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גרינע אידעאָלאָגיע – אַקטיװע סאָלידאַריטעט
אַ קיצור פֿון דער פּאַרטײ־פּראָגראַם פֿון דער
שװעדישער גרינער פּאַרטײ.
די דאָזיקע בראָשור איז אַ קיצור פֿון דער פּאַרטײ־פּראָגראַם פֿון דער שװעדישער גרינער פּאַרטײ .װען די
פּאַרטײ־פּראָגראַם איז געשריבן געװאָרן ,האָבן טױזנטער מענטשן בײַגעשטײַערט אידעעס ,פֿירלײגן פֿון
פּאָליטיק ,װערטער און אידעאָלאָגישן װיכוח .דאָס אַלײן איז שױן אײנער פֿון די גרונטשטײנער פֿון דער
גרינער אידעאָלאָגיע .פּאָליטיק – און געזעלשאַפֿט – שאַפֿן מיר צוזאַמען .דאָס איז אונדזער געמײנזאַמע
גרינע שטים.
איר קענט לײענען די גאַנצע פּאַרטײ־פּראָגראַם אױף www.mp.se/partiprogram
די שװעדישע גרינע פּאַרטײ איז אַ טײל פֿון אַ גלאָבאַלער באַװעגונג װאָס שטרעבט צו אַ װעלט װאוּ אַלע מענטשן
קענען לעבן אַ גוט לעבן ,אָן קאָמפּראָמעטירן לעבנס־באַדינגונגען פֿאַר די צוקונפֿטיקע דורות .אונדזער פּאָליטיק
איז באַזירט אױף אַ האָליסטישער השקפֿה :אַלץ איז פֿאַרבונדן.
מענטשהײט שטײט אַנטקעגן גרױסע פּראָבלעמען .פּאָליטיק איז דער שליסל צו ענדערונגען און מוז אױך װײַזן דעם
װעג צו אַן אונטערהאַלטנדיקער געזעלשאַפֿט .די גרינע זענען פֿאַראײניקט פֿון דער בשותפֿותדיקער אױפֿגאַבע
איבערצופֿורעמען אונדזער געזעלשאַפֿט פֿאַר אַ נײַער תקופֿה.
די שװעדישע גרינע פּאַרטײ איז אַ פֿעמיניסטישע פּאַרטײ .פֿאַרשײדנקײט ,גלײַכקײט און געשלעכטלעכע גלײַכקײט
זענען יסודות פֿון אַ יושרדיקער געזעלשאַפֿט .מיר זענען איבערצײַגט אַז פֿאַרשײדנקײטן צװישן מענטשן
באַרײַכערן די װעלט.
אונדזער פּאָליטיק איז באַזירט אױף דרײ סאָלידאַריטעטן׃
•
•
•

סאָלידאַריטעט מיט בעלי־חיות ,נאַטור און דער עקאָלאָגישער סיסטעם;
סאָלידאַריטעט מיט די צוקונפֿטיקע דורות;
סאָלידאַריטעט מיט אַלע מענטשן אין דער װעלט.

דער בן־אדם
בני־אַדם זענען שעפֿערישע און עמפּאַטישע באַשעפֿענישן ,װאָס קענען און װילן נעמען אױף זיך די אחריות.
מענטשלעכע אידעעס נעמען אַרום אַ װאוּנדערלעכע פֿאַרשײדנקײט ,װעלכע שטױסט אַנטװיקלונג פֿאָרױס .מיר
גלײבן אין דעמאָקראַטיע מיט אַקטיװע און אָנטײלנעמענדיקע בירגערס .פֿאַר דעם דאַרף מען אינפֿאָרמאַציע װאָס
איז גרינג צו באַקומען ,אַ לעבעדיקן פּאָליטישן װיכוח און מעגלעכקײטן פֿאַר בירגערס צו פּרעזענטירן זײערע
אײגענע פֿאָרלײגן פֿאַר פּאָליטישע אַסאַמבלעעס.
די גרינע באַװעגונגס פּערספּעקטיװ אױף פּאָליטיק איז אַ פּערספּעקטיװ פֿון פֿרײהײט .נײַע אידעעס בליען װאוּ
מענטשן זענען פֿרײַ צו טראַכטן און גלײבן װי זײ װילן ,און װאוּ געדאַנקען ,זעונגען און אונטערשײדן זענען
רעספּעקטירט .יעדער אײנער זאָל האָבן די זעלבע רעכט און מעגלעכקײטן – נישט קוקנדיק אױף געשלעכט,
עטנישקײט ,רעליגיע ,פֿיזישע באַגרענעצונגען ,געשלעכטלעכער אָריענטאַציע ,געשלעכטלעכער אידענטיטעט,
געשלעכטלעכן אױסדרוק אָדער עלטער.

