidecektir. Birçok insan öğretmen olamaya  
heveslenecek ve okullarda çalışanlar yaratıcılıkları ve profesyonelliklerini uygulayacak 
alanlar bulacaklardır. İyi ve kötü okullar mevcut olmayacaktır-tüm okullar iyi  
olacaktır. 2018 yılında daha fazla kişi öğret olmak için eğitim görecek, öğretmenler 
görevlerini yerine getirmek için yeterli zamanı bulacak ve öğrenciler gerektiği anda 
gereken desteği alacaklardır.  Soğuk bir siyaset ve kazanç avına karşı sıcak bir siyaset 
ve daha fazla çalışan ile birlikte her öğrenciye daha fazla vakit ayırmayı sunuyoruz. 
Öğrencilerin öğretmenlerini geri kazanmalarına izin verin.

Biz, İsveç’in geleceğinde, nereden geldiğimizi, nasıl göründüğümüze, cinsiyetimize, 
yaşımıza, veya ailemizin ne şekilde olduğuna bakmasızın hepimizin beraberce  
yaşayabileceği  bir İsveç’in mevcudiyetine inanıyoruz. Bu  koalisyonla yaşadığımız 
sekiz seneden sonra  yeni bir hükümet ve daha sıcak bir siyaset için vakit gelmiştir.

Sende seçim harekatına katılabilirsin, volantar.mp.se ye girerek mp.se/
bli-medlem linkinden Miljöpartiet (Çevre partisine) üye olabilirsin.

Hoş geldin !

Soğuk ülke İsveç. Daha  
sIcak bir siyasetin vakti.



“İklim sorusu ne tür bir dünyayı çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakmak  
istediğimiz konudur. Emisyonu azaltmak için acele etmemiz gerekmektedir, ancak 
tabiî ki bunu başarabiliriz. Enerjinin daha akıllı bir şekilde kullanılması, modern 
tren ve toplu taşıt araçlarını daha yaygın bir şekilde kullanmak ve satın al ve at 
toplumunu durdurmak gerekir. İsveç’i global sorumluluğu alan bir ülke yapabilir  
ve diğer ülkelere örnek olarak yol gösterebiliriz.” 

Åsa Romson

Bizim istediklerimiz
l  Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için İsveç uluslar arası  

çalışmalarda liderliği alacak
l  çevre dostluğunun seçimini her zaman daha ucuz ve kolay yapacağız.  

Tren uçaktan ucuz arabadan hızlı olacaktır
l  Yeni iklim görevlerine yatırım –tren ve otobüs, yenilenebilecek enerji, çevre  

programı çerçevesinde konutların yenilenmesi, ekolojik turizm, geri dönüşüm  
ve rüzgar kullanımı.

“Sınıfın en son sırasında oturan öğrenci daha şimdiden umutlarını terk  
etmiştir- onun kendisine inanan ve onun için vakti olan bir öğretmene ihtiyacı 
vardır. Ve tüm özgüvenini ve geleceğini en her sınavdan alacağı yüksek puana,  
ve her dersten alacağı en yüksek nota  kilitleyen kız-Okul, bu kız öğrenciyi,  
notlardan, sınavlardan ve puanlardan bağımsız olarak görmeyi başarmalıdır.  
Tüm öğrencilerin  okula neşeli bir şekilde gitmeye hakkı vardır.”  

Gustav Fridolin

Bizim istediklerimiz
l  daha fazla insan öğretmen olma isteyecek. Öğretmenlik bizim en önemli  

mesleklerimizden biri olacaktır. Bu nedenden dolayı öğretmenlerin maaşlarını  
arttırmak için devlet hazinesinden para aktarılacaktır

l  Öğretmenler, öğretmen olmaya vakit bulacaklardır. Öğretmenler için bürokrasiyi 
azaltacak ve okullara daha fazla personel alınacak

l  Tüm öğrenciler okul hayatından memnun olacak. Öğrenci sağlığı ve daha fazla 
kültür için daha iyi koşullar oluşturulacaktır.

Bizim siyasetimiz hakkında daha fazla bilgi için seçim  
manifestomuzu okuyunuz veya mp.se ye bakınız.

14 Eylülde sende İsveç’in daha modern bir hale gelmesine katılabilirsin. 


