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Stockholm’u, tüm Stockholm sakinlerinin
yaşam kalitelerinin ve gelecek nesillerin
odak noktası olduğu açık, sürdürülebilir
ve modern bir kent yapmak için senin
oyunu istiyoruz. Bu güzel kentimiz, iklim
çalışmalarında küresel bir örnek teşkil
edecektir. Tüm siyasi sorunlarda çevre ve
iklim çalışması açıkça etkisini gösterecektir.
Politik görüşümüzün hareket noktası,
BM’nin sürdürülebilir gelişme için 17 küresel
hedef içeren 2030 Ajandasıdır. Küresel
ve yerel arasında güçlü bir bağ olduğunu
görmekteyiz. Çevre Partisine verilecek
bir oy, Stockholm’un iklim çalışmalarını
güçlendirecek, önceliğin araçlara değil,
yaya, bisiklet ve toplu ulaşıma verilmesi ve
bütün çocukların iyi yetişme koşullarına
sahip olmaları demektir. İklim bekleyemez.
Stockholm’un ŞİMDİ daha fazla yeşil
politikaya ihtiyaç duymaktadır.
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İnsanlar için daha
geniş alanların
olduğu ve daha az
araç olan canlı bir
kent

salonları, koşu şeritleri ve dans
alanları Stockholm’lulara yakın
çevrelerinde spontane spor
yapma ve hareket etme olanağı
verecektir.

3. Halka sunulan geniş kültür
hizmetleri ve güçlü bir
dernek yaşamı

1. Canlı bir Stockholm

Stockholm içinde daha fazla araç
trafiğine kapalı yollar yapmak
istiyoruz. Daha çok yürüyüş
şeritleri, daha çok yaz dönemi
yürüyüş yolları yapmak ve hem
banliyö bölgelerinde hem kent
içinde yazlık meydanları, kent
rıhtımlarını ve suya yakın yerleri
canlandırmak istiyoruz. Stockholm sakinleri kentin keyfini çıkarabilmelidirler. Daha fazla parklar,
cadde ve sokaklarda oturma
yerleri, cafe ve restoranlar oluşturarak insanlara daha geniş alanlar
yaratıyoruz. Daha önceden araç
yeri olan yerde insan kalabalıkları
olacak. Daha insani ve daha canlı
bir kenti böyle inşa ediyoruz.

Örneğin banliyö semtlerinde kültür evleri gibi daha fazla sayıda
buluşma noktaları oluşturmak
suretiyle Stockholm’luların yakın
çevrelerindeki kültür ve dernek
yaşamına katılım olanakları sağlanmış olmaktadır. Kentin yaratıcı
büyümesini sağlamak amacıyla
daha çok insan için, artırılmış hizmet sunumu ve daha düşük ücretli genişletilmiş bir kültür okulu
istemekteyiz. Kültür yaşamını,
halka açık bölümlerde grafitili duvarlarla daha fazla sanat eseriyle
donatmak, daha uzun çalışma
saatleri olan kütüphane hizmeti
vermek, kültür evi ve müzelerimize yönelik yatırımlarla kültür
yaşamını daha erişilebilir kılmak
istiyoruz. Prova lokallerinin saatlik olarak rezerve edilebileceği
belediye ”repotell”leri kurmak
istiyoruz. Adil olan dernek bağışları ve demokratik bir Stockholm
için dernek yaşamının öneminin
güçlendirilmesi yoluyla sivil toplumun çalışmaları kolaylaşacak
ve güçlendirilecektir. Daha çok
sayıda okul lokallerini derneklere
kiralayabilecektir.