ייִדיש JIDDISCH /

קינדער זענען אַ טײל פֿון פֿורעמען געזעלשאַפֿט און נישט בלױז קײן פּאַסיװע באַקומערס פֿון דער געזעלשאַפֿט װאָס
דערװאַקסענע שאַפֿן פֿאַר זײ .עקאָלאָגישע פּאָליטיק קוקט אין דער װײַט; אינװעסטירן אין קינדער איז אױך
אינװעסטירן אין דער צוקונפֿט.
שולן זאָלן געבן יעדעס קינד אַ מעגלעכקײט זיך צו אַנטװיקלען .תלמידים זאָלן נישט זײַן קײן דערפֿאָלגן אָדער
דורכפֿאַלן ,און עס זאָל נישט זײן קײן גוטע אָדער שלעכטע שולן .פּאָליטיק זאָל צושטעלן פֿאָרבאַדינגונגען פֿאַר
שולן װאו די נײַגעריקײט פֿון די תלמידים און די קאָמפּעטענץ פֿון די לערערס זאָלן אין גאַנצן אױסגענוצט װערן.
מיר גלײבן אין בילדונג פֿאַר דערװאַקסענע און לעבנס־לאַנג לערנען .װען יעדער אײנער האָט די מעגלעכקײט
אױסצוּאװײלן זײער שטעג אין לעבן ,קענען מיר בױען אַ שטאַרקע געזעלשאַפֿט צוזאַמען.
יעדער אײנער מוז געגעבן װערן די זעלבע מעגלעכקײט כדי צו פֿאַרװירקלעכן זײערע טרױמען .אַלע
דיסקרימינאַציע זאָל אַקעגנגעװירקט װערן און קײנער זאָל נישט אױסגעשטעלט װערן צו ראַסיזם אָדער
האַס־פֿאַרברעכן.

די סביבה
די גרינע אידעאָלאָגיע איז נישט נאָר װעגן דער באַציונג צװישן בני־אדם ,נאָר אױך װעגן אונדזער אָפּהענגיקײט פֿון
אַלץ אַרום אונדז .די פֿאַראַנטװאָרטלעכקײט פֿון די בני־אדם שפּרײט זיך אױס װײַטער פֿון זיך אַלײן און װײַטער
פֿון זײער אײגענעם דור .בעלי־חיות האָבן אַ רעכט זיך צו פֿירן נאַטירלעך און נישט אױסגעשטעלט װערן צו קײן
יסורים.
דער לעבנס־שטײגער אין דעם רײַכערן טײל פֿון דער װעלט האָט קאָנסעקװענצן אַפֿילו מחוץ די גרענעצן פֿון די
דאָזיקע לענדער .מיר מוזן ענדערן אונדזער געזעלשאַפֿט כדי מיר זאָלן קענען זיך אַן עצה געבן צו לעבן אַ גוט לעבן
אין דער צוקונפֿט אָן שעדיקן גלײַכצײַטיק די מעגלעכקײטן פֿאַר זיך אַלײן ,מענטשן אין אַנדערע לענדער און די
צוקונפֿטיגע דורות.
קלימאַטישע ענדערונגען שטעלן אונדזער צוקונפֿט אין געפֿאַר .זײ באַװירקן די לעבנס פֿון יחידים ,די גלאָבאַלע
עקאָנאָמיע און דעם קיום פֿון גאַנצע פֿעלקער .טראָץ אונדזער װיסנשאַפֿט װעגן אָט דעם אַלץ ,האַלטן
ארױסגעבונגען פֿון גרינהױז־גאַזן אין אײן שטײַגן .מיר װעלן זײַן פֿירערס אין פֿאַרמינערן מענטשלעכע באַװירקונג
אױף קלימאַט .שװעדן האָט היסטאָריש גורם געװען און איז נאָך אַלץ גורם העכערע ניװאָען פֿון ארױסגעבונגען װי
עס איז גלאָבאַל אונטערגעהאַלטן .שװעדן האָט אוניקאַלע פֿאָרבאַדינגונגען פֿאַר פֿירן דעם איבערגאַנג צו אַן
אונטערהאַלטנדיקער געזעלשאַפֿט ,און דעמאָנסטרירן די מעגלעכקײטן פֿאַר אַן אַנדער מין אַנטװיקלונג .דאָס
פֿאָדערט אַ מוטיקע עקאָלאָגישע פּאָליטיק .אין דער שװעדישער גרינער פּאַרטײ זענען מיר איבערצײַגט אַז אַ
געזעלשאַפֿט װאָס האָט אַ פֿאַרשטענדעניש פֿון קלימאַט איז אױך אַ געזעלשאַפֿט װאָס איז בעסער פֿאַר מענטשן.

