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Negocierile de formare a noului guvern din Suedia dintre social-democrati si Milj&ouml;partiet
(Partidul Verde) s-au finalizat, părțile ajungând la un acord. Noul prim-ministru Stefan Lövfen a
anunțat alcătuirea noului cabinet iar acesta va avea șase membri ai verzilor.
Rezultatul este unul istoric pentru verzi, care au câștigat 6.9% din sufragii la alegerile din 14
septembrie și care au intrat la guvernare pentru prima dată de la înființare. Totuși, din cauza
rezultatelor din alegeri, guvernul va fi unul minoritar. Reprezentanții Miljöpartiet s-au arătat
încântați de noua postură, dar sunt, în aceeași măsură conștienți de circumstanțele dificile
impuse de condițiile în care își desfășoară activitatea un guvern minoritar.
Cei șase miniștri sunt:
Åsa Romson – Ministerul pentru Climat și Mediu (și portofoliu de Vice Prim-Ministru)
Gustav Fridolin – Ministerul Educației
Mehmet Kaplan – Ministerul pentru Dezvoltare Urbană, Locuințe și IT
Per Bolund – Ministerul pentru Piețile Financiare și Afacerile Consumatorilor
Alice Bah Kuhnke – Ministerul Culturii și Democrației
Isabella Lövin – Ministerul pentru Dezvoltare și Asistență

Reinhard Bütikofer, Co-Președintele Partidului Verde European, a declarat pe marginea
subiectului: “Îi felicit pe verzii suedezi care au reușit să intre în premieră în cabinetul de la
Stockholm, și mai ales pe Åsa, Isabella, Gustav, Mehmet, Per and Alice cei carevor ocupa
funcțiile de miniștri. Sperăm într-o colaborare cât mai strânsă și le dorim succes în continuare.
Reușita lor nu face decât să ofere un exemplu și să ambiționeze și mai tare restul formațiunilor
care fac parte din EGP (European Green Party).”.
Monica Frassoni, celălalt Co-Președinte al EGP, a adăugat: “Reușita marchează atingerea
unei noi etape pentru verzii suedezi și nu avem dubii că se vor descurca admirabil în noul rol pe
care și-l asumă. Åsa Romson, Isabella Lovin, Gustav Fridolin, Mehmet Kaplan, Per Bolund și
Alice Bah Kuhnke reprezintă o echipă ministerială puternică și sperăm să continuăm
colaborarea în cei mai buni termeni și să vie o voce importantă pentru mesajele verzi. Felicităm
întregul partid și membrii din întreaga țară care i-au susținut în tot acest demers”.
Partidul Verde Ecologist din Moldova dorește să îi felicite la rândul lor pe omologii suedezi și
speră ca exemplul oferit de ei să fie urmat în viitor de cât mai multe grupuri politice aflate sub
umbrela European Green Party .
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