2. Yakın çevrede spor
yapma olanağı

Sosyal etkinlikleri, açık havada
zaman geçirmeyi, çalışmaları,
öğrenim görmeyi ve insanların
birbirleriyle arkadaşlık yapmalarını kolaylaştırmak suretiyle yaşam kalitesini ve sağlığı desteklemek istiyoruz. Farklı semtlerde
daha çok sayıda açık hava spor
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4. Yayalar, bisikletliler ve toplu
taşımayı kullananlar için bir
kent

Yaya, bisikletli ve otobüs trafiğinin iyileştirilmesine yönelik
çalışmalar seçimden sonraki
dönemde de devam edecektir.
O nedenle, trafik akışında bu rahatlığın sağlanması için bir milyarı bisikletlilere ayrılmak üzere
bir buçuk milyar kron bütçe ayırmak istiyoruz. Yürümek, bisklet
kullanmak ve toplu taşımaya binmek çekici hale gelecektir. Odak
noktasını otomobil sahibi olmaktan otomobile ulaşılabilir olmaya taşımak istiyoruz. Sadece
Stockholm’un iklim hedeflerine
ulaşabilmesi için değil, caddelerdeki trafik sıkışıklığını azaltmak
için de araç trafiğinin azaltılması
gerekmektedir. Azaltılmış araç
trafiği sayesinde nakliye araçları, ilk yardım araçları ve araca
gereksinim duyanlar için ulaşım
aksamayacaktır. Okul yakınlarındaki trafik çevresine öncelik
verilecektir. Kent planlaması yapıldığında çocukların koşullarına
büyük öncelik verilecektir.

araçların bazı cadde ve bölgelere girmesini engellemek
için çevre alanlarını arttırmak
istiyoruz. Güvenli ve emniyetli
trafiği olan bir kent yaratmak
için çalışmalara devam etmek
istiyoruz. O nedenle yollarımızdaki hız sınırlarını düşürmeye
devam etmek ve tüm kentin trafik güvenlik önlemlerini artırmak
istiyoruz. Bu önlemler sayesinde
trafik kazaları sayısı düşer ve
trafik gürültüsü azalır. Belediye
trafik denetimleri yapılmasını ve
belediyeye ait hız sınırı denetim kameraları yerleştirilmesini
istiyoruz. 2030 yılında kirli
madde salınımı olmayan bir kent
merkezi istiyoruz.

6. Evine yakın bölgelerde tatil
yap – Stockholm’u keşfet

Stockholm muhteşem kültür
hizmetleri sunan, güzel yürüyüş
yolları, plajları, café ve müzeleri
olan bir kenttir. Stockholm’umuzda kültür ve turizm ticareti
gelişmekte, daha fazla sayıda
park, yürüyüş şeritleri, daha sağlıklı ve temiz plajlar için yatırım
yapmaktayız. Hem kent merkezi
hem banliyö semtlerinde daha
temiz su sayesinde daha çok
sayıda plaj alanları yaratılabilir.
Daha fazla erişim yönündeki
çalışmalar sayesinde, yaşlı ve
genç herkesin doğal ve kültür
sit alanlarımızı bulabilmelerini
kolaylaştırmak istiyoruz. Böy-

5. Temiz hava ve güvenli trafik
çevresi
Kirli havadan en çok etkilenenler çocuklardır. Özellikle dizel
araçlar büyük miktarlarda sağlığa zararlı maddeler ve nitrojen
oksit salınımına yol açmaktadır.
En çok hava kirliliğine yol açan
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lece kentin doğal patikalarına ve
kayak şeritlerine daha fazla insan
yönelecektir.

olan etkisini azaltmak istiyoruz.
Konut, hizmet ve iş yerlerine alan
açmak için Bromma Havalimanı
mümkün olan en kısa sürede, ama
kesinlikle en geç 2038 yılında
kapatılacaktır.

İklimsel akıllı ve
çevre dostu bir kent

9. Elektrikli ve yenilenebilir
enerjiyle çalışan araçlara
yatırıma yönelen bir kent

7. İklim atıklarımızı çok
azalttığımız bir kent

İklim çalışmasında Stockholm
önde olacaktır. İklim hedeflerimiz o nedenle başka kentler
için örnek teşkil edecektir.
Isınma için kömür kullanımı
2022 yılında tamamıyla ortadan
kalkacak ve fosil petrol yakıtı
en geç 2025 yılında sonlandırılmış olacaktır. Stockholm’un
ve öncelikle gezegenimizin
ne kadar salınıma tahammül
edebileceğini gösteren yerel bir
karbondioksit bütçesine kentin
ihtiyacı bulunmaktadır. Karbondioksiti toprak ve yeşil alanlara
yönlendirmek suretiyle Stockholm kenti iklim değişikliklerini
de önlemiş olacaktır. Böylece
en geç 2040 yılına kadar iklim
dostu bir kent oluruz.

