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1. Uzun vadeli kalıcı inşaatlar
Stockholm’de daha fazla 
konutun inşa edilme-
sine ihtiyaç vardır. 
2030 yılına kadar 
kalabalık ve dayanıklı 
bir şehirde 150 000 yüzeysel 
etkili ve iklim uyumlu konut 
inşa etmek istiyoruz. Burada 
şehrin yeşil alanları korunacak 
ve geliştirilecektir. Aynı zaman-
da yedi yeni doğa koruma alanı 
hazırlayarak şehrin parklarını 
ve yeşil alanlarını muhafaza 
edeceğiz. Bromma hava alanını 
bir park şehrine dönüştürmek 
istiyoruz, 50 000 konut içere-
cek olan yeni bir şehir kısmı. 
Yeni yapılacak konutların en az 
yarısı kiralık olacaktır.

2. Gençler ve öğrenciler için daha 
fazla konut inşaatı
Gençler ve öğrenciler için 
küçük ve ucuz konutlar inşa 

et-

mek 
istiyoruz.2030 
yılına kadar tek oda-
lı konutların üretimi ikiye 
katlamak ve 30 000 daireyi 
gençler ve öğrenciler için 
ayırmak istiyoruz. Güvenli 
ikinci elden kiralama piyasa-
sını gerçekleştirmek ve konut 
kiralama reformları yaparak 
Konut bulma kurulumunun 
ikinci elden konut kiralamasını 
gerçekleştirmek istiyoruz.

3. Evsizlerin sayısını önemli 
derecede azaltmak
Evsizlerin sayısını önemli 
derecede azaltmak istiyoruz. 
Birçok kişinin kendine ait 
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STOCKHOLM 2030
•	 150 000 adet yeni konut
•	 30 000 öğrenci ve genç için konut
•	 3 yeni metro hattı
•	 7 yeni doğal alan
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kontratlı bir konut bulmasını 
engelleyen engellerin orta-
dan kalkması gerekmektedir. 
Yardıma ihtiyaçları olanlara, 
onlara özgü şekilde yardım 
edilecektir. Çocuklu aileler 
evlerinden çıkarılamayacaktır.

4. Stockholm’ü enerji 
dönüşümünde lider duruma 
getirmek
Şehrin çatısındaki güneş 
hücreleri ve kendi rüzgâr 
enerjileri ile Stockholm iklim 
etkisini azaltacak ve enerji 
dönüşümünde lider duruma 
gelecektir. Värtan’ daki  enerji 
tesisleri kapatılacak ve enerji 
üretimi fosilsiz olarak gerçek-
leştirilecektir.

5. Stockholm’ün kirli havasına 
alınacak önlemler
Stockholm’ün havasının daha 
iyi olması gerekmektedir. 
Çivili lastik kullanım  yasağı 
tüm Stockholm iç kısmında 
uygulanacak ve şehir sokakla-
rının temizliği daha da  iyileş-
tirilerek havanın daha temiz 
olması sağlanacaktır. Parçacık 
ve azot dioksit emisyonlarını 
azaltmak için trafik tıkanıklığı 
ücretlerini arttırarak, daha 
fazla insanın toplu taşıt araç-
larını kullanmalarını sağla-
mak istiyoruz.

6. Çocuklarımıza zehirsiz ve iyi bir 
okul ortamı vermek
Çocukların çalışma ortamı 
zehirlerden arınmış olacaktır. 
Bunun anlamı, oyuncaklar, 
döşemeler ve diğer mobilyalar 
zehirli kimyasallar içermeyecek-
tir. Kreşlerin ve okulun fiziksel 
çalışma ortamı hem çocuklar 
hem de personel için çok önem-
lidir. Lokaller ve dış çevre iyi bir 
sağlığa katkıda bulunacak ve 
çocukların oyun ihtiyaçlarına ve 
öğrenimlerine uygun olacaktır.

7. Kreşlerde ve okullarda organik 
ve yerel yemek hazırlanmasına 
yatırım
Çok iyi ve yüksek kalitede yemek 
pişirilmesine yatırım yapmak 
istiyoruz. Hedefimiz, şehrin 
okullarında çıkarılan yemeklerin 
100 de yüzünün organik olma-
sıdır. Tüm çocuklar huzurlu bir 
ortamda ve uygun öğle yemeği 
saatlerinde  yemek yeme şansını 
bulacaktır. Çocukların tüm okul 
gününü kaldırabilmeleri için bu 
konu çok önemlidir.