די עקאָנאָמיע.
די װעלט דאַרף אַ נײַע עקאָנאָמישע פּאָליטיק .אַ כסדרדיקער עקאָנאָמישער װאוּקס אין דעם טראַדיציאָנעלן באַטײַט
איז נישט מעגלעך אױף אַ פּלאַנעט מיט באַגרענעצטע רעסורסן .עס זענען דאָ אַ פּאָר זעלבסט־פֿאַרשטענדלעכע
פּרינציפּן׃
• װאָס איז גוט פֿאַר מענטשן און דער סביבה זאָל זײַן ביליק.
• װאָס איז שלעכט פֿאַר מענטשן און דער סביבה זאָל זײַן טײַער.
• זאַכן װאָס זענען צו שעדלעך זאָלן פֿאַרבאָטן װערן.
מענטשלעכע דערפֿינדונגען האָבן דערמעגלעכט די שנעלע עקאָנאָמישע אַנטװיקלונג אין די לעצטערע
יאָרהונדערטער .די אַנטװיקלונג איז געװען פּאָזיטיװ אין אַ סך הינזיכטן ,אָבער אין דער זעלבער צײַט האָבן די
קאָנסומפּציע פֿון רעסורסן און ארױסגעבונגען פֿון גרינהױז־גאַזן פֿאַרגרעסערט .ביאָלאָגישע פֿאַרשײדנקײט האָט
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זיך פֿאַרמינערט .מיט נײַע פּריאָריטעטן און נײַע מיטלען פֿון װאױלזײַן קענען מיר בױען אַן עקאָנאָמיע װאָס איז
נישט אָפּהענגיק פֿון כסדרדיקן װאוּקס.
מיר זענען איבערצײַגט אַז אַן אונטערהאַלטנדיקע געזעלשאַפֿט פֿאָדערט דעם מוט צו מאַכן פּאָליטישע באַשלוסן.
דאָס איז אױך אַזױ װען די װערט פֿון די באַשלוסן קען נישט פּשוט אױסגערעכנט װערן נוצנדיק טראַדיציאָנעלן
װאוּקס.
די צוטריטלעכקײט פֿון ביליגן ברענשטאָף אין דער פֿאָרעם פֿון קױלן און נעפֿט האָט גורם געװען גרױסע
ארױסגעבונגען פֿון גרינהױז־גאַזן .בײַטן אױף אַ לאַנג־טערמיניקער אונטערהאַלטנדיקער עקאָנאָמיע הײסט אין אַ
גרױסער מאָס ענדערן די ענערגיע־סיסטעם .מיר מוזן נוצן ענערגיע מער עפֿעקטיװ און די פּראָפּאָרציע פֿון
באַנײַענדיקער ענערגיע מוז זײַן  100פּראָצענט.
מיר װילן זען אַ געזעלשאַפֿט װאָס איז פֿרײַ פֿון נוקלעאַרער ענערגיע .נוקלעאַרע ענערגיע שליסט אַרײַן ריזיקעס
װאָס זענען צו גרױס און פּראָדוצירט ראַדיאָאַקטיװן אָפּפֿאַל פֿאַר די צוקונפֿטיקע דורות.
אױב מיר װעלן נישט ענדערן די ענערגיע־סיסטעם יעצט ,אונטער רעגולערע אומשטאַנדן ,װעט דער מאַנגל פֿון
רעסוסרן צװינגען אונדז זי צו ענדערן שפּעטער .אָבער עס װעט דאַן קאָסטן גאָר מער פֿאַר אינדיװידועלע
בירגערס ,קאָמפּאַניעס און גאַנצע פֿעלקער.