Aracı müşterek olarak ve çevreye
zarar vermeden kullanmak basit
olacaktır. Yeni inşa alanları ve
garajlarda en az 4000 adet yeni
şarj noktaları görmek istiyoruz.
Stockholm kenti bu konuda önder
olacak ve tüm hizmet araçlarının
elektrikli ya da gazlı araçlardan
oluşması sağlanacaktır. Örneğin
okul ve spor tesislerine güneş
panelleri yerleştirerek yenilenebilir enerji üretimini tüm kentte
yaygınlaştırmak istiyoruz.

10. Sahip olmak yerine paylaş

Kısıtlı olan kaynaklarımızın geri
dönüşümle kullanılması akıllıca
bir tasarruf yoludur. Sportotek
tesisleri, bisiklet ile araç havuzları ve geri dönüşüm yoluyla daha
iyi kaynak kullanımına destek
olmak mümkündür. Her semtte en az bir adet geri dönüşüm
noktası bulunacaktır. Stockholm
sakinleri, örneğin kayak kayabilmek için teçhizat ödünç alabilme
olanağına sahip olacaktır. Tüm
yeni konut inşaatlarında kiracılara

8. Uçak trafiğinin iklime olan
etkisini azaltan bir kent

Stockholm’da iklimi etkileyen en
büyük salınım payı uçak trafiğindendir. Kent çalışanlarının uçakla
görev seyahatlerini kısıtlamak
suretiyle uçak trafiğinin iklime
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hem araç hem de sepetli bisiklet
havuzu hizmetinin sunulabilmesini istiyoruz.

11. Çöplerin değerli bir kaynaktır

Neredeyse tüm plastikler fosil
hammaddeden üretildiği için
çevremizdeki çöp ve mikroplastik atıkları azaltmak amacıyla
plastik kullanımını düşürmek
önemlidir. Çöp atığı olarak
işlem yapılacağına, zaten kullanılacak olan plastik yeniden
değerli bir hammaddeye dönüştürülür. Üretilen plastiğin çok
az bir oranının geri dönüşümü
yapılmaktadır. Kamu alanlarındaki plastik malzeme kullanımı
minimum düzeye indirilecektir.
Yapay çim alanları, mikroplastik
maddenin daha fazla yayılmayacağı şekilde yapılandırılacaktır.
Bu eğilimin yönünü değiştirmek
ve Stockholm’u sirküler ekonomi
alanında örnek bir kent haline
getirmek için, geri dönüşüm
işlemi çok daha kolaylaşmalıdır. O nedenle, daha çok sayıda
mobil geri dönüşüm merkezleri,
yiyecek atıklarının toplanması ve
ev çöplerinin sonradan ayrıştırılması için büyük yatırım yapmaktayız. Son halkada geride kalan
ve konutlarımızın ısıtılması için
yakılan çöpler ise fosil hammadde içermiyor olacaktır.

Yeşil ve karma
yapılı bir kent inşa
ediyoruz
12. Toplu taşıma trafiğine yakın
inşa edilen konutlarıyla
sürdürülebilir kent gelişimi

Tüm semtlerin, konut, iş yerleri,
ticaret, doğa, kültür, okul ve anaokullarıyla karma şekilde gelişmesini
istiyoruz. 2030 yılına kadar 140 000
iklim dostu konut inşa çalışması devam edecektir. Örneğin, anayolların
kent caddelerine dönüştürülmesi ve
toplu taşıma trafiğine yakın noktalarda daha kısa mesafeli konut
alanları inşa etmek suretiyle bu
gerçekleştirilecektir. Tüm inşaat süreçlerinde daha sıkı çevre koşulları
aramak ve daha çok sayıda ahşap
gövdeli bina inşa etmek istiyoruz.
Kentin bina bakımı için daha fazla
bütçe ayırarak bu binaların kullanım
ömrünü uzatmış ve kentin kültür
çevresini korumuş oluruz. Kent
planlamasında organik kompenzasyon işlemi yer almalıdır ve bunun
yöntemleri geliştirilip daha iyi hale
getirilmelidir.

