Daha sıcak bir Avrupa
ve daha sakin bir gezegen için
AB büyük sorunlarla karşı karşıyadır. İklim tehdidi artmaya devam ediyor. Zaman
azalıyor ve ilerlemenin tek yolu birlikte hareket etmektir. Hava şartlarının daha aşırı bir
hale gelmesi, uzun vadede kaynak sıkıntısı, ekonomik türbülans, savaş ve savaş
mültecilerinin gelmesine yol açabilir. Gelecekte bunu karşılayabilmek için AB’nin
dünyada barış, istikrar ve sürdürülebilirlik için dayanışma içinde çalışmamız gerekir.
Bu nedenle, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu'nda güçlenmemesi önemlidir. Eğer
nüfuz kazanırlarsa, AB'nin dünyadaki insancıl sesi susabilir. Onlar, her ne kadar bizi
geleceğin zorluklarıyla yüzleşmek için daha donanımlı hale getirecek olsa da birliği
zayıflatmak istiyorlar.

Biz AB için ne istiyoruz?
Biz, torunlarımıza daha temiz, daha zengin ve daha sakin bir gezegen bırakmak için
Avrupa’nın küresel bir değişim inisiyatifi almasını istiyoruz. Doğa sınır tanımaz, bu
nedenle gezegeni kurtarmak için sınırlar ötesi çalışmalıyız.
Biz, İsveç'te çalışan herkesin İsveç koşullarında çalışmasını istiyoruz. İnsanların
maaşlarıyla yaşamaları mümkün olmalıdır. Hiç kimse tehlikeli, aşağılayıcı veya
sağlıksız işleri kabul etmek zorunda kalmamalıdır. İsveç'te şirketlerin diğer AB
ülkelerinden ucuz iş gücünden yararlanmaları mümkün olmamalıdır.
Avrupa'da mültecilere yardımcı olmak için sorumluluk alma konusunda daha fazla
ülke olmasını istiyoruz. İsveç, diğerlerinin yanı sıra Suriye ve Afganistan'daki
savaşlardan gelen mülteciler için büyük bir insani çaba sarf etti. Bununla gurur
duyuyoruz. Ama daha fazla yardımcı olursa, daha da fazlasını başarabiliriz.
Kayıp milyarlarca tutarında parayı kendi refahımız için geri almak istiyoruz. İsveç’in,
ortak varlıklarımız üzerinden zenginleşmek isteyen küçük bir ekonomik elit kesime
karşı uluslararası alanda çalışan bir Avrupa'ya ihtiyacı var.

İsveç için ne istiyoruz?
Birlikte inşa etmek istediğimiz İsveç'te, yeni İsveçliler diğer herkesle aynı hak ve
fırsatlara sahip olmalıdır. Aynı seviye eşitliğinde olmalıyız. Herkesin kendini dahil
hissetmesi halinde İsveç daha güçlü, daha zengin ve daha mutlu olacaktır; çünkü biz,
kendisine adil bir şekilde saygı duyulan birinin de topluma katkıda bulunmak
isteyeceğine inanıyoruz.
Bizim İsveç’imizde herkes sınıf arka planı, cinsiyet ya da eğilim, ten rengi, erişilmezlik
ya da inanca bakılmaksızın kendi hayallerinin dünyasını inşa etmekte özgürdür. O
zaman, herkesin elinden gelenin en iyisi için katkıda bulunduğu bir İsveç’e sahip
oluruz.

Turkiska

Biz kimiz?
İnanç ve dayanışma için Sosyal Demokratlar, 1929'dan bu yana Sosyal
Demokratların bir yan örgütüdür. O zamanlar Hıristiyan sosyal demokratlar dine
eleştiri ile yaklaşan parti yoldaşları tarafından sorgulandılar ve Sosyalist Hristiyanlar
cemaatleri tarafından çoğunlukla dışlanıyordu. Bu nedenle, bugün sınırların ötesine
geçme ve savunmasızların ayağa kalkma isteklerini taşıyan bir topluluğuz.
Diyalog, köprü kurma ve dürüst ama sevgi dolu eleştiri yoluyla zamanımızın yabancı
korkusuna sürekli olarak cevap verdiğimize ve ikna ettiğimize inanıyoruz. Birçoğumuz
inançlarımız tarafından yönlendiriyoruz, ancak bugün hangi dine ya da hayat
görüşüne sahip olursak olalım, politika görüşümüzü paylaşan herkes için çalışan bir
kuruluşuz! Katılmaya hoş geldiniz!

facebook.com/trosolidaritet

twitter.com/trosolidaritet

www.trosolidaritet.se/blimedlem

