Şimdi
VALBROSCHYR TURKISKA

İklim bekleyemez.

Gideceğimiz yolu
şimdi seçeceğiz
Kuzey Buz Denizinde buzlar şimdi erimekte.
Kuraklığın ardısıra, savaş ve anlaşmazlıklar
şimdi büyümekte. İklim değişimleri bir
gelecek sorunu değil artık. Bunlar şimdi
gerçekleşiyor.
Çevre Partisinin hükümette yer aldığı
dönemde İsveç’in çevreye ayırdığı bütçe
oranı iki katını aştı. Diğer partiler hâlâ
gerekli iklim politikasını durdurmak ve
geriletmek istemekteler. Kararlar alınacağı
zaman – sadece bir Çevre Partisi vardır.
Çözümler mevcut: % 100 yenilenebilir
enerji, hızlı trenler, organik yiyecekler, canlı
bir kırsal bölge ve çocuk dostu kentler. Ne
gezegenimizi ne de kendimizi yıprattığımız
bir toplum düzeni.

2018 Seçimleri, torunlarımızın gözlerine
bakıp, onlara elimizden gelen gayreti
gösterdiğimizisöyleyebileceğimiz bir
seçimdir.
İklim bekleyemez.
Çok kişi tarafından çok şey yapılıyor. Çevre
ve birbirimiz için. Ama, İsveç dünyanın ilk
fosil yakıtsız refah ülkesi olacaksa, söz
konusu olan birlikte neler yaptığımızdır da.
mp.se sitesine girin ve neler istediğimizi,
vereceğiniz oyun ne gibi bir fark
yaratacağına ilişkin daha geniş bilgileri
okuyun.

9 Eylül seçimlerinde oyunuzu Çevre
Partisine verin!

2018 Seçimleri Çevre Partisi Yeşiller

Çevre Partisi
şunları istiyor:
Hızlı trene yatırım yapmak, ülkedeki
tüm demiryollarını geliştirip
yenilemek.

Zamanı ve iş hayatı konusunda
herkese daha fazla karar gücü
verilmesi.

İklim dostu, zamanında hareket eden tren
ve eşgüdüm bilet sistemiyle seyahat etmek
basit olmalıdır. Kıta Avrupasına gece tren
seferleri başlatmak, bisiklet yolları ile toplu
taşıma trafiğini geliştirmek ve İsveç’in
tamamında yenilenebilir yakıt kullanılmasını
istiyoruz.

Çalışma süresini düşürmek, eşit maaş
ve emekli aylıkları için gayret göstermek
istiyoruz. Çevre dostu tekniğe ve ömür boyu
eğitime yatırım yaptığımızda yeni ve çevre
dostu iş sahaları da gelişir.

İklim dostu yöntemler ve organik
yiyecekten yana ol.

Kendini iyi hissetmeyen gençlerin
zamanında destek görmeleri.

Okul ve huzurevlerinde, insanlara daha
fazla organik ve yakın bölge ürünü yiyecek
verilecektir. Hayvancılıkta gereksiz
antibiyotik kullanılmış olan ithal ete vergi
koymak istiyoruz.

Öğrenci sağlığını güçlendirmek ve sırasız
çocuk ve ergen psikiyatrisini adım adım
gerçekleştirmek istiyoruz. Öğrencilerin
öğretmenleriyle daha fazla süreleri olacak
ve öğretmenlerin yükü hafifletilecek.
Okuma-yazma-hesap işlemleri yapma
garantisi gerçekleştirilecektir.

Deniz ve sularda plastik ve zehirlerin
yayılmasını durdur.

İsveç’in barış, eşitlikten ve insani bir
göçmen politikasından yana olması.

Daha fazla deniz ve su bölgelerini korumaya
almak, gereksiz plastik atıkları yasaklamak
ve tek kullanımlık ürünlere vergi koymak
istiyoruz. Şirketler, ürünlerinin kullanım
sürelerine ilişkin rapor verecekler ve ürünleri
onarmak daha kolay olacak.

İsveç, dikta rejimlerine silah ihraç
etmeyecek ve Nato üyeliğine hayır diyoruz.
İltica hakkını korumak ve ülkelerinden
kaçan mültecilerin aileleriyle birleşmelerine
hak tanımak istiyoruz. Söz konusu olan
hemcinslerimize insanca yaklaşımdır.

Çevre Partisi Yeşiller
Bize bağışta bulunmak isterseniz,
123 453 50 50 numarasına swish atın.
Üyelik için: www.mp.se/bli-medlem