13. Daha yeşil bir Stockholm

Cazibeli kent yerleri yaratmak,
biyolojik çeşitliliği korumak ve
su taşkınları ve aşırı sıcaklar gibi
iklim değişimine karşı kenti daha
iyi donatmak için kent doğasının
ve sulak alanların önemli bir işlevi
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15. Konut eksikliğini azalt ve
herkes için konut inşa et

vardır. O nedenle Stockholm, kent
çevresinde ekosistem hizmetlerini
uzun vadeli olarak planlamalıdır.
Aynı çatıda vejetasyonun güneş
panelleriyle kombine edilebildiği
yeşil çatılar inşa etmek istiyoruz.
Pilot projelerle, konutların kentsel
yeşil alan yetiştirme olanağına
kavuşması için çalışma yürütmek
istiyoruz. Kentin göl ve akarsularını temizlemeye yönelik ve bunların iyi organik ve kimyasal AB
statüsüne ulaşması için daha fazla
yatırım yapmamız gerekmektedir.

Stockholm’da herkesin ekonomik
olarak talep edebileceği sürdürülebilir konut inşaatına yönelecektir.
Belediye konut şirketlerinin gelişmesini istiyoruz. Yeni yapılan konutların en az yarısının kiralık konut
olması gerekir. Kooperatif kiralama
hakkı, yapı kooperatifleri, arkadaş
sözleşmeleri ve kollektif binalar
gibi daha fazla sayıda ikamet türleri
görmek istiyoruz. Evsizliğe karşı
mücadele edilecektir ve çocuklu
hiçbir aile evinden çıkarılmayacak
ya da otel ve kısa süreli sözleşmeli
konutlar gibi güvensiz ikamet koşullarına mecbur edilmeyecektir.

14. Demokratik ve feminist bir
kent planlaması

Demokratik kent planlaması, geniş ve temsili bir vatandaş kesiminin yapılan işlemlerde nüfuz sahibi
olmasını gerektirir. Bir çok kadının
kamusal alanda güvensizlik içinde
olmaları sebebiyle kent nüfusunun
büyük bir bölümünün özgürlüklerini kısıtlamaktadır. Çok sayıda
erkek araç kullanırken, daha fazla
sayıda kadın toplu taşıma araçları ve bisiklet kullanmakta ya da
yürümektedir. O nedenle, parkların, toplu taşıma trafiği, bisiklet ve
yaya yollarının herkes için ulaşılabilir ve güvenli olacak şekilde
feminist kent planlanması gerekmektedir. Bu ise, örneğin yayaların
tünellere yönlendirilmemesi, her
yerde yeterli aydınlatmanın olması
ve parkların güvenli olması gibi
önlemlerle gerçekleşir

Her çocuk ve gencin
iyi koşullarda
yetişecekleri bir kent
16. Her çocuk güvenli şekilde
yetişmelidir

Tüm çocukların iyi yetişme koşullarına hakları vardır ve hiçbir
çocuk şiddet ya da taciz görmemelidir. Kötü madde kullanımı
ya da psikolojik rahatsızlığı olan
ailelerin çocukları ihtiyaç duydukları destek ve yardımı almalıdırlar.
Daha fazla aile merkezi kurmak ve
sosyal problemlerin oluşmaması
amacıyla tarayıcı çalışmaları geliştirmek istiyoruz.
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17. 17. Sosyal sürdürülebilirliğe
dayalı güçlü bir sosyal hizmet

Sosyal hizmet kurumu, destek ve
yardım ihtiyacı duyan insanlara
el uzatmak için güçlü olmalıdır. O
nedenle, sosyal hizmet kurumu
çalışanlarının iyi bir çalışma çevresine ve işlerini yapmak için iyi
koşullara kavuşmaları önemlidir.
Daha fazla sosyal sekreter ve saha
çalışanı işe alarak çocuk ve gençlere yönelik çalışmayı güçlendirmiş ve Stockholm’un daha güvenli
kent olmasına katkı vermiş oluruz.