װאױלזײַן
װאױלזײַן זאָל צושטעלן פֿרײַהײט ,קװאַליטעט פֿון לעבן און זיכערהײט פֿאַר מענטשן .מיר זענען די שטאַרקסטע
װען מיר װײסן אַז מיר זאָרגן זיך אײנער פֿאַר דעם אַנדערן װען מיר זענען די שװאַכסטע .דערפֿאַר מוז די
געזעלשאַפֿט אָנבאָטן זאָרג און אַכטונג װען מיר נױטיקן זיך אין זײ .די געזעלשאַפֿט מוז אױך פֿאַרזיכערן אַז עס איז
דאָ אַ זיכערהײטס־סיסטעם פֿאַר די װאָס זענען קראַנק אָדער אַרבעטסלאָז .עס איז שכלדיק אַז די װאָס זענען רײַך
זאָלן בײַשטײַערן מער פֿאַר געמײנזאַמע צװעקן.
געזונטהײט־סיסטעם אין שװעדן זאָל באַזירט זײַן אױף גלײַכקײט און מאָדערנקײט .כדי צו פֿאַרשפּרײטן שטאַרק
געזונט איז פּונקט אַזױ װיכטיק צו אינװעסטירן אין אַלגעמײנער געזונטהײט װי אין דער געזונטהײט־סיסטעם.
מיר װילן געבן רעגיאָנען און מוניציפּאַליטעטן גרעסערע מאַכט איבער פּאָליטישע באַשלוסן װאָס אַפֿעקטירן זײ.
נישט קוקנדיק אױף דעם װאוּ אין לאַנד איר װאױנט ,זאָלט איר האָבן צוטריט צו װיכטיקע געזעלשאַפֿטלעכע
פֿונקציעס װי פּאָליצײַ ,פּאָסט־אָפֿיסן און טעלעפֿאָן־ליניעס .שװעדן דאַרף פֿאַרבעסערן איר "מיליאָן־פּראָגראַם"
באַהױזונג .עס זאָלן נישט זײַן קײן געגנטן אין שװעדן װאוּ די אײנװאױנער זאָלן פֿילן אַז זײ זאָלן זיך אַרױסציען
כדי צו באַקומען אַ שאַנס.
אונדזער זעונג איז אַז אַלע װאָס עס פֿעלט זײ פּרנסה זאָלן גאַראַנטירט װערן אַ שטיצע װאָס מען קען אױף איר
לעבן ,נישט קוקנדיק אױף זײער פֿריערדיקער הכנסה און נישט קוקנדיק אױף דעם פֿאַרװאָס עס פֿעלט זײ פּרנסה.
מיר װילן זען אַ בשותפֿותדיקע פֿאַרזיכערונג־סכעמע װאָס איז אָנגעפֿירט פֿון אַן אײנצלנער אױטאָריטעט .מיר זאָגן
אָפֿט אַז עס זאָל זײַן "אײן אַרײַנגאַנג־טיר" כדי צו פֿאַרמײַדן אַז מענטשן זאָלן זיצן אױף צװײ שטולן.
װאױלזײַן אַקטיװיטעטן מוזן נישט באַהאַנדלט װערן װי אַבי װעלכער מאַרק .מיר זענען נישט קײן קאָנסומענטן
בנוגע װאױלזײַן ,נאָר בירגערס .שטײַער־פֿאָנדן זאָלן גענוצט װערן פֿאַר די אַקטיװיטעטן פֿאַר װעלכע זײ זענען
באַשטימט ,און נישט אױסגעצאָלט װערן אַלס רװח.

