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ليس بإمكان المناخ ا&نتظار
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نختار الطريق
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الحروب مندلعة -
ا.ن وال)اعات تنمو
التغ+ات المناخية
* ) +آثار الجفاف* .
لم تعد أمراً يخص المستقبل فحسب.
إنه أمر يجري #
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الم1انية البيئة السويدية خ"ل
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وجود حزب البيئة (* الحكومة
'
أك 7من الضعف .و( تزال '
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ا(حزاب ا(خرى تريد
وقف سياسة المناخ ال$زمة
وتقليص رقعتها .وعندما " !
يح#
موعد اتخاذ القرارات فليس هناك
بي( واحد.
سوى حزب ' &

الحلول موجودة :بلوغ الطاقة المتجددة
نسبة  ٪ ١٠٠والقطارات ال-يعة *
وا+طعمة العضوية
وحيوية 0
ا1رياف والمدن الرفيقة
=
با(طفال .أن يصبح المجتمع مكاناً ( نحرق فيه
الكوكب أو أنفسنا.
تتعلق انتخابات  ٢٠١٨بما إن كان سيكون بمقدورنا
أن ننظر 7 8 ;8 7
أع 9أحفادنا ونقول أننا بذلنا قصارى جهدنا.
ليس بإمكان المناخ ا&نتظار
الكث ..من أجل البيئة
الكث .من الناس يفعلون -
ومن أجل بعضهم بعضاً .ولكن  -,تتمكن السويد
خال من
من أن تصبح أول بلد رفاهية ٍ
ا*حفوري فإن &
الوقود )
ا'مر مرتبط
كذلك بالذي نفعله معاً.
قم بزيارة  mp.seواقرأ ,
أك -عما نريد فعله
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حزب البیئة

ﯾرﯾد ﺣزب اﻟﺑﯾﺋﺔ
ا;ستثمار  75 6القطارات فائقة ال,عة وتوسيع رقعة
السكك الحديدية وتحديثها  1/ 0جميع أرجاء الب#د.
يجب أن يكون السفر الرفيق بالبيئة
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وال& لها
ال& تنطلق  1$ 0الوقت المحدد $
بالقطارات $ %
منظومة تذاكر منسقة أمراً سه .ً1إننا نريد بدء تشغيل
القطارات الليلية إ' القارة
وتوسيع رقعة طرق الدراجات الهوائية والمواص*ت العمومية
وأنواع الوقود المتجدد  20 1جميع أرجاء السويد.
فلتكن تمريناتك رفيقة بالبيئة وتناول +
ا,طعمة العضوية.
 0المزيد من %
يجب أن تقدم المدارس و ُد ْور المسن . /
ا&طعمة
العضوية والمنتجة محلياً .إننا نريد فرض
ال( تضمنت
:9يبة ع 4اللحوم المستوردة ' &
م1ر للمضادات الحيوية.
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تربية حيواناتها استخداماً 3
أوقفوا انتشار الب,ستيك والسموم
  .,البحار والمياه.إننا نريد حماية المزيد من المناطق البحرية وحظر
المواد الب0ستيكية وفرض &'يبة ع!
مواد استخدام المرة الواحدة .يجب أن تفصح $
ال%كات
عن عمر منتجاتها ويجب أن يكون إص*حها أمر أي".
أك 6من مجال التحكم  ,* +وقتهم وحياتهم
منح الجميع قدراً 5
المهنية.
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إننا نرغب " :تقليل مواعيد العمل وال" .
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الخ$اء
ا=جور والمعاشات التقاعدية .تنمو الوظائف
الجديدة
<
عندما نستثمر ;= التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة والتعلم مدى الحياة.

يجب مد يد الدعم  53 4الوقت المناسب للشباب إن كانت
صحتهم النفسية سيئة.
إننا نرغب  53 4تعزيز الصحة المدرسية وتدريجياً
جعل الرعاية النفسية +
ل,طفال والشباب
خالية من ا9نتظار .يجب منح الت.ميذ المزيد من الوقت
'(
مدرس -الدعم ( ') عملهم.
مع مدرسيهم ومنح ال
ويجب الوفاء بضمان القراءة الكتابة الحساب.
أن تصطف السويد ! " 2صف الس/م والمساواة " !
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وسياسة اللجوء ا('نسانية.
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يجب أن تمتنع السويد عن تصدير ا&سلحة إ( ا&نظمة
الدكتاتورية
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حلف
منظمة
عضوية
نرفض
وعلينا أن
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نريد حماية حق اللجوء ومنح
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ال4جئ 1الحق  ., -لم شمل ا#%ة.
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ا(مر متعلق با('نسانية.
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إن أردت دعمنا بهبة،
ف َُح /ولْها ع* رقم السويش .١٢٣٤٥٣٥٠٥٠
اصبح عضواً ع' موقعنا www.mp.se/bli-medlem