18. Gençlere yönelik psikolojik
sağlık çalışmalarını güçlendir

hedeflerine ulaşma olanağı olmalıdır. O nedenle, öğretmenlerin
yükünü hafifletmek, eğitime daha
çok odaklanmaları ve önem taşıyan öğrenci öğretmen ilişkisi için
okulda değişik mesleklerden daha
fazla yetişkine ihtiyacımız vardır.
Kent okullarına daha fazla sayıda
öğretmen yardımcıları, serbest zaman etkinliği pedagogları ve özel
pedagoglar işe almak istiyoruz.

20. Sürdürülebilir gelişme için
bir okul ve ”köyün ortasında”
bir okul

Küresel ve yerel zorlukların giderek birbirine bağlı olduğu bir
çağda yaşıyoruz. Okulun çocuk
ve gençlerimize yarının sorunlarını çözebilmeleri için gerekli
gereçlerle donatmasını istiyoruz.
O nedenle, okulların sürdürülebilirlik konusundaki öğrenim
çalışmalarını desteklemeye devam
ve bunu teşvik etmek istiyoruz.
Toplumun nasıl işlediği ve hangi
sorunlarla karşı karşıya olduğunu
öğrencilerin anlamaları için, okulla
ticaret sektörü, sivil toplum ve
resmi kurumlar gibi diğer aktörler
arasında eşgüdümün artmasını
görmek isteriz.

Psikolojik sağlığı iyileştirme
çalışmasında vitesi büyütmek
istiyoruz. Psikolojik sağlığın
bozulmasında artış görülen genç
kesimde bu durum daha önemli
hale gelmiştir. Bu gelişimin tersine
çevrilmesinde okula önemli görevler düşmektedir. O nedenle, daha
fazla sayıda küratör ve okul hemşiresi işe alarak öğrenci sağlığına
yatırım yapmaya devam etmek
istiyoruz. Bir küratörle irtibat kurmak daima kolay hale gelecektir.

19. Öğretmenleriyle ilişkilerinde
öğrencilere zaman ver – kent
okullarına daha fazla personel
alımı yap
Her öğrencinin öğretmeniyle ilişkisinde yeterli zamanı ve öğrenim

21. Çocuklar için daha iyi ve yeşil
çevreler
Anaokullarımızda çocuklarımız
için zehirden arındırılmış bir çevre
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sunmak istiyoruz. O nedenle, bilinen ve tehlikeli özellikler taşıyan
malzemeleri değiştirme çalışmalarına devam etmek istiyoruz. Bu gibi
malzemeler yeni inşaatlarda da
kullanılmayacaktır. Birçok okul ve
anaokulu avlularında geniş asfalt
alanlar vardır; bunları kaldırıp doğal malzemelerden yapılmış, oyun
ve hareket alanı olması yanında
yeşillik ekimi, açık hava pedagojik
etkinliklerine de davet eden avlular
inşa etmek istiyoruz. Anaokulu
avluları, her çocuk için daha geniş
olacak şekilde genişletilmelidir.
Yeni doğal okullar, park oyun
alanları yapılarak ve 4H avluları ve
doğal oyun alanlarının geliştirilmesinin desteklenmesi suretiyle
çocukların doğayla buluşmalarına
öncelik verilmesini de istiyoruz.

kurumları vasıtasıyla derhal tepki
göstermesi gerekmektedir. Kentin
değişik faaliyetleri, sivil toplum, il
genel meclisi, polis, ticaret sektörü
ve vatandaşlar arasında işbirliği yapılarak kriminalitesi daha azalmış
ve karşılıklı güvene dayanan bir
toplumu birlikte inşa edeceğiz. O
zaman güvensizliğin yerine güveni
tesis etmiş oluruz.