8. Daha fazla yetişkinleri  
okullarda işe almak
Stockholm’ün daha fazla yetiş-
kini okullarda işe almaya ihti-
yacı vardır böylece öğrenciler 
öğretmenleri ile daha fazla süre 
birlikte olabileceklerdir. Daha 

Skarpnäck
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fazla insanın, öğretmen, spesi-
yalist pedagog ve serbest zaman 
pedagogu olarak Stockholm’de 
çalışmak istemesi için çalışma 
ortamının daha da iyileştiril-
mesi ve maaşların arttırılması 
gerekmektedir. Böylece her 
öğrenciye ihtiyacı olan desteği 
verme olanağımız da artacaktır.

9. Öğrenci sağlığının iyileştirilmesi
 Öğrencilerin okullarında başa-
rılı olmaları için sağlıklı olma-
ları gerekmektedir. Okullarda, 
öğrencileri karşılayacak ve psi-
kolojik rahatsızlıkları tanımla-
yabilecek daha fazla hemşireye 
ve danışmanlara ihtiyaç vardır. 
Öğrenci okul hemşiresini her 
gün görebilecektir.

10. Her çocuk iyi  
bir okula sahip olacaktır
Stockholm’ün okulları arasın-
daki ayrıcalıklar artmaktadır. 
Kaynakları ihtiyaçlar doğrul-
tusunda paylaştırarak öğren-
cilerin, şehrin hangi kısmında 
oturduklarına bakmaksızın 
okullarında eşit bir şekilde 
gelişmeleri için aynı olanaklara 
sahip olmalarını istiyoruz.

11. Kültür okulu ücretlerini  
yarıya indirmek
Kültür okulu kapsamını geniş-
letmek ve daha fazla çocuğun 
ulaşabileceği bir konuma ge-
tirmek istiyoruz. Bu nedenden 
dolayı Kültür okulunun faaliyet 
ücretlerini yarıya indirmek 
istiyoruz. Ebeveynlerin ekono-
misi, bir çocuğun enstrüman 
çalmasını öğrenmesinde, dans 
etmesinde veya tiyatro oy-
namasında  belirleyici bir rol 
oynamayacaktır.

12. Yeni bir metro hattı kurmak, 
300 000 kişinin kullanabileceği 
turuncu hat
Trafik sıkışıklığı ücretlerinin, 
Stockholm çevre yoluna veya 
çevre ve iklimine zararlı olan 
diğer büyük projelere değil de 
yeni bir toplu taşıta yatırılmasını 
istiyoruz. Turuncu hat olarak 
adlandırdığımız yeni metro 
hattı, yolculuğu daha kolay daha 
çabuk bir hale getirecek ve met-
ro kapasitesini arttıracaktır.  Tu-
runcu hat güneydeki Älvsjö’den  
başlayarak,  Hornstull ve Frid-
hemsplan üzerinden  kuzeyde 
Solna’ya kadar gidecektir.
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13. Toplu taşıt araç ulaşımlarının 
erişimlerini kolaylaştırmak
Otobüslere ait yollar hazırlaya-
rak şehrin iç merkezinin mavi 
otobüslerinin erişimlerini kolay-
laştırmak istiyoruz.  Şehirdeki 
otopark  yerlerinin yüzde beşini 
kaldırmak bunun yerine oto-
büsler için dokuz kilometrelik 
bir özel bir yol şeridi hazırlamak 
istiyoruz. Ayrıca gemi yolculu-
ğunu da arttırmak istiyoruz.

14. Stockholm’ü bisiklet şehri 
haline getirmek
Otomobil için mevcut olan 
yerlerin yerine bisikletlilerin, 
erişimlerini kolaylaştırmak, ve 
daha geniş ve güvenli bisik-
let yolları yapmak istiyoruz. 
Yayalar ve bisikletliler yer için 
bir birleri ile rekabet etmeye-
ceklerdir. Bisiklet yollarının 
bakımlarına yatırım yapmak 
istiyoruz ve daha fazla bisiklet 
park yeri ve bisiklet garajları 
kurmak istiyoruz.

