
نحو أوروبا أدفأ
وكوكب أكثر اعتداالً

 يقف االتحاد األوروبي عىل أعتاب تحديات كبيرة، فال يزال الخطر المناخي ماثالً ومتفاقماً.
 الوقت يمضي وساعة الخطر تدّق. والسبيل الوحيد أمامنا هو أن نعيد حساباتنا معاً. فلو استمر
 تبّدل الطقس عىل هذا النحو الحاّد، فقد يؤدي ذلك عىل المدى البعيد إىل نقص الموارد وإىل
 االضطراب االقتصادي والحروب، وإىل مزيد من الجئي الحروب. ولكي نستطيع التصدي لذلك
 في المستقبل، فإننا بحاجة إىل أن يعمل االتحاد األوروبي متضامناً كقوة واحدة من أجل السالم

واالستقرار واالستدامة في هذا العالم
 

 لذلك كان لزاماً أال يتنامى اليمين المتطرف ويشتد ساعده في برلمان االتحاد األوروبي. وإن
 أصبحت زمام األمور في أيديهم، فسوف يسكت صوت االتحاد األوروبي اإلنساني في العالم. إن

 غايتهم هي إضعاف االتحاد، ولو عىل حساب جعلنا أقّل قدرة عىل التعاُمل مع التحّديات
القادمة

ما الذي نريده لالتحاد األوروبي؟

 نحن نريد أن تأخذ أوروبا زمام المبادرة نحو توازن عالمي ونحو كوكب أنظف وأغنى وأكثر اعتداالً
 يعيش فيه أحفادنا. ليس للطبيعة حدود، ولذلك يجب أن نتعاون فيما وراء الحدود لكي ننقذ هذا

الكوكب

 
 نحن نريد أن يتعاون جميع من يعملون في السويد وفق شروط سويدية. يجب أن يكون بوسع
 كل إنسان أن يعيش بالراتب الذي يتقاضاه. ويجب أال يضطر أحد لقبول عمل خطير أو ُمهين أو
 مضرّ بصحته. ويجب أال يُتاح للشركات استغالل اليد العاملة الرخيصة من دول االتحاد األوروبي

.األخرى في السويد
 

 نحن نريد أن يتحّمل المزيد من الدول في أوروبا مسؤولياتهم تجاه الالجئين. وقد قامت السويد
 بمجهودات إنسانية عظيمة تجاه الالجئين القادمين من سورية ومن أفغانستان وغيرهما. ونحن

نشعر بالفخر إزاء ذلك. ولكن لو كان عدد من يتعاونون معنا أكبر، الستطعنا تحقيق المزيد
 

 نحن نريد أن نستعيد الكثير من المليارات المختفية لنسفيد منها في رفاهيتنا. وتحتاج السويد
 إىل أوروبا تعمل عىل المستوى الدولي ضد نخبة اقتصادية ضئيلة تسعى إىل الثراء عىل حساب

مواردنا المشتركة

ما الذي نريده للسويد؟

 نريد في السويد التي نبنيها معاً أن ينعم السويديون الجدد بذات الحقوق والفرص التي يتمتع بها
 الجميع. ويجب أن تسود المساواة بين الجميع. وستكون السويد أقوى وأغنى وأسعد عندما يشعر
 الجميع بأنهم مشاركون؛ ألننا نؤمن بأن من يشعر بالعدالة من اآلخرين يريد هو اآلخر أن يساهم في

.هذا العمل الجماعي
 

 في السويد التي نريدها، يشعر الجميع بأنهم أحرار في تحقيق أحالمهم بدون أن يكبحهم انتماؤهم
 الطبقي أو الديني أو الجنسي أو ميولهم أو لون بشرتهم أو تأخرهم الوظيفي. وحينئذ تصبح السويد

بلداً يساهم فيها الجميع بكل ما يقدرون عليه



من نحن؟
 منظمة االشتراكيين الديمقراطيين من أجل اإليمان والتضامن هي منظمة موازية للحزب
 االشتراكي الديمقراطي منذ عام 1929. وكان االشتراكيون المسيحيون في أغلب األحيان
 موضع شك من البرلمانيين المنتقدين للدين في ذلك الوقت، وغالباً ما كان االشتراكيون
ع يتمتع باإلرادة  المسيحيون يتعرضون للعزلة من طرف أبرشياتهم. ولذلك فنحن اليوم تجمُّ

من أجل تخطي الحدود ومساندة المستضعفين
 

 نحن نؤمن بأنه يجب عىل الدوام أن نواجه مخاوف عصرنا تجاه ما هو غريب وأن نتمتع بثقة
 كبيرة بما لدينا، من خالل الحوار وبناء الجسور ومن خالل النقد الصريح المعزز بالحب.

 ويسترشد كثير منا بإيماننا، ولكننا اليوم منظمة لكل من يشاطرنا رؤيتنا للسياسة، بغض
النظر عن االنتماء الديني أو العقيدي
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