23. Yüksek yaşam kalitesi olan
yaşlılar bakım hizmeti

Yaşlıların ekonomilerine uygun
olan daha çok sayıda huzur evi
inşa edilecektir. Tüm yaşlıların
yüksek yaşam kalitesi, yalnızlığı
engelleyen zengin etkinlikler ve
buluşma noktaları olan güvenli
bir yaşlılığa hakları olmalıdır. O
nedenle, yaşlılar için kültürel faaliyetlere katılabilecekleri, yemek
yiyip ve spor yapabilecekleri daha
fazla sayıda sosyal etkinlik merkezi kurmak istiyoruz. Yaşlıların
sahip oldukları kaynakları, deneyimleri ve katkı sunma isteklerinden daha iyi şekilde yararlanmak
gerekir. Kentin huzurevlerinde
verilen yemekler mümkün olduğu
kadar yakın mesafede pişirilmeli,
lezzetli, besin yönünden zengin
ve organik olmalıdır. Evde bakım
hizmeti veren yakınların yükünü
hafifletmek için yaşlıların kısa
sürelerle bakım görebilecekleri
daha fazla sayıda kısa süreli bakım
evleri inşa etmek istiyoruz.

Sosyal olarak sürdürülebilir bir kent
22. Stockholm herkes için güvenli
bir kent olacaktır

Güvensiz yerleri donatmak, kentte
yetişkin sayısını artırmak ve yeni
sorunlar doğmasını engellemek
için okul, serbest zaman etkinlikleri, ergen muayenehaneleri ve
sosyal hizmet kurumlarına yatırıma devam etmek istiyoruz. Aynı
zamanda, silahlı çatışmalara ve kriminal çetelere karşı toplumun da
hemen şimdi polis ve sosyal hizmet
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24. Açık ve insanları iyi karşılayan
bir Stockholm
Stockholm, savaş ve huzursuz
ortamlardan kaçan insanların
kendilerine güven içinde yeni
bir yaşam kurabilecekleri açık
bir kent olacaktır. Yeni gelen
Stockholm’lulara toplumsal
yönlendirme hizmeti ve başka
destekler için vatandaş hizmet
ofislerini güçlendirmek istiyoruz.
Stockholm’umuzda işe ve eğitime
başlamak daha kısa süre alacaktır. Göçmenlere İsveççe Eğitimi
üstün kalitede eğitim verecek, dil
kurslarıyla staj ve mesleki bilgilerin kombine edilmesi olanağı
artırılacaktır. Yeni gelen Stockholm’luların karşılanmasında
sivil toplum çok önemli bir görev
üstlenmekte olup, çalışmasında
ona gereken destek verilecektir.

aç kalmayacaktır. Tehlikeye maruz
kalan AB ülkeleri vatandaşlarının
yaşam koşullarını da iyileştirmek
ve onların ülkeleriyle işbirliğini
güçlendirmek için aktif şekilde
çalışma yapmak istiyoruz. Yalnız
gelen mülteci çocukların hakları
verilecek ve toplumla kaynaşmaları için gerekli koşullar sağlanacaktır. Son yıl içinde buraya yalnız
gelen çocuk ve gençler destek
ve bakımlarının devamına ihtiyaç
duymaktadırlar.

26. Irkçılık ve ayrımcılık olmayan
bir kent

Stockholm, her insanın vasfının
toplum yararına sunulduğu ve
hiç kimsenin ayrımcılık görmediği bir kent olacaktır. Irkçılığa,
yabancı düşmanlığına ve hangi
temele dayanırsa dayansın her
türlü ayrımcılığa karşı mücadeleyi
güçlendirmek istiyoruz. Kentin
tüm etkinliklerindeki insan hakları
yönünden kompetanlı personel
artırımı devam edecek ve güçlendirilecektir. Hbtq seksüalitesi
olan gençlerin buluşabilecekleri
daha fazla yerler oluşturacağız ve
okul, cinsiyet, cinsiyet ötesi kimlik, ifade özgürlüğü, etnik aidiyet,
din, başka bir inanç, fonksiyon
bozukluğu, cinsel tercih ya da
yaşa bakılmaksızın herkesin
güven içinde olacakları bir yer
olacaktır.

