
يجب  أن يحصل جميع األطفال عىل تربية عادلة!

نحن ال نقبل أن العديد من أطفال ماملو فقراء. يجب 

أن يكون للعائالت املرشدة التي لديها أطفال شققهم الخاصة,

وليس شقق مؤقتة. نريد زيادة املعونات 

للعائالت الفقرية.

يجب أن يحصل األطفال والشباب

عىل املساعده اذا كانوا يشعرون بسوء حالتهم النفسيه أو

يتعاطون الكحول واملخدرات. ال ينبغي 

عليهم االنتظار يف الطابور للحصول عىل املساعدة.

يجب أن يكون هناك العديد من العيادات الطبية للشباب والعديد من 

مراكز األرسة.

ماملو
خرضاء
جميله

و
عادله

يريد حزب البيئة األخرض رؤية ماملو ذات طبيعة جميلة, هواء نظيف و مناخ جيد. سيكون من 

السهل العيش 

بشكل مستدام من أجل البيئة.تغيري مالئم للبيئة يف املدينة سوف يجعل الحياة أفضل لجميع سكان 

ماملو.

يف ماملو يجب أن يكون جميع األطفال قادرين عىل الحصول عىل تربية آمنة ولديهم فرصة لفعل ما 

يحلمون به. حيث ميكن لجميع سكان ماملو املشاركة والشعور بأمان, ال يهم من أين أنت أتيت، من 

أنت, ومن تحب وما تؤمن به. يجب أن يحصل كل فرد عىل عمل يذهب إليه وعىل مسكن يعود 

اليه.

 يجب أن نكافح من أجل املناخ, البيئة و نكافح من أجل أن يتمتع الجميع بنفس الحقوق. حزب 

البيئة يساعد عىل أن ال يكون أحد معزوال. هذا ما نعدك به يا من تعيش يف ماملو. ليك تعيش يف 

مدينة جيدة  للبيئة, وعادلة لك.

إنقاذ املناخ!

سوف يكون لدينا املزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى 

يكون هناك ما يكفي ملدينة ماملو بأكملها. يجب بناء املنازل 

بحيث تكون جيدة للبيئة وليست باهظة الثمن.

سوف يتم تقليل غازات العادم بشكل كبري.

جميع سكان ماملو سيكونون قادرين عىل استئجار 

الدراجات الكهربائية والسيارات الكهربائية.

إيقاف االنقراض الجامعي لألصناف!

نريد زيادة التنوع البيولوجي 

وتأمني مناخ ماملو من خالل

الحقول الصديقة للحرشات, األشجار التي توفر الظل

واملزيد من املياه الجارية, بدال من األسفلت.

هناك حاجة إىل املحميات الطبيعية يف أوريسند ويف

رشق ماملو.

سوف يكون لألطفال ساحات مدارس بها الكثري من األشجار

والعشب. يف مرحلة ما قبل املدرسة واملدرسة ، سيكون األطفال قادرين عىل

التواجد يف الطبيعة ملعرفة املزيد عنها.
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يجب أن تتحسن بيئة العمل يف  أماكن العمل 

التي تضم معظمها النساء!

النساء هي التي تدفع مثن بيئة العمل السيئة يف 

الرفاهية.لذلك نريد أن نراهن 

عىل الذين يعملون يف مجال الرعاية الصحية 

بحيث يجب أن يحصلوا عىل رواتب أكرث

 و توتر أقل. نريد طوابري أقرص للرعاية الصحية.

كل امرأة تلد طفل يجب أن تحصل عىل قابله 

ملساعدتها.

مدينة آمنة لألطفال!

يجب أن يشعر جميع عائالت ماملو 

باألمان عند السامح لألطفال للعب يف الحي.

نريد  التقليل من حركة مرور, السيارات املتوقفة, 

الضوضاء العالية

وغازات العادم. بدالً من ذلك ، نريد املزيد من 

األشجار ،

الحدائق وأماكن للقاء يف 

املدينة بأكملها. أنت الذي تعيش يف ماملو يجب أن 

تنضم

أحياء آمنة!

نريد تحسني املناطق واملدارس املهملة 

  وتوسيع خدمات املجتمع.

املزيد من األشخاص

سوف يحصلون عىل وظيفة من خالل التعليم, 

ودراسات اللغة

ودعم التعاونيات النسائية.

يجب عىل الحضانات و

مراكز األطفال الصحية مساعدة األطفال الذين 

يواجهون مشاكل عصيبة.

نريد التعاون مع الناس والرشكات

واملنظامت من أجل تطوير إيجايب عىل املدى الطويل.

يجب عىل النساء اللوايت يتعرضن للرضب 

الحصول عىل املساعدة من خالل الحصول 

عىل

شقة خاصة.!

 يجب أن يحصلوا عىل املساعدة مبجرد احتياجهم 

إليها.

ال ينبغي السامح ملن يرضب النساء باالتصال بهن ،

ويجب أن يحصل من يرضب النساء عىل كلبشة 

القدم.

نريد أن نعمل ضد أن الرجال والنساء يتم معاملتهم 

بطريقة

مختلفة من خالل تعليم األطفال حول ذلك بالفعل يف 

مرحلة ما قبل املدرسة.

الطالب الذين يحتاجون أكرب قدر من 

املساعدة سوف يحصلون

 عىل املساعدة.!

  يجب أن تكون جميع مدارس ماملو مدارس جيدة.

األطفال السويديون واألطفال املولودين يف الخارج

يجب أن يذهبون  إىل نفس املدارس ، وليس مدارس 

مختلفة.

يجب أن تحصل املدارس التي تعاين من مشكالت 

كبرية عىل أموال أكرث ،

مدرسني جيدين واملزيد من املوظفني.

مجموعات األطفال يف رياض األطفال يجب أن تكون 

أقل.

العمل ضد العنرصية والتمييز و

رهاب املثليه الجنسيه واملتحولني جنسيا يجب أن يبدأ 

من املدرسه.

نريد أن نركز عىل القطارات!

يجب أن يكون من السهل السفر بشكل مستدام من 

أجل البيئة يف

ماملو و سكونه اىل الدمنارك. نريد أن نرى املزيد

من القطارات ووسائل النقل العام الرسيعة حتى

 يتم تقليل راكبي السيارات.

الشباب يف املدرسه سيسمح لهم

 الركوب والسفر مجانا داخل ماملو. نريد قطار أرسع

إىل ستوكهومل. والعديد من القطارات إىل أوروبا.

عرشة طرق كبرية للدراجات الهوائية!

الدراجة الهوائية جيدة جدا للبيئة. نحن

نريد بناء طرق دراجات كبرية يف ماملو

 ويف املدن األخرى املجاورة ملاملو.

طرق الدراجات الهوائية سوف تكون أفضل يف جميع 

أنحاء ماملو.

يجب أن تصل الدراجات الهوائية بسهولة أكرب من 

وصول السيارات.

نريد الحصول عىل طرق ممنوعا فيها السيارات ليك 

يتمكن األطفال من امليش عليها وركوب الدراجات بها.

بجانب املدارس, نريد طرقًا خالية من السيارات حتى 

يجرؤ األطفال عىل

امليش وركوب الدراجة إىل املدرسة.
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