ייִדיש JIDDISCH /
די װעלט
אַ סך מענטשן אַרום דער װעלט קומען אַרױס פֿון אָרעמקײט .רײַכקײט פֿאַרשפּרײט זיך ,דורכשניטלעכער
לעבנס־שפּאַן װערט לענגער און די שטערבלעכקײט פֿון קינדער פֿאַלט .אין דער זעלבער צײַט שטײט די
מענטשהײט אַנטקעגן נײַע פּראָבלעמען אין דער פֿאָרעם פֿון איבערגענוצטע נאַטירלעכע רעסורסן און עקאָלאָגישע
געפֿאַרן .די אױפֿגאַבע פֿון דער גרינער באַװעגונג איז צו געפֿינען װעגן כדי מער מענטשן זאָלן קענען זײַן אַ טײל
פֿון דער רײַכקײט בשעת מיר שטײען אַנטקעגן קלימאַטישע און עקאָלאָגישע פּראָבלעמען.
די שװעדישע גרינע פּאַרטײ איז שטאַרק פֿאַר אינטערנאַציאָנאַלער קאָאָפּעראַציע .אין דער זעלבער צײַט װילן מיר
אַז מאַכט זאָל אױסגעניצט װערן פֿון די װעמען זי אַפֿעקטירט .די דאָזיקע איבערצײַגונג מײנט אַז מיר זענען
סקעפּטיש פֿון צענטראַלער אָנפֿירונג און באַשלוסן װעלכע נעמען די מאַכט אַװעק פֿון די מענטשן.
די שװעדישע גרינע פּאַרטײ איז קריטיש פֿון דעם אײראָפּעי ִשן פֿאַרבאַנד .מיר װילן אַז דער אײראָפּעי ִשער
פֿאַרבאַנד זאָל זיך אַנטװיקלען אין אַ מער בױגזאַמער מיטאַרבעט ,װאוּ יעדעס לאַנד־מיטגליד קען אין שכלדיקע
ראַמען אױסװײלן אין װעלכע חלקים עס װיל זיך באַטײליקן .שװעדן זאָל בלײַבן אױסער דעם אײראָפּעי ִשן
געלט־פֿאַרבאַנד ).(EMU
שװעדנס זיך אַרײַנמישן פֿאַר שלום און הילף זענען נישט איבערצײַגיק בעת מיר גלײַכצײַטיק עקספּאָרטירן װאָפֿן
צו דיקטאַטאָרישע רעזשימען און פֿאַראָרעמטע לענדער .יושרדיקע און אונטערהאַלטנדיקע גלאָבאַלע אַנטװיקלונג
מוז געשטעלט װערן פֿאַר קורצטערמיניקע עקאָנאָמישע אינטערעסן.
די שװעדישע גרינע פּאַרטײ האָט אַ זעונג פֿון אַ װעלט אָן קײן גרענעצן װאוּ אַלע מענטשן קענען פֿאָרן ,אָבער
קײנער איז געצװאוּנגען צו אַנטלױפֿן .מיר גלײבן נישט אין דעם רעכט פֿון לענדער צו קלײַבן זײערע אײנװאױנער,
מיר גלײבן אין מענטשנס רעכט צו קלײַבן װאוּ זײ װילן װאױנען .מענטשן זאָלן זען פֿאַר זיך מעגלעכקײטן ,נישט
קײן װענט .מיר שטאָלצירן זיך מיט דעם װאָס מיר זענען די פּאַרטײ װאָס איז צום מערסטן אָפֿן צו מיגראַציע.

מיר זוכן נײַע שטעגן
בעת די שװעדישע גרינע פּאַרטײ איז אַ פּאָליטישע פּאַרטײ ,זוכן מיר אױך נײַע שטעגן .מיר האַלטן װײַטער װי
אונדזער צײַט און זענען אין איר מיטן .מיר מוזן נישט פֿאַרלירן קײן קאָנטאַקט מיט יענע װאָס װעלן קומען נאָך
אונדז ,אָבער אין דער זעלבער צײַט איז נישטאָ קײן צײַט צו פֿאַרלירן .מיר האָבן דעם מוט צו זײַן אײן טריט
פֿאָרױס.
עס ענדערן די װעלט מענטשן װאָס זענען איבערגעגעבן און נישט גלײַכגילטיק .יעדע אַנטװיקלונג הײבט זיך אָן
מיט דעם יחידס איבערצײַגונג און איבערגעגעבנקײט .איר מאַכט אַן אונטערשײד!
די דאָזיקע בראָשור איז אַ קיצור פֿון דער פּאַרטײ־פּראָגראַם פֿאַר דער שװעדישער גרינער פּאַרטײ .דאָ קענט איר
לײענען װעגן אונדזערע זעונגען און דער אידעאָלאָגיע װאָס ליגן אין יסוד פֿון אונדזערע פּאָליטישע פֿאָרשלאָגן.
אױב איר װערט פֿאַרינטערעסירט און װילט װיסן מער װעגן אונדזער פּאָליטיק ,קענט איר לײענען מער אױף
 .www.mp.seדאָרט קענט איר אױך געפֿינען די גאַנצע פּאַרטײ־פּראָגראַם.