25. Güçlüklere maruziyetin azaltıldığı dayanışma içinde bir kent
Hiçbir insan ilegal değildir, o
nedenle dayanışma içinde bir
Stockholm tehlikeye en çok maruz
kalanları koruma altına alacak ve
gerektiği yerde destek ve sıcaklık sunacaktır. İnsan temel hak
ve özgürlükleri herkesi kapsar.
Belgesiz insanların çocuklarının
okula gitmek dışında, anaokuluna gidebilmeleri ve ekonomik
yardım alabilmelerinin gerektiği
düşüncesindeyiz. Stockholm’da
hiçbir çocuk üşümeyecek ya da
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27. Kişiye yaşam durumunda güç
veren erişilebilir bir kent

29. Semtleri güçlendir

Yakın çevreyle ilgili olarak semt
kurullarının nüfuzunun güçlendirilmesini ve kentin karar alma
mekanizmalarına bunların daha iyi
şekilde entegre edilmesini istiyoruz. Kendi bölgelerindeki basit
inşaat işlemleriyle ilgili olarak
semt kurullarının karar alma denemesini gerçekleştirmek istiyoruz.
Semtteki toplam sürdürülebilirlik
çalışmalarını yürütmek için semt
kurulları arttırılmış bir rol de üstlenecektir. Vatandaş, yerel siyasetçi,
dernek ve sivil toplumun angajmanından daha çok yararlanılacaktır. Kentin, kendi insanlarıyla
enformasyon ve diyalog ilişkisinin
herkes için açık seçik ve kolaylıkla erişilebilir olmasını istiyoruz.
Vatandaş önerisi enstrümanının
kentin tüm etkinliklerine yayılacak
şekilde geliştirilmesini istiyoruz.
Vatandaş bütçesi ve yaratıcı diyaloglar, Stockholm’luların nüfuzunu
gerçek anlamda olanaklı kılan iki
yoldur. Kentin yeşil alanlarının
hem geliştirilmesi hem de bakımı
için, örneğin kullanıcı sözleşmesi
ve kent alanı yeşillik ekimiyle katılımı geliştirmek istiyoruz.

Fonksiyon becerisi ne olursa olsun
her Stockholm’lunun toplum içindeki olanak ve katılımı eşit olacaktır. Fonksiyon bozukluğu olanları
topluma daha iyi katılımcı yapmak
suretiyle Stockholm gelişir ve daha
iyi bir kente dönüşür. Gerekçesi
olmaksızın fonksiyon bozukluğu
olanların ayrılmalarına karşıyız; bunun yerine kentin ve etkinliklerinin
her insana daima hizmet vermesini istiyoruz. Rehberlik ve kişisel
asistanlık hizmeti esnek destekler
olmalıdır, böylece herkesin toplum
yaşamına eşit koşullarda katılabilmesi sağlanmış olur.

28. Feminist ve eşit bir Stockholm
Stockholm, hiç kimsenin cinsiyeti
sebebiyle kısıtlanmadığı eşit bir
kent olacaktır. Namus gerekçeli
şiddet ve baskı kabul edilemez ve
buna karşı mücadele edilecektir;
her insanın kendi yaşamı üzerinde
karar verme gücü olacaktır. Yakın
ilişkilerde yaşanan şiddete karşı
mücadele edilecektir ve şiddete
maruz kalanlara ihtiyaç duydukları destek ve yardım verilecektir.
Cinsel tacizlere karşı hızlı ve etkin
önlemler alınmalıdır. Etkin bir şiddeti engelleme çalışması yapmak
için yıkıcı özellikleri olan erkek ve
namus normları sorgulanmalı ve
engellenmelidir.
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