
Huddinge Centerpartiet – Çevre, güvenlik ve seçme özgürlüğü  

Centerpartiet, nerede yaşarsanız yaşayın, günlük hayatınıza ilişkin yaptığınız 

seçimlerde daha özgür olacağınız yeşilci, güvenli ve çalışkan bir toplum 

hedefliyor. Biz liberal ve desantralize bir partiyiz. Huddinge’ye ilişkin önem 

verdiğimiz üç önemli unsuru şöyle sıralayabiliriz; daha iyi bir çevre, daha güvenli 

bir Huddinge ve daha fazla seçme özgürlüğü.  

Gelecek kuşaklar da doğanın tadını çıkararak ondan yararlanabilmelidir. İnsana ve 

geleceğe inancımız tam. Toplumu yeşilci bir çizgiye oturtma, aynı zamanda da 

büyüme sağlama görevini üstlenebilecek kapasitedeyiz. Çevreci bir anlayışla ve 

iklim-akıllı yaşamak daha kolay olmalı diyoruz. Belediye hızla büyürken hem 

çevreye, hem de daha yeşil ulaşım sistemlerine yatırım yapılmalı.  

•Arıtma yolu ile daha temiz su, yeni bataklıklar ve yerel araba yıkama kuralları. 

• Daha yeşilci bir trafik anlayışı ile daha fazla kişi çevreye zarar vermeden seyahat 

edebilmeli. Öncelikle işe gidip gelenler için park yerleri, Spårväg syd [G üney 

demir yolu], Tvärförbindelse Södertörn [Södertörn bağlantısı], güvenli yürüyüş ve 

bisiklet yolları.   

•Doğa koruma alanları ve gölleri daha kolay erişilebilir hale getirmek amacı ile 

doğa rehberliği ve bilgilendirmeye önem verilmeli.  

Güven duyan insan daha özgür insandır. Güvenli bir toplum kendine ve birbirine 

güvenen insanlardan oluşur. Güvenli bir Huddinge’yi önlem alıcı çalışmalar 

yaparak birlikte yaratacağız. Çünkü kimse suçlu doğmaz. Hoş ve güvenli ortamlar 

yaratmaya, eğitim ve entegrasyona yatırım yapmalıyız.  

•Suç işlemekten vaz geçip normal bir hayata geçmek isteyenlere destek olacak 

güvenli mahalleler kurmalıyız ki daha fazla kişi bu yolu tercih etsin. Komşuluk 

ilişkisi geliştirme çalışmaları ile mahalle sakinlerinden kurulacak gruplarca 

merkezimizde güvenlik sağlanmalı.    

•En düşük sonucu alan okullara daha fazla kaynak sağlanması ile kimseyi dışarıda 

bırakmayacak bir okul sistemine sahip olunmalı, öğrenci sağlığı daha iyi hale 

getirilmeli ve anaokuluna ödenek yükseltilmeli.    

•Tanıtım sürecinin hızlandırılması ile ülkeye yeni gelen öğrenciler için daha iyi 

entegrasyon sağlanmalı, zorunlu sosyal bilgiler eğitimi verilmeli ve spor 

dernekleri desteklenmeli.  

İnsanlar nasıl bir hayat süreceklerine karar vermeyi, verebilmeyi ister. Vergilerle 

finanse edilen servis sektöründe seçme özgürlüğünü arttırmak bizim için önemli 

bir konu. Bunun servis kalitesini de yükselteceği kanısındayız.   

•Serbest çalışanlar iyi bir şekilde karşılanmalı ve ihalelere katılmaları 

kolaylaştırılarak daha fazla kişinin Huddinge’de çalışma hayatına kazandırılması 

sağlanmalı.  

• Mevcut sıranın azalması için Kültür okullarının seçimi serbest bırakılmalı, 

böylece daha fazla ergenlik çağındaki çocuğun bu okullardan yararlanabilmesi 

sağlanmalı.  



•Okul seçimi serbest bırakılmalı. Kendileri için hangi okulun uygun olduğunu, 

yine en iyi insanın kendisi bilir.  