15. Yaşlı bakımı dalında kaliteyi 
arttırmak
Yaşlı bakım sektörüne daha 
fazla kaynak yatırımı yapmak 
istiyoruz. Kimin yaptığına bak-
maksızın, yaşlı bakım servisi, 
ev hizmetleri ve yaşlı bakım 
servisi kapsamında yüksek de-
recede kaliteli ve iyi bir hizmet 
vermelidir. İyi bir hizmetin 
içerisine yerel olarak hazır-
lanmış besin değerleri yüksek 
olan yemek ve her gün dışarıda 
bulunabilmeleri de dahildir.

16. Yaşlı konutlarında yaşamak 
isteyen daha fazla yaşlı 
kendisine yer bulacaktır
Yaşlı bakımına verilecek daha 
fazla kaynaklarla arzuladıkları 
takdirde çok daha fazla yaşlı, 
yaşlı konutlarında kalabilecek 
ve ayrıca yaşlı evlerinin kalitesi 
arttırılabilecektir. İhtiyacı olan 
birçok yaşlı bugün yaşlı konut-
larına alınmamaktadır ve biz 
bunu değiştirmek istiyoruz.
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17. Kadınların ağırlıklı oldukları 
mesleklerde maaş artırımı
İnsanlar geçimlerini çalışarak 
sağlayacaklardır, bu neden-
den dolayı eşitliğe yatırım 
yapmak istiyor ve Stockholm 
şehrinin faaliyetlerinde 
çalışan ve en alt düzey maaş 
alanların maaşlarını yükselt-
mek istiyoruz.

18. Hbt- olarak daha samimi olan 
bir Stockholm yaratmak
Seksüel eğilimine, cinsel kim-
liğine ve cinsel yaklaşımlarına 
bakmaksızın her kes kendini 
Stockholm’e ait hissedecektir. 
Şehir okullarına hbt sertifikası 
için kaynak aktarılacak ve hbt 
kişileri için güvenli görüşme 
yerleri yapılacaktır.

19. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı 
mücadele için kaynak yatırımları
Irkçılığa, yabancı düşmanlığına 
ve neden kaynaklanırsa kay-
naklansın ayrımcılığa karşı olan 
çalışmaları kuvvetlendirmek is-
tiyoruz. Anti ayrımcılık bürola-
rı, gönüllüler küreleri ve Stock-
holm işverenleri ile birlikte anti 
ayrımcılık çalışmalarına yatırım 
yapmak istiyoruz. Stockholm 
şehri, her insanın becerilerinin 
kullanıldığı ve hiç kimseye karşı 
ayrımcılığın uygulanmayacağı 
bir şehir olacaktır.

20. Tüm çocukların güvenli bir 
ortamda yetişmeleri için 
gereken koşulların yaratılması
Çocuklar ve gençler için uy-
gulanan Sosyal yaptırımlar, 



7

için kullanılan öz kaynakları 
arttırmak istiyoruz, mese-
la sosyal sekreter ve çevre 
asistanları  ile birlikte. Ailele-
rinde madde bağımlılığı veya 
psikolojik rahatsızlığı bulu-
nan  çocuklara,  ihtiyaçları 
olan destek ve yardım yapıla-
caktır. Hiçbir çocuk taciz veya 
şiddete maruz kalmayacaktır

21. İşsiz olan gençlere destek 
veren  start santrallerinin şehir 
çevresinde yerleştirilmeleri
Toplumun öz kaynaklarını 
bir yerde toplamak istiyor 
ve Stockholm’ün çevresinde 
gençlerin bir meslek sa-
hibi olmaları veya okumaları 
için yardım alacakları start 
merkezleri yaratmak isti-
yoruz. Ayrıca lise mezunu 

olmayan gençlerin bilgilerini 
arttırmak istiyoruz. Şehrin 
alımları, daha fazla sorumlu-
luk almak için kullanılacak ve 
sevkiyatçılar uzun süreli işsiz 
olanları işe alacaktır.

22. Dış çevre bölgelerine ve çevre 
programına yatırım
Tüm şehir canlanacaktır. Bu 
nedenden dolayı canlı bir 
merkez, servislere yakınlık 
kültür ile spora yakın bir 
yere yaptırım için bir strateji 
gerekmektedir. Çevre prog-
ramının o bölgede yaşayan 
insanlarla birlikte yeniden 
tozu alınmalıdır. 
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